
AZ AMERIKAI SZÁMZFÖLDI CSAPATOKLOCI§ZTIKAI
RENDSZEnE EURÓPÁBAN

(Egy konzultáció tapasztalatai) t

Varya LészJóz

1. Az U§A Army logi§áikli rend§zere
(Elméleti megközelítés)

A közérthetóség kedvéért az Amerikai Egesült Álhmok Hadsere-
gének gazdálkodási, anyagi-biztosítási rendszeréról bevezetóként egl-
két tájékoztató jellegű ismeretet adok közre.

A logisztika fogalmát soKéleképpen lehet meghatározni.

Az Amerikai Egresüt Áhmok Hadseregének (USA Army) togisz,
tikai rendszerébe az ellátás, javítrás-karbantartás, szállítási valamint a lé-
tesítrréíyfi,te§, fenntartrás tartozilc (A Étesí§neny építÁ csak funkcionálisan
tartoúk hozzá, parancsnoki rendszerébe nem.) Az egészségügd ellátás
a loqisaikai rendszertől külön van. (Logisztikai kiképző központjuk az

EgyésUlt Álamokban, Fort Ire-ben található.)

Elláíás (supply) alatt a felszerelési eszközök és anyagok (equip-
ment), valairrint a fenntartási anyago\ va$l ahog5l az amerikaiak mond-
ják, e[átnráqok (supplyes) terrcze{ besrr-r&é! á§ételé! bevételezé§ét,
raktározását és felhasználását értik.

Karbantartá§-Jovltós fogalma a hadfelszerelések, hadianyagok
harcállapotban (irzemképes állapotban) való tartását jelenti.

l A Looarltációra t993.f.bruár22-26 !özür }€rltli .ú !z UsA badsere8 kózpooti rakuiíolsi
r€nózele (PoMcU§s} r&rr.köíb€ú

2 v8r8a Ló§zló tDklzred6, !z MH HocsF-ié8 o§aályv9zelóje,cloPoíúóöl(,ltdy€nc§
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. Szálütás a személyi állomány és a hadianyag meghatározott hely-
színre való.juttatásaltengeri-, légi- és szárazföldi ú-ton. |lenaU egy naá-
osaály szállítása a "Sivatagi Villám'' hadművelet 1iraki iráború; sÖán ,l+
hajót vett igénybe.] Az USA-ból való szállítás légi és tengeri, á helyszíni
szállítás szárazföldi és légi úton történik. Polgári izálti.trásiis igénytevesz-
nek

A logisztikai folyamrt megvalósítá§ának három szintje van:

- stratégiai(hadászati);

- műveleti (hadműveleti); 1
- taktikai (harcászati). ) hadszíntéri

A §tr8íé8isi (hadá§zati) szinten a védelmi Minisztérium és a Fópa-
3nlnotlis Ksa9tgazdálkodással, beszerzéssel foglalkoák Megrende-
|éseik teljesítésére kisrészben saját, nag5rrészbén nemzetgaidasági
(magán) sállítókkal kötnek szeródéseket ryártásra, illewe sálgáltati'-
soka (|avításokra).

_ A.legtöbb eszkö"l 6 anyagot polgári vállalatoktót rendelik meg.
Eges hadianyagglártó üzemek kormánykézen vanna§ de tizemeltetéi-
1e 9_rcket is kiadják polgári vállalatoknak. Nag központi anyaggazilát-
kodó szervezeteik vannak, karbantartó_jaűtó üz€melq na§/ kózpontl
elovtó bázisok , depók (raktár, lerakat, riktártelep), wareűuse (nagl-
kereskedelmi áruraktár), illetve terminálok (tengeri kikötők),

, _ A?entagon az USA éves költségvetési tervében a Kongresszus által
biztosított költségvetésból gazdálkodik- Ez közel sem mená a fóbb po-
ütikai áíamlatoktól. A hidegháború lezárásával az Eryesüt Álamokle_
lentósen csökkentette hadikiadásait, valamint az Európában állomásoá
csapatait. Az 1992. ári választások következményeként az Egesült Á_
lamoknak új kormánya, az amerikai fegrueres erőtnek új főpiancsnoka
van, több mint száz új képviselő szavaz a költségvetésÓ, benne a hadi_

ldadifkól.Az I]SA !1§ kereskedelmi deficifre, költségvetési hiánya
isa védelmi kiadások lefaragrásáia ö§ztönöz. A végeredmény: keveseúb
pénzMl, változatlan feladatokat kell megoldaniuk. (A helyzet ismerós,
csak a na5ságrend - még arányaiban is _ mrás.;
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A hadszintéri logi§ztikai lépcsőb€n a hadműveleti szinten jelentőa
arányban dolgozik polgári állomány (fó funkció az ellátás, §állítás), haí-
cászati szinten katonák vannak túlnyomó többségben. A szervezeti fel-
építés többfunkciós.

A hadszintéri logisztikai Mzis (elgondol6s szintenként) né§ |ép-
csós:

- hadmúveletiteniletszint;

- hadtest;

- hadosztá§;

- ezred, dandár.

Az ellótás rendJe:

company

I

battalion(company)
I

BDR

század
I

zászJ'úali
I

ezred, dandár

hadosztály
l

hadtest, seregtest rrásállítás
I

hadszintér (pl. Europa)
I

felsószint

vételezés

l

I

-1"-|------ldivision

I

corPs
l

theaterlEAc
I

wholesale

A tervezes béke idó§zakra, illetve e5le5l hadműveletre történik (A
"Sivatagi Villám' hadmúvelet négy napjára például kétmillió gallon
üzemanyagszülrségletet terveztek)

Az ellátás fu nkcionális szervezetei sz myeggszdliltodó §zerr,€zete},
központob melyek az igényfe|néréssel, trárolrással és a karbantartó tevé-
kenpég megszervezésevel is foglalkoznaL
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Az igénylés alulr6| íiilfelé tiiríénik A logisztikai automatizáció teljes
számítógépes bizto§ítá§t ad. A §ámítógép béke helyórségben és terepen
eryaránt alkalmazható. Számítógép század szinten van rendszeresítve,
ery a logisztikai rendszer kiszolgálására, ery pedig az egyéb (elsősorban
személyi, személyügyi nyilvántartásokra) élokra. Hadosztály szinten
mobil (gépjármű záít íelépítményébe beépített) nagrteljesítményú szá_
mítógéppel rendelkeznek A számít ógépek zészlóaljtól fölfelé egrrnással
távbeszéló vonalakon modem kapcsolatban vannak. Szofwerjeik min-
denki számára közérthetóek, menü-rendszerűek. Az anyag igénylése
mágneses úton, számítógép és számítógép között történi§ szintén mo-
dem rendszerben.

Minden szinten jóváharyott készletezesi szintek vannak Ezek két
részbóI tevődnek össze. Egl részet az eszköz, anyag valamilyen szempont
szerinti fontossága alapján hatirozzák meg, más részét a felhasználás
gyakorisága szerinL Jellemzó például, hogl ha az anyagból egl év alatt
kilenc fogl el, akkor azt a felhasanálás szintjén tárolják. A biztonságos
ellátás érdekében több ellátási szinten tárolnak azonos anyagokat. Ha a
készlet a meghatározott szint alá csökken, akkor felülről pótolják. Az
igenyek kielégítéséről tájékoztatják az igénylóket. amennfben nem tud_
ják azt kielégíteni, akkor annak (azok) várható idópontjáról. Ha az a ritka
e§et föídul eló, hogl hadszíntéri szinten nem tudják biztosítani az anya-
got, akkor az USA-MI hozatják meg. A biztosítottság §zintje, vag/ má§-
képpen megfogalmaara a hiány valószínűsége a Magyar Honvéóég
szemszigéból nézve szinte elképzelhetetlen.

Minden eszköz és anyag az USA Army_ban erységes, központi nyil-
vántartási sámmal rendelkezik Igenyléskor megadják az igénylő e5rség
megnevezését (alakulat azonosító), az igényelt anyag központi nfilván-
tartá§i §ámát (HETK), az igényelt mennyiséget, és egÉajta fonto§ság-,
sürg6sség meghatározást (prioritás).

A késdetezési szint meghatározását hadosztáJy szint€n és ez atatt a
tapasztalatokra alapzáll, a fo5lás adatok fi§elembedtelevel Az új
eszköztik alkatrész szübégleteit, ké§zletez€si szintj§it u§mevezett imér-

nöki modell' alapján állapítják neg.

Az USA Army késdeszintjei 65-90 napi szübéglet közitt mozog-
nak Ennek nem mindnek kell az egnégnél lenni, megrendelés formájá-
ban is lehetnek. Az USA Army múködési szintjén 30 napos, egnég
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szinten 15 napo§ készleteket alaKtanak ki. A biztonsági sánt 5 napos, a
szállítrásra vonatkozó készletszint 30-60 napos. A "Sivatagi Villám" had-
műveletre pé|dául 60 napi ellátmányuk volt tárolva.

E5ség szinten a már említett módon meghatározott (évi 9 alkalom-
mal való igénylés esetén) anyagokat tárolnak Ezek a sámok katonai
szervezetenként másolg sajátosságaik, specialitásuk változtatja ezt (pél-
dául kiképzési sajátosságok). Ez egységszinten max 300 féle anyag táro-
lását jelenti (akkumulátorok, szűrók, stb.). Felfelé haladva, például
hadosztály szinten ez 3-5000 féle alkatrész tárolását jelenti. Legfelsó (de-
po, wholesale) szinten 1.28fi)fi) féle eszközt, anyagot tárolnak, ebból 1,1

millió az alkatrész.

Felszerelési eszközökés anyagok nyilvántartása "meghatározrási do-
kumentumon" alapul. (Ez körülbelül a mi állománytáblánknak felel
meg.) Ellátási, juttatá§i táblázatuk van. Hadosztályonként nflvántartá-
sért felelős tiszt van, aki leltárkönyvet (nllvántartást) vezet az alárel-
delteknél kintlévő eszközökől. A századparanc,snokok tóle veszik át a
felszerelési eszköóket és anyagokat, a továbbiakban pedig a századpa_
ranc§nok a felelós azokért. (Például havonta 10 %-os leltározást hajt vég-
re.)

Az USA hadseregben tíz ellátási alosztáIyt hoztak létre.3 Ezek tago-
zódiása meghatároal a gazdálkodás rendjére.

Ellátási osztályolc

I. élelmiszerek. gyógyszerek; 1. fOryóeszközök, de

) nyilvántartást ve-

il. ruházat, irodai berendezések; / zetnek róluk

kenő- és üzemanyagok, veryianyagok;

építőanyagok, sógesdrót, stb;

3 A Magyaí Honvédsé8en belol a 8azdálkodá§ á8,azali reDdszerben lörténik, l8 felsó§zintú

8,azdákodó szerv álal behatárolt anya8nernleleló§sé8i körben.

ilI.

ry.
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V. lószer, vegyi feryverek;

VL személyi használatú foglasztási cikkek (kantináru);

VII. végtermékek,harceszköók(beszerzésükkongresszusi
jóváhagás alapján történik);

VIn. egészségügi(orvosi,§ó§ászati)anyagok;

D(. karbantartási aDyagok, pótatkatrészek (fenntartá§i anya_
cok);

)( selej! vagl használaton kívüli anyagok (ótékonpági celok-
ra is hasznosítják).

2. A száradöldi c§apatok logi§áikai rendszere
(Tapasztalati megközelíté§ben)

Az USA-magar katonai e§/üttműködés e5rik megnyilvánulási for-
mája az l992-93-ra ten€zett szakmai konzultációk, melynek keretén be-
lül egyrészt az amerikai hadsereg szakemberei Magyarországra
látogatnak é§ tájékoztató, ismeretterjeszt6 elóadásokat, konzultációkat
tartanak az UsA hadsereg felépításéról, múködéséról. Másrészt külön_
böó összetételű maryar katonai szakmai csoportok tesznek tátogatráso_
kat az UsA hadseregrrél, tapasztalatszerzés (-csere) éljábol.

Ezen terv keretében 1993. február 22-26 között németorsági USA
bázisokon konzultációt fotytattunk le az USA hadsereg központi raktá-
rozási rendszere (POMCUS), valamint az anyagok késdet{zfue, tárotá-
sa, nyilvántartása, felhaszrálókhoz való lejuttatás rendje témakörében.a

4 A_tozultácifi r€sztvcn t a Mr8yrf Hoívédlag ré5zéíól: v.8a Lit§dúnk.e?js. az MH
HocsP-5ét tazd!.áti tefv.á-.lcrDó ov. (cí.b.), sz.úe§ Józ.cf.,ds. MH szcsPaá8 ATF h,

^!da^.pádrlczMHRszFh.,Gylto.tisánd8alczrfiÉE(Hú.Ácsr.ó!zlóarezi&ITFílrR"b.
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A csoport kitűnően szervezett szakmai program keretében tanul-
mányozta a Németonzágban állomásozo USA 21. Hadszíntéri Terület-
támogató Parancsnokság és szakegységei, alegnégei szervezeteit,
tervezési, ellátási, kiszolgálási, javítási, információs és rakíározási tevé-
kenpégét, valamint mindennapi szolgálati és szolgálaton kívüli életét.

A program keretében megtekintettük_a 21. TAACOM-oI (21. Had_
színtéri Tenilettámogató Parancsnokág)) és alárendelt katonai szerve-
zeteit, illetve a belőlük összeálló logisztikai biztosítás rendszerét.
Konkrétan az olábbi katonsi szenezetekeí lótogsttuk m€:

- 21. TAACOM (Theater Army Area Command), Hadszintéri
Területtámogató Parancsnolság törx;

- 29. ASG (Area Support Group), Területtámogató Dandár törzs;

- GSCK (General Support Crnten, Kaiserslautern),
Altalános Ellátó Kózpont, Kai§eílautern;

- GSCG (General Support Centers, Germersheim),
Altalános Ellátó Központ, Germersheim;

- 51. MBM (Maintenance Battalions Missions),
Karbantartó_j avít ó Zászlóalj;

- 293. BSB (Base Support Battalion), Bázis Ellátó
ZÁsdóali;

- 37. TC (Transportation Command), Saállító Parancsnokság;

- 53. TB (Transpoítation Battalion), Szállító
ZÁszlóali;

A 2l . TAAcoM 8z sahdt_€t e8yútt rlkotja !z Eüíópábón áüút&§oó UsA sáíaróldi hlderót.A
2l . Had§átrtéfi Teíltl€íám€ató P8elcsoo&§got (me8 ré§á.o sz (trrálló ro8i§dikai r€í&zenel
rcndelkezó sndt-€t i§ kiszol8áljs). rri§é erólrere[ h8§qütk&t úgy fogblrDfuk fcl, mintba .z
MHP+ózvaücú.I( anyr8i-t€cbliloi §z€.vezeteit e8y !rl8a!8t bc8!,iégb€ §zerycaléDk
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- CEGE (Combat Equipment Group Europe), Európai
Haditechnikai Dandár;

- 1. CEC (Combat Equipment Company),
Haditechnikai Saízad;

- 4. CEC (Combat Equipment Company),
Haditechnikai Sázad;

- SSA WK4R30 é§ SSA WK4FYS (Supply Support Actiüty),
Ellátástámogató, illetve Fenntaítási anyagellátó katonai
szeí/€zet;

- cDc DECA (cátí8l Distribution Center), Ikizponti Elosztó
Központ;

- 95. MPB (Military Police Battalion), Katonai RendészZászlóalj;

- Community Mannheim, Mannheimi Kolónia.

Az elsó nep Kelsershuternben

Az elsó nap megismertük a 21. TAACOM múködési elvét,szewezeti
felépítését, a PoMCUS (Prepositioning of Materiel Configured to Unit
Sets) felszerelési programot, annak végrehajtását és végrehajtó szewét,
a CEGE-L I§mertették a funkcionális parancsnobágokat, a beérkezett
igényeket feldolgoó 200 TAMSI-t, a a 2fi) TAMMC, Hadszíntéri Ha-
dianyaggazdálkodó Központot" az 1 TMCA SzÁllítrásiMozgrásirányító
Hivatalt, bemutatták a végrehajtó 37, TC, Sállító Parancsnokságot, a 29.
ASG alárendeltjeit, raktárbázisait, a 70. Iégisállítási Zásilóaljat, az 5.
szállásmesteri ale5néget, a 14. Katonai Rendész Dandárt, a 9. Pénzüryi
C)soportot, a Személyiigi Csoportot, a kegreletüpi csoportot §tb.

A 21. Hadsáttér Területtámogató Parancsnobág (21. TAACOM)
létszáma több mint 10 ezer fő. Németorsaíg és a Benelrx államok terü-
letén tevékenykednek

Ingisaikai fogalommeghatározásuk végtelen egnzerú Logisztika:
amire, ahol és amikor szülség van. Ez a megbatározás lérryegében meg-
e5rezik a fegrverzeti és technikai szolgálat csapa§zintű anyaggazdálko-
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dási feladataira 1987_ben kiadott szakuta§ítá§ban (Át207) az anyagi biz-
tosítiásra meghatározott fogalorrmal. Amely szerint az 'anyagi biztosí-
tásnak azon tevékenységek &szességét tekintjük, melyek arra irányut-
nak, ho5l a csapatok feladataik ellátáshoz szükséges e§7közökkel, anya_
gokkal, külső szolgáltatásokkal kelló idóben_ És helyen, megfelelő
mennyiségben á minőségben rendelkezzenek' vo

A 21. TAACOM alárendelt katonai szervezetei hórom csoportra
tagolbatók

1. területi támogató csoportok (ASG);

2. funkcionális parancsnokságo§

3. logisaikai gazdálkodó központ.

Külön kell em]ítést tenni POMCUS lelszerelésl prognmról. Az el-
képzelések szerint egl európai háborű konfliltus esetén az Európában
állomrásoó 5. Hadte§t má§ NATO erókkel eglüttműködve felveszi a har_
mt az ellen§ége§ erókkel. Ezzet eryidőben a légieró csapaszállító flot-
tája megkezdi az amerikai hadseteg személyi állományának átsállítrását
az Eryesült AllamokMl Európába. Az át§zállított §zemélyi állomány az
erre a élra kialakított személyi felszerelési helyeken áweszi az ott elóre
tárolt, készletezett személyi felszerelését. A kü|önböz6 kötelékek (e§-
ségek, alerységek) ezután kétfelé válnak. Az alegnégek, egnégek tech-
nikai eszközeinek á felszereléseinek kezelói továbbmennek a NATo
POMCUS raktáraiba, ahol átve§rt az ott tárolt technikai eszköziket és
felszereléseket. Ezután továbbmennek (általában'lábon'} a megalaku_
lási körletbe, ahol találkoznak köteléküknek a személyi felszerelési hely-
ról már korábban idérkezett részevel A megalakulási körletben (vagr
annak közeléból) veszik fel a még hirányá e5Éb késÁeteiket, az íjam-
anyagot, lőczert és élelmiszert. Az ígr teljesen felszerelt alakulatokat to-
vábbsállítják (elsósorban vasúton) a harcászati feladataik megoldására-

A POMCUS felszerelé§i koncepció, program az alábbi óüdítésból
szármeik: prepositioning of Material configured to unit sets, varyis
Erységké§zletek összeállításához szükséges anyagok elókészítése.

vói vdrd ó6sze
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A POMCUS progmm végíehajtási feladatai elsősorban az Európai
Harci-felszerelési Dandárra (CEGE) hárulnak. A dandár megnevezése
az alábbi rövidítésból származik:

USA:

Combat

Equipment

Group

- harci

- felszerelési

- csoport

Europe - európai szintű

A PoMCUS koncepció végrehajtásának további ré§zleteit a CEGE
!árryalása során mutatom be.

A 21. Hadszintéri Területtámogató Parancsnokság (TAACOM)
sz€rvezeti felépítését a cikk végén található táblázatok kellő részletes-
séggel tartalmazák

A beérkezett igényeket a 200. TAMMC (Theater Army Material
Management Crnter) Hadszíntéri Anyaggazdálkodó Központ dolgozza
fel. (A központ ez év nyarán költözik Zweibrückenből Kaiserslautem-
be.) Itt futnak össze a béke a "MZ' anyágokat, felszereléseket tároló
különféle raktárak nllvántartási adatai, és itt folyik a különbözó javító_
karbantartó kapacitások (munka és munkaerő) tervezése.

A 200 . TAMMC Hadszíntéri Anyaggazdálkodó Központ része (alá-
rendeltje) a Logisztikai Gazdálkodó Központnak, (melynek parancsno-
ka Mahan dandártábornolq aki eryben a 21. TAACOM fóparancsnok
helyettese is), alárendeltségébe tartozik a 9. Hadianyaggazdálkodó Köz-
pont (9. MMC, Materiel Management Center).

A Ilgisztikai Gazdálkodó Központ (LMC, I,ogistics Management
Center) másik része (alárendeltje) az I.TMCA (Transportation Move-
ment ControlAgency AEAGD-NCA_Co) Szállítási-Mozgásirányító Hi-
vatal (Fónókség). Ez részben az alárendelt szállíó zászlőaljalq illetve
(elsősorban) a 37.TC (Transportation Comand) Szállító Parancsnolrság
irányításával funkcionál.
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A szállítási feladatokat az említett 37.TC á§ alárendelt zászlóaljai,
valamint az AI§G (Aüaton Lngistics Support Group) I-égi Logisztikai
Ellátó Csoport és alárendelt 70.TB (Transportation Battalion) (IÉgi)
Szállítá Zá!sz|6a\a hajtják végre. Itt említést kell tenni az 5. Szállásmes-
teri alegységról, ahol az európai hadszíntéren eryedül végzik a rakomá-
nyok légiszállításhoz való rögzítését. Ily módon napi 50 tonna rakományt
készítenek eló.

A21. TAACOM alárendeltségébe tartoá terüeti támogató (ellátó)
dandárok (ASG, Area Suport Group) megtekintese, megismerése cso-
portunk e$,ik fő feladata volt.

A funkcionáüs parancsnolrságok és §zervez€tek köótt meg kell még
említeni a 14. Katonai Rendész Dandárt, a 21. Személyiigyi Cboportot,
a Keryeletügd Cboportot, a 76. Katonazenekart, végül de nem utolsó
sorban a 9. Pénzüryi Goportot (9.FG, Finance Group).

A 9. Pénzüryi Csoport végá az összes kereskedelmi és utaziá§okkal
kapcsolatos kifizetést. Működési területükön á ezeí katonát szolgálnak
ki.

A 29. ASG, Területi Támogató DandÁrnál megismertük az ASG
felépítését, béke és háborris feladatait. Ezután ismertették az ASG BSB,
bázis ellátó zászJóaljainak feladatait, felépítáét, szerepét az ASG-n be-
lül.

A DCG és COS anyagellátó szervezeteknél megtekintettük a kato-
nai szervezetektól levett anyagok s zoílítoz^át, javitását, tárolását, illet-
ve a katonai szenre?etek igényei alapján az anyagok kiszállítrásra való
eIókészítését.

_ . , A 29. Terület Támogató Dandár címerében e§/ jelmondat (ré§z)
látható: Első az ellátás (support first). Ezzel is ki óhajtják fejezni a csa-
patok ellátásának jelentőségét. Mint tudjuk a modern hadseregekben,
azok fejlettségi szintjével eryeuesen nó a kiszotgáló léts zám atálya abar
colókhoz viszonftva.

A dandár éü 3ll0 milüó $-al (kb. 28,9 nilliárd Ft)gazdálkodik. Sze-
mélyi állománya 6900 fó.
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A Dandár béke feladatai köú tartozik tíz zászlóalj békeirányítása,
az épiiletek karbantatá§a, fenntartá§a, a napi élet biztosítrása, stb. Rész-
feladatai köótt szerepel a haditechnikai felszerelések tárolása, karban-
tart ása javíuása a kaonai kolóniák (lakótelepek) napi étetének támogatrása.

Háborű feladatai kiegészülnek az érkező erók fogadrásával (felsze_
íelé§evel), tovább§zállítrásával, a hadszíntéri tárolással, az utánpótlás fo_
gadásával.

A Dandár szervezeti felépltése
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( battel i on)
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I
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Az ábrából látható, hory a dandár nég általrános ellátóközponttal,
két javító-kaíbantaftő zász}óal;1aly három bázisellátó zászlóaljjal, ery Eu-
rópai lladitechnikai Jaűtó-Karbantartó KözpoDttal rendelkezik. Ez
mellett egl tartalék (keret) ellátó központ i§ alárendelt§égébe tarto,ik_
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Az áItalános ellótó közponíok (GSG) profilírozottak Például a lu-
xemburgi (GSCL) veryivédelrni eszköók és anyagok tárolrásában, javí_
tá§ában, a germer§heimi (CSCG) tóaőfe§ver€k hírhetók, a kaiserslauterni
(GSCK) harcjármúvek tárolásában, alvázjavítrásban, stb. megkiilönkiz-
tetetL

Tötzs-, eMtó- és Javító,tarüantartó szÁzedo}krl rendelkenek

E1.1c

H
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A javító, karbantartó zászlóaljak (Maint BN§) béke é§ tábori körül_
mények közditti javításra, karbantartrására, a haditechnikai eszköaik ki-
vonására, stb. vannak felkészíwe. Törzs, javító karbantartó-, és ellátó
századokkal rendelkeznek.

5t lírnnh§ió llenn hp i ír xrflsíuhe nrnn h€ í
66 N.LautrPn N. Lrute?n p i riia§en s N,LeutPrn

A bázisellótó ászl6aünk a kolóniá§ lakótelepek ellátá§át, feDntar-
tá§át biztmítá§át §zolgálják Feladatuk még a terüeti bizüo§ítás, menedzse_
lés, terrorizmw (elhádtás) - elleni védelem, stb.

Ezek a feladatok epben jelentik a katonac,saládok mindenoldalú
támogatá§áL Ez például a Kaiserslauteni közrsség esetén 20(n km2_t é§
60.0m főt (családtagokkal eg/ütt) jelent. EbbeD a tekintetben a légierő
es a sárazföldi hadsereg családjai nem különülnek el. Ez a létsám - más
közlsségek fe|sámolása miatt - a köze§tivőben várhatóan emelkedni
fog. A Kaiserclautern NY. kolóniáért pé|dául a légieró felel (katonai bolt,
bank, lakrás, iskola, tűzvédelem, karbantartrás. létesítmény fenntartás, lé-
tesítmény biztosítás), a Kaiserlautem K kolóniáért a száradOldi hadse-
reE
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Kaiserslauternben például három fő áruházuk van (ruházat, fotó-
optika), melyek havi 9,5 millió $ forgalmat bonyolítanak le. Három élel-
mezési áruházat üzemeltetnek, összesen haü 4,8 millió $ forgalommal.

Az ASG dandár törzsben (lásd szervezeti telépítés) három "igazga-
tóság" van, melyek szolgáltatásokat végeznek (szervezrrek): különböző
klubok, hadsereg köaisségi szolgáltatások, iskolák, kábítószer megeló-
zes, nyugdíjasszolgáltatrás, erkölcsi támogatás, stb. Marketing és reklám
részlegük van, melynek egyik feladata a közösségtájékoztatás: fegyveres
erők rádiója, TV, sajtó, stb.

Megtekintettük a 37. TC, Szállító Parancsnokágnál az 53. TB, Sál-
lító Zó§zlóaüat. Itt ismertették a parancsnokág, ezen belül a zász|óalj
helyét, szerepét, feladatát. Megnéztük a jármúparkot, a javítóműhe$.

Az 53. szállító zászlóalj alárendeltségébe 4 század tartozik. Összlét-
számuk 780 fó (27 tiszt, 5 tiszthelyettes, 748 polgári). 240 teherjárművel
rendelkeznek. Tevékenl,ségükre jellemző, hogy ez év januárjában 1 mil-
lió km-t tettek meg,

Feladatuk a na5rtávolsági közúti szállítás is, Németországban, Be-
nelux államokban egyaránt. Jellemzóen 14 t-s szállító teherjárműveik
vannak Az alapgép 915 típusszámú, mely (mint nyerges vontató) külön-
féle utánfutókkal közlekedik. Például zárt kiütelben posta utánfutó, hű-
tókonténer utánfutó (Rif.-ek). Mercedes típusú furgonjaik kis súlyokkal,
kis távolságra közlekednek. "Hemet" típusú műszaki mentó jármúvük
minden igénl.t kielégít.

A zász|óa|jnál gépj árművezetó-képzessel is foglalkoznak.

A másodlk nap Mannbeinben és Germersheimben

Szerdán a CEGE Európai Haditechnikai (Harcfelszerelési) Dandár-
nál ismertették a CEGE feladatait, s?ÉFrezetí, területi felépítésüket,
részvételüket a POMCUS központi tárolási, felszerelési rendszerben. A
POMCUS koncepciót részletesebben megismertük. Ezután megtekin-
tettük a CEGE 1. CEC Harci-felszerelési Századot.
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A CEGE Európai Haditechnikai Dandár fó feladatai:

- Fszközök és anyagok levétele (áwétele, bevétele). Ez a feladat
az Európában állomásoó USA Hadsereg haderócsökkentése
kapcsán jelentósen megnőtt.

- Az eszközökből és anyagokból egység-alegység felszerelési
készleteket állítanak össze. (Lásd POMCUS koncepció)

- Anyagok, eszközök, készletek tárolása, karbantartása, kiadása.

- Váratlan helyzetből adódó szállítások ellátása.

- POMCUS feladat végrehajtása. (Felelósek a POMCUS bá-
zisokért),

A CEGE szervezeti felépítése alapján négy területi zászlóaljból te-
vődik össze, (CEB, Combat Equipment Battalion, H arcfelszerclésiZász-
lóalj.) Ezelc

- CEB East, Kelet, székhelye Karlsruhe.

- CEB North, Észak, szekhelye Grefrath.

- CEB West, Nyugat, §zékhelye Landstuhl.

- CEB Northwe§t, Eszakn}ugat, székhelye Hollandia, Coevorden.

A dandár 17 Hadiíechnikai Sázaddal rendelkezik (CEC, Combat
Equipment Company). Ezek területileg külónböző helyeken helyezked-
nek el, Parancsnoki beosztásuk őrnagi.Ezt a századok nary önállósága :

indokolja. (Átalában a századparancinoki beosztások százááosi helyek.)

cEB E, Kelet

- l. CEC, Mannheim

_ 3. CEC, Karlsruhe

- 4. CEC, Germersheim
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CEB W, Nyr:gat

- 5. CEC, Pirmasens

- 6. CEC, Miesau

- 7. CEC, Nahbollenbach

- 8. CEC, Kaiserslautern

CEB N, É§zak

- 14. CEC, Mönchengladbach

- 15. CEC, Herongen

- 16. CEC, Belgium, Zutendaal

- 17. CEC, Belgium, Grobbendonk

CEB NW, Északnyugat

- 18, CEC, Belgium, Brunssum

- l9. CEC, Hollandia, Vriezenveen

- 20. CEC, Hollandia, Coevorden

- 21. CEC, Hollandia, Ter Apel

- 22. CEC, Belgium, Eygleshoven

A 9. CEC nem tartozik zász\óaljltoz, hanem közvetlenül a CEGE-
nek van alárendelve. Elhelyezése az Egyesült Királyságban (Nary-Bri-
tanniában), Burtonwoodban van, aZ ott működő 54. ASG (Terület
Támogató Dandár) terúletén.

A CEGE kapcsán ismételten foglalkozni kell a POMCUS program-
mal, hiszen ők felelósek ezekért a bázisokért és a feladatért.Erdemes
megemlíteni egy-egy aleg,ség haditechnikai és anyagi felszereléséhez
szükséges időt. Ezek a példa kedvért a következólc

_ öná||őszázad, Ó Óra
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- páncélos zászlóalj

- felderítő zászlóalj

- műszaki tüzét zászlóalj

9 óra

9 óra

72 őra

- karbantartó, jaÁtó, ellátó zászlóalj, kórház 22 Óta

Az egségek, ale5,ségek személyi állományát megelózik azok ope-
ratív tisztjei és megkezdódik a technika átadá§hoz való elókészítése. A
tárolt (zárt-, esetleg légkondicionált ralíárakban) technikai eszkóók
üzembiztonsága rendkívül magas. A 4. Haditechnikai Századnál Ger-
mersheimben péIdául a legutolsó ellenórzés során több mint5O technikai
eszköa (gép_ és harcjármű, önjáró tiiaérségi eszköz, stb.) fuldítottak be,
s ezek kivétel nélkül azonnal üzemképesnek bizonyultak.

A követelményeket - amelyek alapján a CEGE-nél tevékenykednek
- a sárazföldi hadseregüryi minisztérium hag{a jóvá.

A hadfelszereléseket számítógépes készletnyilvántartó programo-
kon tartják nfllvan, az anyagnflvántartó tiszt ezzel kapcso|atos feiadatai
adottak. A PoMCUS keretében a né5, Haditechnik ai Zásilóa|jná| pél-
dául összesen 131 zászlóalj felszerelési készleteit tartják nyilván és táiol-
ják Ez 9 főbb ászlóalj típus-készlet köótt oszlik meg. Ezen kívül még
233 egéb csapatkészletet táro|nak

A CEGE központi számítógépes nllvántartásával a zászlóaljak, sá_
zadokkéthetente es/eztetnek (ielentenek) számítógéppel, telefonvona_
lakon. A CEGE havonta jelent a készletekről a minisitériumba.

Valamennyi tárolóteíűk zárt. Szabályozott páratartalom bizto§í-
tására törekednek. NATO és USA fejlesztóssel három ev alatt 520 raktár
építését tűzték ki élul (Szabályozott páíatarta|ommal.) Ebból 279 ké-
szilt el. Az S?.O-as szám azonban az Európából történő csapatkivonások
miatt e!óreláthatóan csökkenni fog.

A tárolt haditechnika karbantartása (tartós tárolásba helyezese, új-
rakonzerválrása) ciklikus. A árt tárolóhelyen tárolt eszk<lziket 4 éventé,
a szabadban tárolt eszközöket 2 évente ellenőrzik. Az ellenőrzes során
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az eszközöket múködtetik (beindítj ák),ingáztatják, a minóségét ellen-
órzik, szükég szerint javítják, karbantartják és ismét tárolásba helyezik

Az Európában állomásoá USA haderő csökkentésével a CEGE fel-
adataijelentősen megnőttek. Tömegesen adják le az USA-ba távozó csa-
patok a technikai eszközeiket központi ké§zletbe. Az ezzel kapcsolatos
megnövekedett feladataik miatt az 1 992 &tebelewezrtt 64.043 karban-
tartá§ból c§ak 39.105-öt hajtottak végíe. Az általános c§ökkentés miatt
az 7993 éi terv 45.340 karbantartás.

Sámítógépes rendszerük alkalmas többek között az egesz technikai
kiszolgálási rends zet te*ezésére és nflvántartrására. Számítógépen dol-
gozzákíel a karbantartás, tárolás, eszköz- és anyagnllvántartá§ (köztük
például a szavatosság szerinti nyilvántartás), pénzüs/i nyilvántartás fel-
adatait.

Minóségbiztosítiá§i renszerük megfelel a polgári szférában elfoga-
dott normáknak, szabványoknak, elóírrásoknak

Évente egyszer raktárszemlével egybekötött leltárt végezrek el.

Évente e5l alka|ommal lradgyakorlat keretén belül ryakorolják az
erők átdobását az Egyesült Allamokból Európába. Ezen komplex 5la-
korlat keretén belül a POMCUS koncepció részeként a személyi állo-
mány részére na5rmennyiségű haditechnikai felszerelést adnak ki, illetve
vesznek üssza.

1988-ban 4.425 eszköa,

1992-ben 1.181 eszközt adtak ki glakorlatra.

(A csökkenő szám a nernzetközi politikai helyzetben és a katonai
készenlétben végbement enyhülés következménye.)

Az Irak-Kuvait háborúban ("Sivatagi Villán hadművelet" fedőnev-
vel) felhasznált haditechnika jelentós része is az Európában tárolt POM-
cus készletekből került ki

A CEGE naryságrendjének érzekeltetésére néhány adatot említek
meg. lésámuk 381ó fő. Összetétele €1 katona, 52 amerikai polgári
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alkalmazott, 3283 helyi nemzetiségű alkalmazott. (Német, holland, bel-
ga, brit.)

Összesen 14ó.36ó.102$ (kb. 12,ami iárd Ft) erófonással rendelkez-
tek 1992. évben.

Ebból 6ó.525.161 $-t a karbantartás múködtetésére,

27.05+230§-t araktározá§ra,tárolrásra,

9.981.213 $-t a biztonságra, őrzés-védelemre

(5.293,564$-t Hollandiában;

3.018.809$_t Belgiumban;

1.6ó8.&t0$-t Németországban.)

42.805.498 ${ a POMCUS irányítására, vezetésére és ellátása, kész-
letezése biztosítására használtak fel.

Fő feladataik kózé tartozik a kiképzés is. Ciül á katonai képzéssel
eryaránt foglalkoznak. Átulános katonai kiképzést és szakkiképzést is
végrehajtanak. A századparancsnokok felelósek, hogy negyedévente két
alkalommal gyakoro§ák a hadfelszerelések kiadását, visszavételét.

A kiképzés fő célkjlűzései: az ezred vezetésének, irányításának rya-
koroltatása száaad,, zászlóa|j és központ §zinten es/aránt; a POMCUS
kiadások gyakoroltatása; a hadrafoghatóság ellenőrzese.

Az SSA WK4R30 és a YYK4FIS ellátástámogató es fenntartási
anyagellátó szervezeteknél módunk nyílt megekinteni a különböző el-
látási osztályokba tartoó anyagok táro|ását, a beérkező igények feldol-
gozását, az anyagok utalvány alapján történó előkészítését.

Délután Germersheimben megtekintettük a 29. ASG GSCG, Álta-
lános Ellátó Közportot, melynek méretére jellemző, hory autóbusszal
jártuk körb€ a területet. Az objektumban a CEGE 4. CEC Haditechnikai
Századát is bemutatták Módunkban állt megtekinteni ery tüzererység
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részére a POMCUS program alapján tárolt teljes haditechnikai felszere-
lést.

Ugyancsak a germersheimi objektumban meglátogattuk a 21. Had-
szintéri Terület Parancsnoksághoz nem tartozó CDC DeCA Közponű
E|oszló Közponío! amely a katonai kolóniák (lakótelepek) ellátásátbiz-
tosító áruház (bolt) hálózatot látja el az Es/esült Allamokból érkezó áru-
készlettel.

Az egész germersheimi benyomásaink - elsósorban a hatalmas mé-
retek miatt - len}rigözóek voltak.

A harmadik nap íerep€n é§ Mannheimben

Azutolsó, harmadiknapon a 29.ASG, 5l. MBM KarbaDlártó-jaütó
Zászlfiallnál megtekintettük az "SGT'-I, vary az "Ormesterek óráját",
vary "idő gyakorlatát", ami nem má§, mint heti egy alkalommal a szakasz-
parancsnokok által meghatározott általános katonai kiképzés.

A95, MPB Kntonai Rendész Zászlóalj tevékenpégét gyakorlat köz-
ben, terepen ismertük meg. Működés közben bemutatták számunkra a
zászlóaljvezetésétől kezdve a végrehajtó katonákon át a felszerelésekig
az egész zászJóa|jat.

Délután a 29. ASG, 293. BSB Bázis Ellátó Zíszlóa|iró| kaptunk
részletes ismertetőt. Feladatuk a területileg illetékes katonai közösségek
ellátása.

A 293. BSB Bázis E,llátó Zász|óalj Parancsno}ság székhelye Manu-
heim. Parancsnoka - kivételes erybeesés - a mannheimi kolónia, közös-
ség ellátó szeívezot választott vezetője is eryúttal. (Ez nem katonai
beosztás).

A zászlóaljnál hozzávetőlegesen 80 fó katona és 1000 fő polgári sze-
mély teljesít szolgálatot. Az ezer fóből kb. 600 fó német, 400 fó amerikai
állampolgár.

Ellátás, biaosítás szempontjából például Mannheim és Worms ka-
tonai közösségeinek (koloniáinak ) teUes ellátása tartozik a zászlóalj fel-
aOatailn (Mfo wnporntOtpeaigtertibutgpt RajrraPhla Baden-Württenberg
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tartományokat fogják át.) Összesen 27,055 szenélytől gondoskodnak tel_
jeskörúen. Az ellátott lakótelepek közül a Franklin lakótelep a legna-
gyobb, a bázisok (laktanyák) közül pedig a Srlliwan, Funari, Taylor és a
coleman bázisok.

Feladatuk a hivatásos és polgári alkalínazotti állomány elszállásolá_
sa, ki- és beléptetésükkel kapcsolatos telje§ ü§rintézés, az oktatás meg-
szervezése minden szinten (a bölcsódétól az egletemig), ryermeknevelés
es felügelet, a bevásárlrási lehetóségek megszewezése, az érdekvéde-
lem, a pénzüryek intézese (banki ellátás), stb. (Meg kell jeryezni, hogl
a nag5l bevásárlóközpontok nem tartoanak a z.íszlóalj irányítiása alá, de
köóttük szoros. eryüttmúk<idés alakult ki.)

A személyek ki-, bejelentkeztetése Mannheimben, központilag, e§l
helyen történik

A laktanyákban, koloniákban az Országos Kereskedelmi Banknak
vannak fiókjai.

Például a Suliwan bázison az oktatási épülettömbben az oktatá§i te_
vékenységen, olríatási központon kívül gépjármú vizsgéntató vizsgabi
zottság műk<idik

A lakótelepeken általában es/ épületben, eg5rmás mellett működik
a tábori c§endórségi hivatal, nyomoóhivatal á a német rendónég iro-
dája.

A bevásárlóközpontjuk haü kétmillió $ forgalmat bonyolít le.

A családi programokat támogató létesítmények családok ezreit szol_
grálják ki.

Hét fajta kózosségi központot műkiútetnek

Köxisségi vallrási központjukban hétféle vallási felekezet kapott ott-
hont-

Tinédzser támogató központjukban programok soke§ágát §zerve_
zilc
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A Franklin koloniában saját kórházuk van. Ezen kívül egésxégügyi
részleget múködtetnek, melyben haü 2000 beteget látnak el.

A családtámogató köxisségi központjuk 5lermekneveléssel kap-
csolatos programokat szervez, működtet. Mód van például gyermekfe-
lügyeletre abban az esetben, ha mindkét szüló szolgálatilag távol van.

(Óvodába való elhelyezésre 500 gyermek van várakoó listán.)

Tanácsadó kóósségi központjuk többek közdtt szenvedélybeteg
családtagoknak, illetve megelőzési élból alkohol, kábítószer elleni prog-
ramoknak is otthont ad.

Személygépkocsikkal (magántulajdonú) kapcsolatos szolgáltatása-
ikra három autójavító mühelytik van.

Kónptáruk 40.000 kötettel rendelkezik.

Lakásszolgáltató részlegeik is múködnek. 2858 lakással rendelkez-
nek, ennek ellenére 500 család van várakoólis tán. 1300 személy éI ma_
gánszáIláson.

Éves költségvetésük 53 millió $, (kb. 4,5 rnilliárd Ft) melynek kb. 60
Vo-a (|<b.2,7 millriárd Ft) költségvetési támogatás, a többi saját bevétel.
A Hadseregügyi Minisztérium az utóbbi évben jelentősen csökkentette
a költségvetési támogatá§t.

Végezetül megtekintettük a mannheini Kolonlát, ezen belül egl
kiadásra elókészített lakótelepi laká§t.

Összességében a három (öt) napos látogatás kitünóen segítette eló
az USA Hadsereg Európában állomásoá 21. Hadszíntéri (Szárazföldi
Hadsereg) Területtámogató Parancsnokság logisztikai rendszerének
megismerését és ponto§ította (árnyalta) az amerikai szárazföldi csapatok
lo gisztikai rendsze t ér ől szerzrtt szakirodalrni ismereteinket.
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