A

BLJNDESWEIIR LOGISZTIKAI RENDSZERE
Sigm Richenl

A Bundeswehr az 1955-ben történt létrehozrása óta jelenleg kétségtelenül a legnaryobb követelménnyel néz szembe. Ha annak idején a
fe5rueres erőket majdnem a nullából kiindulva kellett i§mét kiépíteni,
akkor most azt azújkeretfeltételekhez kell adaptálni, azaz át kell alaKtani. Vonatkozik ez a békeállományra, ame|ynek a felső határát politika_
ilag 370 000 főben állapították meg vonatkozik ez továbbá a védelem
méretére, a belső struktúrá ra, a ktképzbre, a diszlokációra á felszerefi§lelmet kell fordítani a multinacionalitás
lésre. Megkü|önböztetett
követelményeire . F,zrk a vá|tozátgk a logisztikát természetesen erősen

befolyásolják A tervezáek még távolról sem árultak le, c,sak a közeptávú idótartomány mondható bizonyos értelemben tervbiztonságosnak,
Hogl hosszú távon miként festenek a változások és milyen mélpégig
hatolnak, azt ma még nem lebet megmondani. Tehát csak arra szorítkozhatom, ho§l miként áll jelenleg a Bundeswehr logisztikai rendszere, kőzben azcnban majd utalok arra is, hory valószínriség szerint milyen lesz a
jövőbeni állománya és a jelenlegi ismeretek szerint milyen alapelvekhez
igazodik,'

A logisaika szervezéétbefolyásol ó tényezők
A Bundeswehr logisztikai rendszere

a haderónemnek, tehát a had-

sereg, a légierő, a haditengerészet, valamint a központi logisztikai intéz-

mények alrendszereiből tevődik össze. A logisztikai rendszer egészr a
Bundeswehr létezésének38 éve alatt fejlódött. Megindulási pontként
szolgáltak a többi köótt a szövetségesek, különösen az amerikaiak logisztikai eljárrásai, akik a Bundeswehr szewezáének kezdetén sok anyagot és |ogisztikai eljárásokat átadtak. Ezektől a kezdeti lépé§ektől nap-
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jainkig nagr utat tettünk meg, mindenkor alkalmazkodnunk kellett és a
dolgok változtatásokat szük§égeltek. A sóban forgó 38 évben a fepveres erók szintén különböző szeívezeti változá§okon mentek keresztül,
azoknak a logisztikai rendszerre 5lakorolt minden következményével
egrütt. Iényeges meghatároá volt ezen a téten az alkotmónyunk és a
erők beil|eszkedése e demolrratikus jogállamba. Ily módon
most már léteznek a megfelelő politikai keretfeltételek, a szabad piacgazdaságszabályai és ezzel a kereskedelem és az ipar normáit éppen úgy
figelembe kell venni, mint a NATO-hoz és az Európai Köxisséghez való
kötódést. Az országvédelemre vonatkoá, eredeti hadmúveleti-hadászati koncepciónk szerint, amely a fe5rueres erők alkalmazását kizárólag a
határok védelmére, tehát a saját o§ágban folytatott tevékeny§égre irányozza eIó, e polgári eűfondsok lényeges alkotór{szét képezik a logisztilúnrk A technológia g ezzel a fe5ruerrendszerek fejlódése szintén
befolyást glakorolt éppen úry, mint az általáno§ munkavi|ág fejlódése is
módosította a katonák kiképzését,é§ megváltozott a szociális környezet
is. Irhet, ho5l valószínűtlennek hangzik, de tény, hory a logisztikával
szemben egne szigorúbb követelményeket támasztottak a gazdaságosság növelésére, a költségek csökkentésére. Ez most különösen érvényes.
A már említett paramétereken kívül van még ery további befolyásoló
tényezó is, amely meghatározza alogisztika jövóbeni fejlődését, ez pedig
a nemzetl védelmi stratégig beleértve a német feryveres erők NATObeli szerepét is. Ezzel összefüggésben tár5nlrások folynak a Szövetségben e5l erősebb multinacionális jellegű fegneres erőstruktúrára, különö§ tekintettel a rugalmasságra á a rnozgékonpágra. Itt megemlítendő,
hogl a német fegneres eróknek az Eglesült Nemzetek békefenntartó
csapatai keretében, vary további ENSz-feladatok végrehajtiására történó alkalmazása körül politikai üták folynak, amelyek a német katonák
AWACS-repülőgépeken teljesített szolgálatára, valamint a német csapatkontinges Szomáliában, ENSZ_feladat végrehajtására történő alkal_
mazására vonatkoá döntés miatt értékel a tetópontjukat. Egnészt a
megváltozott ktbóűtett feladatkör, násr€szt a csökkentett személyi és
pénzügd eróforrósok közitti ütközés nyilvánvaló. A szóban forgó probléma megoldására iránluló minden megfontolás a Bundeswehrben olyan
ale5négformákhozvezet, amelyeknek a harckészültsége és rendelkezésre állása eltér majd attóI, amelyet a múltban megkövete|tek, Mi az ami
nem vóltozik? ABundeswehr belátható ideig továbbra is hadköteles haderő, és a NAT0-saivetség integrált alkotója marad, és az általános védelmi feladat sem változik. Bór a |oglsztikáért vlselt íelelősség alapvetóen megt8rtJr 8 nemzeti Jellegét azonban a multinacionális elkötele-
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zett§€ amely még Mvülni fog, messzenenó következményekkel Jór a
fe5rercs er6lnk logtsztikai rcndszer{re nézve. U5nnakkor a Bundes-

wehr magától értedődően az alaptörvény alkotmányjogi meghatározásai
továbbra is méwadóak. Az alaptörvény ugranis e!óírja, hory:

'A Szövetség a maga védebnérefegueres erőket óllít feT, majd ígl folytatja: "A Bundeslehr közigazgatósa ... elvégzi a szeméIyügti feladatoknt és
fedezi a közvetlen dolo§ szi,iJ<ségletelet'. Ez utóbbi megállapítrás nagy fiea logisztikai illelősséget ró a logisztikára. E követelmény kielégítésére
e
eró\
mllsrészt
a szövetség v6letékességnegmzlik eglrészí fegrveres
delnl közigazgatísa között Ez a feladatmegosztá§ már a Szövetségi Védelmi Minisxérium szervezetéMl is kitűoik E minisaérium éléna szövetségi védelmi miniszter a maga nég államtitkárával es/ütt a politikai
vezetést alkotja. Ennek a politikai vezetésnek van alárendelve e5laránt
a katonai vezetési törzs a fófelüryelővel, miásrészt a polgári osztályok,
illetve a hadfelszerelési főosztály, amelyekkel a katonai osztályok eryüttmúkiidésre vannak utalva. Ez a felállrás a minisztériumra nézve alapjában
véve a dialógus elvél jelenti. A katonai tartománynak és a polgári osztályoknak megvannak a maguk feladatok szerinti területei, amelyek egészen az állomráshelyekig leágaznak. A küIönbözó csapatte§tek parancsnokai az állomáshelyek szintjein is a dialógus elv szerint működnek e§rütt
az állomiáshely közigazgatásának mindenkori ve7rtőjével. Az eryetlen
közös elöljáró végsó soron csak maga a szövetségi védelmi miniszter. A
minisztériumban mindenekelótt a közigazgatási és jogi osztály, valamint
hadfelszerelési fóosztály ryakorol logisztikai funkciókat.

I-gi§áiki
Az alapok általános jellegű felvázolása után engedjék rneg, hogl
térjek a logisztika r&zletezffire.

ár

"A logisztika: a katonai élokhoz szükséges e.szköók és szolgáltatások tervezésének, előkészítésénekés felhaszrrálásának tudománya a
feglveres erók támogatására, vagt e tudománynak az alkalmazrása.n
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A logisztila funkciói

-

a többi között

a kövakczőlae

terjednek ki:

az anyagi szolgálatra, az anyagbeszerásre-, tervezésre, az
anyagszükséglet fedezésére, az anyaggazdálkodásra és az
anyagtárolásra;

-

a közlekedési és szállítási

feladatoka;

az egészségúgiszolgálat támogatá§ára;
a különleges

területekre és a tábori posta szolgálatra.

A személyü5l, az egészségügyi szolgálat és az infrastruktúra (építéselhelyezés) nálunk nem tartozik a logisztikához
Ebben a bonyolult logisztikai rendszerben ki kell dolgozni a hatráskörökre vonatkozó szabályozások esrüttesét, amely lehetóvé teszi a különböző szervezetek és területek zavaítalan eg5üttműködé§ét. Ez az il|etékességl (hatáskörl) §truktúra közös (összhaderőnemi) és hader6nem-speciíikus elemekMl tevődik össze.

A hatáskörök

rendezettsége a kbvetkező:

A Bundeswehr íófelüglelőJel a Sóvetségi Védelmi Minisztériumban felelős a Bundeswehr tervezÁének az egész területéért. Kiadja a
logisztikára vonatkozó irányelveket, kidolgozza a tervezési célokat és
meghatározza a prioritiá§okat. A munkáj ában a Fe5lveres Erók Vezetési
Törzsének a Fü S V osztályára támaszkodik
A szárazíóldi csapato\ a légieró és a haditengerészeti eró felüryelói: felelősek a haderőneműk mindenkori hadrafoghatóságáért. A Bundeswehr góryrászati és egészségüryi fe|ügelóje felelős a maga területéért, míg a fófelüryeló helyettese felelős a Bundeswehr Központi Szolgálati Hivatalainak munkájáért.

A

Szövetségi Védelmi Minisztériumban a hadfelszerelés tartományáért a felelősség a hadfelszerelési fóosztály vállára nehezedik, gazda-

ságilag és technikailag ó irányítja a Bundeswehrben használt hadianyagok fejlesztését és beszerzését.
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Ésvégül a ruházaért és élelmezésérta közigazgatási és jogi osztályvezetó felel. U§/ancsak ó a felelős a hadkiegészítésért,valamint a kiegészító anyagmozgósítás tervezéséértés felkészítésértis.

Fegrveres erők

és a

védelmi közigazgatás

Ilnyeges elóírás a logisztika stíuktúíájáranézve annak eldöntése,
hory milyen mértékben képesek a fegreres erők a rájuk háruló feladatokat maguk végrehajtani, illewe milyen te§esítmény szülsége,s ehhez
más területek részeről,

A fegrueres er6k íognsztókno\ lgénybe vevóknel vag alkalma,
áknak teklntendól e Szövetségi Vflelmi Közlgazgatás - a Bundeswehr

polgári komponense - a szükségletek fedez6Je, I-egtöbb országtól eltéróen a Szövetségi Védelmi Közigazgatás nagyon c§ekély kivételtől eltekintve kizárólag polgári személyekból, (tisztviselők, alkalmazottak,
munkások) áll. A Sóvetségi Védelmi Közigazgatásnak, mint a Bundeswehr szerves részéneka kiadrásait természetesen a védelmi kölségvetésből fedezik
A szükségletek kie|égítéseMt egmóstól eltérő, de epenlő fontosságti

területen történilc

A Hadfelszerelés Tartománya a SxiveSégi Beszerzési Hivatallal, a
Haditechnikai Szolgálattal, a beszerzÉsi szolgálatokkal és a Haditengerészeti Szertárral kifejleszti, kipróbálja és beszerzi az új védelmi eszközöket á anyagokat a fegrueres erók követelménye szerint. De a B€§zarzési Hivatal szerzi be a szülséges mennyiségi fograsztósi Javaknt (íogl&
anyagokst), például a hajtóanyagot és az egrcdi fo5nsztási cikkeket,
például a tartalék alkatrészeket a készletezésekhez és folyójavításokhoz
is.

A Hadfelszerelés Tartománya korlátozott mértékben maga is foglalkozik szolgáltatásokkal, péIdául adatfeldolgozással vagy anyagtárolással
és karbantartással. Azonban elsósorban az ipar szo|gáltatásait közvetíti
a fegyveres erőkhöz

A territoriális §zövetségi Köztgazgatós területileg két Védelmi-kiirzetlKözlgazg;ltÁsra tagoódik. Ez utóbbiak alárendeltségében tényked-
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nek az állomá§helyi közigazgatások. Ezenkívül a Sóvetségi Közigazgatáshoz tartoznak még a Védelmi-körzeti Ruházati Hivatal és a Védelmi
Köneti Elelmezesi Hivatal.

Az élelmezésr6l a Sxivetségi Védelmi Közigazgatás a védelmi kör_
zetek élelmeási hivatalai által gondoskodik Békébenaz állomáshelyi

közigazgatások közreműkö,dnek az élelmiszer üdéken történő be§zerzésében és a fegrveres erókkel közösen csapatkonyhákat üzemeltetnek

A ruhúzatról a Védelmi körzeti ruházati hivatalok központilag gondoskodnak; a területi ellátás az állomáshell közigazgatásokkal történik,

Ha a központi ellátás nem biztosítja a feryveres etők számára az

anyagot, akkoi azt az állomáshelyi közigazgatások, vagt

közigazgatások

a

védelmi körzeti

szerzik be a csapatok igényei szerint.

Végül pedig az állomáshelyi közigazgatások gondozák az ingatlanokat és i laktányákat, ők bocsátják rendelkezésre az üzem- és foryóanyagot. Az ilyen jéltegú feladatoknak,

a

Bundeswehr-közigazgatás

általi

végrehajtása a jövóben is fennmarad.

A fegyveres erők logisztikájának struktúrája
Ami a fe5veres erők logisztikájának struktúráját illeti a legkűlön_
kizőbb modellek képzelbetők el és sokat már ki is próbáltak. A német
fegrveres erókben 1956 óta többször is megkíséreltéka centralizálást
kedvező eredrnény nélkül.

A meghatároó okok

a haderónemek operatív követelményeiben,
keresendók
az
egoizmusban
és
talán
méreteiben

A központosítiá§ helyett az anyagi és ellátásl felelósség rendszere
alakult ki oldalirányú feladatmegoldással. Ez a rendszer bizonyos feladatokat"centralbált" uryan, ez azonban nem igényelt központo§ított §zervezát, hanem kihasználja a haderónemek decentralizált struktúráját.
Ebben a rendszerben az anyagi felelósség fogalmával az elsódleges
tervezési feladatokat jelöljük meg minden meghatározott anyagra vonat-
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koztatva, de függetlenül az anyag felhasználásának vary igénybevételének helyétól.

Az anyagl íelel6sl

_ figle|emmel kís,éria katonai feladatokat
kor és beszerzésekor;
_

a

hadianyag fejlesztése-

kidolgozza az anyagi vonatkozású logisztikai koncepciót;
biztosítja a kés zletezÁt;
intézi a pót- és kiegészítő beszerzéseket;
vezsti az okmányolást;
ó a felelős az épületek állapotáért és az építkezásek irányításáért;

intézkedik a hadianyag kiselejtítésérea használati idejének lejártakor.
Minden anyagnak megvan a maga anyagi felelőse. Például a kerekes
járművekért a sárazföldi csapatok felüryelője, a légi közlekedési eszközökért a légierő felüryelője, a hajókért pedig a haditengerészeti erő felügyelóje. Az anyagnak az ilyen yonstkoá§ú felosztása klzjrja az átfedéseket

Ezzel szemben az ellátási felelósség külön felügyelő hatráskörébe
tartozik, aki felelő§ a területéhez tartoó csapatte§tek és szolgálati helyek
anyagi hadrafoghatóságáért.
Az ellátási felelós:

_
_

gazdálkodik a hatá§körébe tartozó anyaggal;

irányítja az anyagfenntartást a csapatoknál, megvalósítja a hadianyagban a szülséges változásokat az anyagfelelós (épületkezelőség)
utasításai szerint;

-

megál|apítja a hadianyag-szükségletet és jelenti azt az anyagi
felelősnek;

-

irányítja a selejtezést az anyagi felelős utasítása szerint.
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Ily módon az ellátási felelósség lényegébena végrehajtás területéhez
tartozik és a élja közvetlenül a csapattest, a magasabbe5nég és a szolgálati hely hadrafoghatóságának fenntartása. Tulajdonképpen a íelügreIók önólló feladata, amelynek a jelleget na5mértékbenmeghatározza a
mindenkori haderónem feladata.

F,zéft az ellátási íelelősséget a haderőnemek különkiző logisztikai
rendszereiben §/akorouák A végrehajtáshoz magától értetódően szer_
vezeti elemek állnak a felü5lelók rendelkezésére. Ezek lehetnek hivatalo§ parancsnokságok, egsége\ vary olyan sajátos logisztikai intézmé,
nyek, mint a raktárak (Depot), hajójavítók, javítóüzemek.

A logisztika szervezete és eljárása mindenkor kritikus felülvizsgálatoknak és változÉsoknak van kitéve. Az enyagl és ellátásl felelósség llletékességétilletően eddig nem dolgoztak kl Jobb elgondolást. A
feryveres erók logisztikájának bonyolultsága a jövóben alapjában véve
fokozódik Amíg a múltban lehetséges volt, ho5l az egész feglveres eró
lényegében két állapotra, nevezetesen a békéreés a válságra (háborúra)
koncentráljon, most a katonai alapszewezetek (MGO, azaz iskolák, kiképzésiintézmények, hivatalok, territoriális szolgálati helyek, stb.) a
mozgosítrástól nagymértékben függó fóvédelmi erók (IIVK) és a már békében is létező válságra reagáló erők (KRK) három "riadűllapot"-ottanulmányoznak, és pedig:

-

minden teíületen béke,

béke a központi térségben(Németorságban) és német erők

bevetése Németorságon kívül, azaz válság vary háború más térségekben,

- válság /háboní a központi ténégbenés válság/háború nrás térségekben német csapatok résryételévelvagl rázvétele nélkül, vagl
pedig béke/nem háború más térségekben.
Mindhárom állapotra néale gondoskodni kell a logisztikai biáosí-

tásról.
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A haderónemek logisáikai rendszere
A sáraztlildi csapatok logisztikal rendszert
jövőben a jelenleg még részben fennálló ,5 fokozatú bevetésbiztosító rendszer helyat 3 fokozatú rendszere lesz a következ6k szerint:

A szárazföldi erónek

(1)

a

Az egnégek és maguk az alerységek is változatlanul meglartják
az e|látó és csapategészségüryi szolgálatukat. (l.sint)

(2) Az

elsó támogató szintet (2.szint) a hadosztály/TVBK katonai
(vedelmi) körzet alkotja, amely ery-ery utánpótlási és jnítóezreddel, valamint egészségügd és kórházezreddel rendelkezikEzekkel az erókkei a mozgékony hadműveleti vezetés multina-

cionális magasabbegnégekben is biztosítható. A regionálisan
alkalmazott csapatok logisztikái támaszpontrend§zcne szntítkoznak, amely a helyhez kötótt katonai intézményeken kívül
mindenekelóit a polgári éllátást veszi igénybe. A gépesített
dandárok a jövóben nem rendelke znek szsrlez.etsz.erű logisztikai/egészségüryi csapatte§ttel, hanem a hadosztáIy gondoskodik róluk logisztikai csatlakozo komponenssel,

(3) A sárdzföldi

csapatok logisztikai és egészségüryi szolgálati
bázjsát a hadtestnek alárendelt logisztikai dandár és egészségügri dandár alkotja. Ezek narymértékbenigénybe veszik az
ipar támogató teUesítményét.Tenitoriális parancsnokságok a
jövóben em lesznek. A logisztikai dandár és az egészségü5d
dandár arra is alkalmas, hory a saját területen kívüli alkalmazás
esetén megtervezze és végrehajtsa a hadműveletek szükéges
séles körű bizto§ítását.

Érvénybenvan az úgmevezett kisáll ítási elv, azaz az ellátási javakat
kisállítják a csapatokhoz.

4|

A légieró loglsztikai rendszerc
A légierő logisztikai renózerének §zámolnia kell a haderőnem naryfohí jelenlétevel és reagálási képességével;a rendszer túlnyornólag a
helyhez kötött harci létesítményekbőltörténő ellátásra támaszkodik.

A logisztikai rend§z€r központi irányítrása a légieró támogatási pa_
rancsnoksága által va|óul meg amelynek jelenleg még két regionális tá_
mogatócsoport és a légieró anyagi hivatala van alárendelve. A közeljö_
vóben a légieró támogatiási parancsno}sága átalakul a légieró logisaikai
parancsnokágává, a támogatócsoportok pedig megszünnek
A

ténik

-

logiszttlcai erók és erzlözök

rendelkezésre bocsátása két szinten tör-

A bevetési kötelékeknél a logisztikai erőforrásokat készenlét-

ben tartják, hory a csapatellátás és javítás elódleges feladatait közvetlenül a bevetési állásokban, il|ewe harci létesítményekbenhajtsák végre.

-

Raktári szinten logisztikai eróka és eszközöket tartanak készenlétben, hog kielégítsékaz állóképes§ég é§ a bevetés rugalmas támogatásának követelményét.

A Németonágon kívüli bevetés logisztikai támogatásához szüké_

ges eljárást és szewezetet még ezután kell kidolgozni.

A hsditengerósrcti er6 logiszti}ai rendszere

A haditengerészeti erő
_
haderónem mozgékony

logisztikai rendszerének meghatároója a
bevetése. Ehhez fi5lelembe kell venni az Íhza-

ki-tengeren és a vele határos üzeken a kivételesen na§l távolságokat
éppen ú5l, mint a sárazföldi és a tengeri hadműveletek szoros összekapcsolódiását, valamint a távoli üzeken történő jövőbeni alkalmazásokat.

A haditengerészeti erő logisztikai rendszerének a központi iráDyí]tá_
sát a haditengerészeti támogató parancsnolság a jövóbeni haditengeré§zeti logi§ztikai parancsno}ság (MIngKdo) való§ítja meg. A tengeren
történó támogatáshoz szüIséges eglségeket a flottapaíancsnokoknak
rendelik alá.
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Ahaditengerészeti erő logisztikai rendszere alapvetóenhárom

re

tagoz&ik

szint-

Csepatszlnten a készleteket és a javítrási képességketúgl szabályoztá\ hory az e5negek a feladataikat, a tengeíen önállóan végrehajthassák A hajók és nasádok a fedélzetükön korlátozott logisztikai kapacitrással

bírnak

Ezeket tímaszpontszlnteken is támogatják, mind a parlokon kiépi
tett objektumokon, mind pedig rísá ellátás formájában. Mivel az alkalmazási területek nagy távolságra vannak a német partokon lévó támaszpontoktól, naryjelentósége van annalq hos/ a kötelékparancsnokoknak
az rúsó ellátási egnégek alárendelésével nary önállóágot nyújtottak

A haditengerészrt a készleteinek ómét a nktárak szintJén tartja

készenlétb€n.

A német földön telepített raktárakon kívül a haderónem

más NATO-országok raktárait is igénybe veszi.

A raktárak szintjeihez

a haditengerészeti arzenál jaűtá§i létesítmé-

nyeit is hozzá kell számítani, bár ez nincs alárendelve a haditengerészetnek, hanem a Bundeswehr közigazgatásfutak az egik intézménye.

A multinacionális alkalmazások keretében történő logisztikai bizto-

a válságra reagáló
jelenleg
erőke,
új követelményekhez adaptálják
(A szemálteű ábrúlq vúzlatok a cil*, (fordítás) szövegrészének végéntalálhatólc)

sításhoz a szewezetet és az eljárá§t különtis tekintettel

Összefoglalás

A Bundeswehrben a logisztika lényegesen szűkebben értelmezett
feladat, mint általában a NATO-ban. Nem sámítják hozzá a személyiiryet, az egészségügyi szolgálatot és az infrastruktúrát (elhelyezési és építési szolgálatot), mint aho§lan az anyagfejlesztés és -beszerzés átfogó
területeit sem.
dik.

A Bundeswehrben

a logi§ztika kiilönlege.s

keretfeltélelekhez igazo-
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Ilyenek:

-

lényeges feladatok hárulnak a "szül<ségletek fedezőjére", a Bundeswehr közigazgatására;

-

a Bundeswehr sávetséghez tartoá haderő, a logisztika pedig
bár nemzeti jellegű feladat, azonban köztb hadműveleti vezetést szolgál;

-

Bundeswehrnek tisztán védelmi jellegú feladata van; alapvetóen ahhoz kell igazodnia, viszonylag röüd határidón belül kell reagálnia,
másrészt azonban a IrVK-hoz szükséges segédeszköziket a saját onzágában sáleskörűen igénybe veheti;
a

-

a jövőben a Bundeswehrnek fokozottabb mértékben fel kell
készülnie aválságra reagáló erók NATO-kötelékben történő bwetáére,
valamint ENSZ-feladatok végrehajtásában való részvételre.Az ehhez
szükséges logisztikai biztosítás szervezetét é§ euárá§át ezután kell kidolgoznL

A haderőnemek logisztikai rendszerei

a feladatainak megfelelően
különb<iznek e5mástól. Azonban olyan sok a közös vonrás is, hory ügelni kell az átfedések mellőzésére.
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Bundeswehr in der Allianz
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