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Pohl Árryid|

Áz alóbbi és a következő szómban megjelenő cikkében a
szerzó eg) - a Magnr Honvédséghez hasonló nagsúgli -
hld§erey ellátási íolyamataira irányuló kutatásai ered-
ményét adja közre.

Szerkesztőség

Az anyagi-technikai biztosítás rendszermodelljének e gy változatát
követve' korábbi publikációimban' az általános elveket, és a §zervezeti
alrendszert vizsgáltam az osztrák haderóben.

Felfogásom szerint a szükségletek a vezetés csatornáin történő ke-
resztüláramlás után alakulnak át feladatokká, amelyek a szervezeti és az
infrastrukturális alrendszereken tö rténő" óthaladás' ' soránválnak a szük-
ségleteket kielégító biztosítási folyamattá. A folyamatok "végterméke" a
szü}ségleteket kielégítő szolgáltatás, ami jellegét tekintve lehet ellátá§i
sállítrósi, helyrcállitási vagy segé|ynyújtást és ryógító.

A biztosítási rendszer folyamatainaküxgálatát azért tartom fontos-
nak, mert a folyamatok integrálják a teljes ellátási rendszert, így láthatóvá
válnak a működés és felépííés összefüggései.

Dr. Pohl /iryád óma8y, fóiskolai docens, BJKMF hadtáp és pénái8yi tan§zékvezeió-he|yettes
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A különböző folyamatokat az anyagi-technikai biztosítás területei
szeíínt, az ágazati jellegnek megfelelően vertikálisanizsgáItam azza| a

törekvéssel, hory a központi és polgári erőforrásoktól a legalsó felhasz-
náló, illetve a legalacsonyabb biztosítási feladatokat önállóan szervező
tagozatig leírható legyen a teljes rcndszer.

Az anyagi-technikai biztosítás rendszerében a folyamatok kapcsol-
ják össze az összes tagozatot,íg az eg,es szervezeti, infrastukturális össze-
tevők működése i§ tanulmányozhatóváválik, amire terjedelmi okok miatt
nem térek ki részletesen.

Az Osztrák Szövetségi Hadseregben, mint minden hadseregben a

békÉáIlapot és hóbonls állapot körülményei közötti biztosítási feladatok,
módszerek, szabályok jelentősen elíérnek egymástól.

Ausztriában ez külónösen bonyolult, mivel a csapatok által végre-
hajtott különböző intenzitású határbiztosítási feladatok során, a külön-
böző tagozatok más és más (béke és háborús) ellátási rend szerint tevé-
kenykednek. Az elíéíesí az je|enti, hog5l az alegységek esetleg háborús,
az őket irártyítí magasabbegységek békeellátási rendben működnek.

A béke és háborús anyagi-technikai biztosítás között számos lényegi
eltérés tapasztalható (1.sz. melléHet). A táblázatban néhány olyan - álta-
lam fontosnak tartott - különbséget foglaltam össze, amelyekjellegüknél
fogva béke és háborús állapotban érzékeltetik az anyagi-technikai bizto-
sítással kapcsolatos eltérő sajátosságokat.

Az anyagi biztosítás az anyagi-technikai biztosítás meghatározó fon-
tosságú ága, amely bizonyos mértékben az össze§ területet átfogja. Rész-
leteiben az ágazati ellátás érvényesül, de a szakaszos jelleg már nem mu-
tatható ki eryértelműen (pl. gazdasági anyagellátás) az osztrák rendszerben.

Ha az anyagi biztosítást, mint önálló rendszert vizsgálom, akkor an-
nak szervezeti nlrendszert a személyi állomanyból, a rendsz€resített tech-
nikai eszk<izökből és a készletekből épül fel. A három összetevó közül
meghatározó a készleü
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1 .) A Bundesheer anyagi készleteivel és az ellátási folyamattal
kapcsolatos alapok

Korábbi publikációimban igyekeztem tartózkodni a speciális szakki-
fejezések túlzott használatától, de a készletekkel és a készletképzéssel
kapcsolatban elkerülhetetlen az egyes fogalmak és a köztük lévő össze-
függések pontos megvilágítása.

A különböző katego riák tisttázása uzsrt is fontos, mert tapasztalataim
szeint az egyre bővülő nemzetközi kapcsolatokban a fogalmak nyelvi
szempontból precíz, de szakmailag pontatlan fordítása számtalan félre-
értés forrása. Külön nehéxéget jelent, hory a német és az osztrák szak-
kifejezések nem egyeznek

A rendszerváltás előtti doktrínális kóvetelményeknek megfelelően
Skrabán László ezredesa által kidotgozott, és a Magyar Néphadsereg
Hadtápfónöksége gondozásában 1982-ben kiadott Tájékoztatóban a
szerzó a korabeli hadműveleti irányok bemutatása keretében ismerteti a
Bundesheer anyagi-technikai biztosításának alapfogalmait. A kor igé_
nyeinek megfelelően magas színvonalú tanulmányra azonban rányomta
bélyegét, hogy a kidolgozó részére, az akkori helyzetnek megfelelően
források csak szűkösen, konzultációs lehetőségek pedig egyá|talán nem
álltak a rendelkezésre, aminek következtében máig sincsenek egyértel-
műen tisztázva az rssztrák anyagitechnikai biztosítási rendszer alapfo-
galnai,

4 Vöj skabán Lá§zló: Azosztrák hadsere8ellátócsapatainak kor§zerűsítéséról, a daíldárkötelék-
ben lévó vadásza|e8,}§é8ek védelmi harctevékenysé8ének hadtápbiztosításáról. Hadtápbizto§í-
tás,l980,4.sz.
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Az osztrák haderő anyagait két nagr c§oportba sorolják:

Az ellátási anyagok a katonai szervezetek és a személyi állománytáb-
la és alapnorma szerinti, valamint állománltábla és alapnorma feletti
anyagai-

Az állománytábla és alapnorma szerinti anyagok magukba foglalják
mindazon anyagokat, amelyekkel a katonai szervezetek és a katonák ren-
delkezrek

Álománytáblánés alapnormán/e/ü li mindazon anyag amellyel a ka-
tonai szervezetek és a katonák az á||ománytáb|án és alapnormán felül
rendelkeznek vagy amellyel meghatározott feladat végrehajtása érdeké-
ben ellátják őket,

A katonai szervezetek felmerülő igényeit a szükségletek kielégítése
(Bedarfsdeckung) útján szüntetik meg, ami a személyi és&agy anyagi
szükségletek kielégítésének a szernélyi kiegészítésért vagy az ellátásért
felelős parancsnokág általi tervezését foglalja magába.

A Bundesheeer tábori készletei báziskészletből és csapatkészletből
állnak (1. sz. ábra)

A tábori kószletek (Feldvorrat) a háborús ellátás biztosítása céljából
létrehozott ellátási anyagmennyiségek, amelyek a báziskészletet és a csa-
patok csapatkészletét foglalják magukba.

A báziskészlet (Basisvorrat) a tábori készlet csapatkészleten felüli
része.

Ellátísi anyagok

(Vcísoígutl8sgut)

Alománytábla és
alapnorma szrrinti anyagok

(Ausíiistungsgüt)

Álomirryrábla és
alapnorma fclcni anyagok

(Aus§tanungs8ut)
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A csapatkészlet (Erstausstattung) az el|átási anyagok azon mennyi-
sége, amely harci és szállított készletből áll és képessé teszi az alegysége-
ket (zászlóaljig) feladataiknak a csatlakozó ellátrás kezdetéíg történő
végrehajtására,

A harci készlet (Kampfanteil) a csapatkészlet századoknál rendel_
kezésre álló része (századkészlet).

A sállított készlet (Kolonnenanteil) a csapatkészletnek a zászlóalj
tagozatnál lévő része,

A készletek lépcsőzésével kapcsolatos legfontosabb követelmény az
anyagi önállóság bizto§ítá§a a magasabb tagozat ellátási rendszerének
aktivizálódásáig. Ez a jelenlegi elvek szerint kétnapos önáIló tevékeny-
ségre való képességet kóvetel meg.

l. sámú íbra A kélzletek lépc§őzés€ és kapcsol.tr

Acsatlakozó ellálíís (Anschlussversorgung) más, általában az elöljá_
ró ellátószolgálatok ellátási láncnak megfelelő aktivizálódása.
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A báziskészlet és a csapatkészlet közötti kapcsolatot a csatlakozó
ellátás jelenti. Az elöljáró tagozaí ellátó szervezetei készenlétének el-
érése után a c,satlakozó ellátás útján, a kiszállítás végpontjától ftiggően
(íűzelőállásvagy zászlóalj anyagi-technikai alegységei települési körlete)
pótolják a harci készlet vagy a szállított készlet addig felhasznált részét.

A harciászati követelményeknek megfelelóen áro|t készletet (Sperr-
bestand) is képezhetnek. A zárolt készlet az ellátási anyagok azon meg-
határozott mennyisége, amely csak az azt elrendelő e|öIjár6 engedélyével
használható fel.

Az anyagi biztosítás biztonságát és manóverszabadságát biztosítja a
tartalék készlet (disponierbarer Bestand). A tartalék készlet az e|láíási
anyagok azon meghatározott része, amelyet a vezeíő szervek az előre
nem látható magas felhasználás (veszteség) pótlása vagy az erőkifejtés
összpontosítása céljából hoznak létre.

Az o§ztrák szakirodalomban helyenként előfordul a törnegesen fo-
gó anyagok (Mengenverbrauchsgüter, pl.: lőszer, üzemanyag, műszaki
harcanyag), valamint az €§/enként fogyó anyagok (Einzelverbrauchsgü-
ter, pl.: harckocsiakasztó) gyűjtőfogalom, azonban ezek használata igen
ritkán fordul elő.

A két fogalom a Bundeswehr logisztikai terminológiájában is előfor-
dul, mint a fogyóanyag és nem fogyóanyag (2.sz. ábra).

2. sámú lbre Az lnya8ok íelo§rtás. . Bundesw.hrb€n

Fogyóanyagok Nan fo6lóanyagok

(fcgyvcrzct, ruházat, 8épjárnüvck)

Tómcgescn fogyó anyagok

(lószer, üza.. élm., viz,
műszaki ag.)

Egycn&ént foryó anyagok

(alkamszck, tanozckolq
miihclyfclwerclési agok)
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A Bundesheerben az anyagi biztosítás az ellátási láncon (Versor-
gungskette) megy végbe. Az ellátási lánc valamennyi végrehajtó szint hé-
zagmentes egrmáshoz kapcsolódását jelenti, amit az ellátási folyamatok
megszervezése szabályoz.

Valamennyi biztosítási folyamat előfeltétele az anyagi-technikai szét-
bontakozás (Venorgungsaufmarsch), ami nem más, mint az anyagok, kész_
letek és az anyagi+echnikai szolgálatok hadműveleti követelmények sze-
rinti teljes készenlétének állapota.

Az anyagi biztosítás vezetésének és végrehajtásának sajátos kategó-
riái azellátási számvetési egrségek (Rechengrundlagen), amelynek a leg-
[első szintű vezetés (Főszemlélőség) által meghatározott norrnaértékek-
nek és számvetési módoknak, az egyes harc- és harccal kapcsolatos tevé-
kenységek, a mindenkori harci körülményeknek megfelelő alkalmazását
jelentik.

A csapatkázletet javadalmaásban fejezik ki, aminek tartalína anyag-
csoportonként változik. A különböző javadalmazásokat részleteiben az
egyes ellátási folyamatokon belül fogom ismertetni.

A készletek lépcsőzésének osztrák sajátossága, hogy békében kész-
letekkel csak a központi és a zászlóali tagozat rendelkezik.

A mozgósítási feladatok reszeként tórténik a hadiá§zati készletek szét-
telepítése, melyneksorán a hadtest felvételezi a központi tárintézetektól
a szükséges készleteket, illetve kiutalják számára a megfelelő központi
erőforrásokat. Az e|látőezred - gazdasági és egészségügyi anyag kivéte_
lével - kiszállítja a szükéges készletek a dandár és a zászlóal1 tagozat
részére (csatlakozó ellátós ), illetve megalakítja saját készleteil.

Az ellátási anyagok centralizált tárolása megnöveli a széttelepítés
jelentóségét, ami nem jelent mást, mint valamennyi tagozat készleteinek
teljes körű m€galakítá§át a báziskészletből. Az alegység szintű csapat-
készletek előírt szintje ezt az időtartamot (2 nap) hivatott áthidalni.

Az anyagi biztosítás alapvető ellátási forrásai a csapatok ellátópont-
jai, a központi szerüárak és raktára\ a központi ellátószázado\ a nem-
zetgazdaság kijelölt vállalatai és a helyi polgári kapacitások.
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A teljes ellátási rendszerre érvényes, hogy a feladatok a zász|'óalj
tagozat magas fokú önállósága mellett valósulnak meg, Egyes anyagfaj-
ták vonatkozásában az ellátás hadtest-zászlóalj relációban valósul meg.
A dandár ezekben az esetekben tervezó, koordináló szerepet tölt be.

2.) A lőszerbiaosítás alapjai, folyamata

A lószerbiztosítást a hadianyag szolgálat (Feldzeugdienst) szervezi,
a zász|óa|j ta9ozatban az^nyagellátó tiszt, magasabb tagozatokban az 54
- aki a dandárnál csak békében ATF - vezetésével.'

A lőszercsapatkészlet (Munitionse§tausstattung) a fegyverre, szerve-

zetre meghatározott lőszermennyiség, amely képe,ssé teszi a zászlóaljakat
és századokat a csatlakozó ellátás megindulásáíg, varyis legalább 2 napig
harctevékenpégek folytatására.

A csapatkészletet álLalában a zászlóalj gépjárművei szállítják. Acsa-
patkészlet ellátási-számvetési egysége a javadalmazás (Kampftagverbra-
uch, harcnapi, napi felhasználás).

A lőszer e5r javadalmazása a fegyveíre vagy szeívezetre egynapos,
a fő erókifejtés összpontosításának irányában folytatott védelmi harc so-

rán [elhasznált lószermennfség.

A csapatkészlet az adott kötelék jellegétől függóen változhat. Az
erődök lőszer csapatkészlete (Munitionserstaustattung/Feste Anlage) az
erőd fe5rerzetére meghatározott lőszermennfség, amelyrrek rendszerint
további lőszerellátás nélkül kell biztosítania a harcfeladat végrehajtását.
Az erődök csapatkészletét vagy a helyszínen tárolják vagy békében ki-
dolgozott tervek alapján a mozgósítás meghatározott szintjén alakítják
meg.

A lószer csapatkészlet másik sajátos formája a vadászharc-készlet
(JagdkampfausstattungMunition), amely magában foglalja avadászharc

5 Katonai Lo8isztika 1995/3. szám l l5. oldal
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erők tervezett harctevéken}§ége teljes idejére szükséges lószcr minden' fajtáját és mennfiségét.

A lőszer csapatkészlet minden változatának köós jellemzője, hory
rendeltetése az adott kötelék részre a feladat teljes idejére vag5l rövidebb
ideig az anyagi önállóság biztosítása. Az eródök és a vadászharcot foly-
tató csapatok önállóan hajtjákvégre feladataikat, ami megköveteli a fel-
adat végrehajtásának teljes idejére történó ellátásukat.

' A robbanó-, a gyújtóanyag és az aknák eg5ljavadalmazása csakszám-
vetési, igénylési célokat szolgál, nem függ a harc idótaítamától.

A Bundesheerben a lőszer javadalmazás klalaKtésánál figlelembe vet-
ték:

- a kűlföldi hadseregek értékeit;

- az alkalmazási alapelveket;

- a gyakorlatok, hadijátékok valamint a közelmúlt háborúk tapasz-
talatait;

- a csomagolási, tartóssági és tárolhatósági adottságokat.

A lőszer csapatkészletet javadalmazásban Íejezik ki, amita3. sz-táb-
lázat szemléltet.

3. sálnú táblázzt Ló§zcr csrPrtkészl.ack j.v.d.lm.zó!bsn

Fe5rvcr csapatkésdet jrvadalmazisban

lóvészfe5rvcrck (pi. nélkúl) 5

haíckoc§i, öj- pct. lóvc& kéi pct

eszköz6k 4 é§ 2 cm-.r lé. ág].ú

(földi célok cllen)

3

közcpes és nehéz av., 2 és 4 §m-es
lé. ágyu, pcl á8yü

kóü|yú é§ nehéz tábori taraclq

öj. tarack

7
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A lőszer javadalmazás fogalmából következően a számvetéseket a
fő erőkifejtés összpontosításának irányában védelrni harcot folytató alegy-
ségek lőszerfelhasználásához viszonyítják a többi harctevékenységi for-
mánál is (4-sz. tábláz t).

4- czlmú níblázrt A l63zeícllátási §ámvetésck rrorzói

Tcvékcnységjellegc szorzószám

A ao .rökifejtés ös§4ontosít isrinal

irányába folytaton vcdclmi harc,

idóbcn korlátozott rrcdelcrq az

Gllen§ég clókészítctt vcdclrnc ellcni

támadás

l

Védclcrrt időbcn korlátozon

védclem, támadás

0,75

Halo8ató haíc 0,25 _ 0,50

Feldedtés 0,20

Mű. zíralból, rctcszálásokból

folytatott vadásáaíc

0,15

Az cllcnség mélyscgében

folytatott vaóásá.t§

0,2s

A lősrer csapatkészletek megítéléének elófeltétele a lőszerek mennyi-
ségének, típusának és szám szerinti konkét ismerete (2. sz. melléklet). A
melléklet alapján megállapítható, hog5l lövész lószerből a csapatké§zlet
teljes egésze a ka tona, század szintjére van lelépcsőzve.

A parancsnok döntési szabadságát mutatja, hogy néhány lőszerfajta
vonatkozásában a készletek lépcsőzését a zászlőaljparancsnok saját ha-
táskórében szabályozhatj a.

A lőszerellátás vizsgálatánál abból célszerű kiindulni, hogy a Bun-
desheer kerethadsereg, amiből az következik, hory a háborús szewezet-
re történő átállítás során kell a megalakuló csapatok készleteit is létre-
hozni.

A békeállapotban a magyar rendszertől eltérő sajátosság, hogy a lő-
szerkészleteket a központi tagozat szertáraiban és raktáraiban tárolj ák
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valamennyi csapat részére. A lószerellátás rendszere több lépésben ala-
kul ki és kezdi el működését (3.sz. melléklet).

A mozgósítási rendszabályok végrehajtása kerctóben a tblállításra
kerilő zászlóa|jak saját eszközeikkel (ellátó-szállító) felvélelezik az utalt-
sági rendnek megfelelő központi tárintézettől a csapatkészletek megala_
Ktásához szükséges lőszert (1. fázis).

Mivel a hadtest és a dandár tagozat sem rendelkezik készletckkel,
ezérí a2. fázisban azellátóezredvégrehajtja a hadte§tés a dandár kész-
leteinek megalakítását, továbbá a csatlakozó ellátás keretében biztosítja
az aknákkal való ellátást.

A hadtestct a lőszercllátás vonatkozásában központi tárintézetek-
hez utaljá\ illetve az ellátás biztonsága érdekében a Hadcrő Ellátócsa-
patok Parancsnoksága önálló lószerelláíő századai hadte§t lősz€rellátó
pontot hoznak létre.

A harctcvékenységek megkezdése után az cllátiás kialakult rendszerében
aktiüZálódik a csat|akozó ellátás, ami akkor a központi tagozattól a had- "

test, illetve a központi szállítózászlóaljak erőivel a dandár és a zászlóalj
taqozat részéíe kiszállítással biztosítja a felhasznált készletek pótlását
(3.fázis).

A 4. lázisban a hadtest saját készleteiből és saját erővel szállítja ki
az alacsonyabb tagozatnak a szükséges lőszerkészleteket.

A harmadik fázis<ln belül megfigyelhető rendszer aktivizálódása idő-
igényes folyamat, ezért a csapatkészlet 2 napos harchoz szükséges mini-
mális mennyisége ezt aZ idó§Zakot hivatott áthidalni. Ebból egyben az is
következik, hogy az ellátási rendszer aktivizálódása és a csapatok készen_
létének ideje köZött eltérés van,

A lószerellátás során az alapvető ellátási forma a kiszállítás, cseten_
ként a vételezés. Az ellátás az elóljáró fclelőssége mellett tagozatonként
történik, de az átrakások csökkentése érdekében egyes tagozatok az cl_
látási láncból kihagryhatók.

Az anyagi-tcchnikai vezeLés az a|árendelt tagozat közclében, az anyagi
készletekkel való menőverek lehetőségének növelése és a gy<lrs beavat-
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kozás érdekében előretolt lőszerké§zleteket hoz létre (mind a MH_nél
az anyagi-technikai első lépcsőben). A megszervezés időszakában a tü-
zéralegységek tüzelőállásaiban földre rakva kiegészítő lőszerkészletet is
Iétrehoznak.

Az anyagi-technikai vezetés javasl atára az adotL a\qgység magasabb-
egység-parancsnok zárolt készlet létrehozását rendelheti el.

A váratlan helyzetekre és a nem váít mértékű anyagfogyás (veszte-
ség) gyors pótlására az anyagi-technikai csapatok telepűlési körletében
tartalék ké§zletet alakítanak meg,

A lőszerbiztosíüís folyamata (4-sz. melléklet) a különböző ellátási
tagozatok arra kijelölt szállító erői és az általuk berendezett ellátópon-
tokon keresztül meg5l végbe.

A hadtest ellátóezred a központi tárintézetektől felvótelezett és meg-
alakitott sajá! valamínt a részére kiutalt központi készletekből haj tj a vég-
re a csatlakozó ellátást.

A hadtest az alárendeltek igényei és a meglévő készletek függvényé-
ben kiszállítja a szükséges anyagmennyiséget rendszerint a dandár lősze-
rellátó pontjára és a dandár tüzéralegysógei tüzelőál|ásába.

A tagozatkiharyás elvének megfelelően a hadt€§t közvetlenül a zász-
lóalj részére is végrehajthat kiszállítást a dandár szervezésében és koor-
dinálásával (tranzitálás). Ebben az esetben a dandár anyagi-technikai ve-
zetóse csupán " üzemirányítói tevékenységet" folytaL.

A zászlíaljak részére lőszer| alapvetóen a dandár szállit kj a zász-
lílalj lőszerellátó pontjára a tüzelőállásokba.

Azász|óa|j eszközei rendszerint a sázadok anyagelosztó pontjaira
és a tüzelőállásokba szállítják ki a lőszert.

Aszázad anyagelosztó pontjáról a készleteket a századok gépjármű-
vekkel vagy gyalogos teherhordókkal juttatják ki a támpontokba.
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Azászlóalj tagozatokban a tagozatkihagyás elve oly módon éwénye-
sülhet, hogy az el|átő-szá|lító szakasz közvetlenül a §zakaszok részére is
kiszálIíthat.

A lőszerellátás rendszerében valósul meg a robbanóanyag-ellátás is.

Az osztrák hadiipar jelentős lőszergyártási kapacitással rendelkezik Auszt-
ria a semlegességből fakadóan iwekezeít csökkenteni a küli'öldtól való
függését, aminek eredményeképpen a rendszeresített fegyverek lőszere-
inek nagy részét saját maga állítja elő.

Ahazai lőszer gyártás és fejlesztés eredményei azt igazcllják, hogy az
osztrák cégek tradicionálisan jól képzett szakembereik segítsógével, a
megfeleló áttérés végrehajtása után, a profiljukba tartozó lőszerek tekin-
tetében kÉpe§ek a Bundesheer háborús szükségleteit kielégíteni.

3.) Az üzemanyag-ellátá§ alapjai, folyamata

A tömegesen fogyó anyagok (Mengenverbrauchsgüter) közé tarto-
zik a lószer és műszaki harcanyag mellett az üzemanyagis, ezért az el|átás
rendszerében is sok hasonlóság fedezhető fel.

Az üzemanyagokat - a magyar elvekhez hasonló - hajtóanyagokra
és kenőanyagokra osztják és a fogalmakba valamennyi technikai eszköz
(repülőtechnika is) üzemanyaga beletartozik.

Az üzemanyag csapatkészlet az üzemanyagok olyan meghatározott
mennyisége, amelyet békében a háborús alkalmaás biztosítása céljá-
ból alakítanak meg és a csapatok feladatuk megkezdósekor állományuk-
nak megfelelően elszállítanak. Ajelenleg érvényes normák szerint az uzem-
anyag csapatkészlet 5 j avada lmazás.

A hajtóanyag csapatkészlet harci rÉsze a Bunrlesheer rendszeresítctt
technikai eszközeiben tartáIykészletként vagy szükég esetén kannázva
van lépcsőzve.

A csapatkészlct szá|Iított rószét (ász\őalj készletéQ a rendszeresített
technikai cszköz(ik szerint megalakítva teljes egészében az ellátó-szállí-
tó szakasz szállítja (5.sz. melléklet).
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A kenőanyagokat a javítószakasz szállítja és a szükégleteknek meg-
t'elelően, a technikai kiszolgálási folyamatok rendszerében adja ki.

A hajtóanyag-ellátás tervezésének és végrehajtásának ellátási-szám-
vetési egysége a javadalmazás (Verbrauchssatz), amelyet minden hajtó-
anyag fogyasztó eszközre megállapítanak.

A hajtóanyag javadalmazás meghatározott idejű űzem€ltetéshez vary
adoít hosszúságú út megtéte|éhez szükséges átlagos hajtóanyag fogyasz-
tás, ami gépjárműveknél 100 km hosszúságú, átlagos körülmények kö-
zött, nappal végrehajtott önálló menethez, aggregátoroknál 8 órás üze-
meltetéshez szükséges haj tóanyagmennyiség.

A hajtóanyag-javadalmazás mennyiségót a gépjárművek fogyasztási
nor mái batározzák meg. Az anyagi-technikai biztosítás vezetésének min-
den szintje rendszeresen felülvizsgáIja a fogyasztási értékeket és a tapasz-
talt eltéréseket egyrészt figyelembe veszik saját tervező munkájuk során,
másrészt jelentik az elöljáró tagozatnak.

A MH-hez hasonlóan az ellátás tervezése érdekében az átlagostól
eltéró körülmények közötti igénybevételi viszonyok várható fogyasztá-
sának megítélését normakülönbözeti szorzők leszik lehetővé (S.sz.táb-

Iázat).

5. sdmú táblázat Normakülönbözeti szorzók

Mene!köriilményck Szorzók

Nappal Éjiet

Osdopmenet I,5 1,5

Önálló menet hegycs tcrcpcn 1,5 z,o

oszlopínrnet hegységben 2,o 7(
Önálló mcnet nchéz tcr.pen I,5 2,0

osdopmenct tcícpen 2,0 ,<

Men€t haícban 2,5 2-5

sérült technika vontatás,

hátiaszá Iitás
2,5
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Az osztrák készletképzési elóírások a zászlóalj szinten 5 ja. hajtó_
anyag készletet írnak elő, ami a gépjárműveknél 500 km út megtételéhez
elegendő mennyiség,

A technikai eszktizcjk eltérő fogyasztásából fakadó ne}rézségeket úgy
kerülik el, hogy alapvető előírásként érvényesítik a tartályban lévő kész-
let minimálisan 0,3 javadalrnaásban megállapított mennyiségét.,

Az alapvető harctevékenységre a védelr re általános fogyas-'ísi ér-
tékek figyelembevételéve| terv ezne k:

- a védelmi harc előkészítése időszakában kerekes és lánctalpas esz-
közök egyaránt 1 ja/nap;

- a védelmi harc megvívása során kerekes eszközök után a vadász_
zászlóaljnál és a tüzérosztálynál 0,2 ja, a páncélgránátos zászlóaljnál Q5
ja, a törzszászlóaljnál 1,0 ja/nap, lánctalpas harcjárműveknél 0,1 jalőra.

Az üzemanyag szállítása jelentős mértékben eltér a magyar gyakor-
lattól, mivel a zász|óallak csak hordózott va§/ kannázott hajtóanyagot
kapnak, illetve szállítanak tovább. Ez a módszer megköveteli a tároló-
eszközökkel való menőverezést, így a csatlakozó ellátás " szakasz- szakasz-
ra tötlénő cserével" (kannacsere) történik, ezért rninden kötelék megfe-
lelő számú íáro|óeszközze| (kannával, hordóval) rendelkezik. A tároló-
eszközöket békében mindig üresen tartják olyan számvetéssel, hogy a
zászlóalj tagozat 1,5 ja, a dandár é§ hadte§t tagozaí 2,0 ja hajtóanyag
befogadására alkalmas kanna- és hordómennlséggel rendelkezzék.

A nemzetgazdaságból lebiztosított tehergépjárművek után 2. a ki-
sebb gépjárművek után 1 kannát tartanak üresen a csatlakoó ellátás meg-
indulása utání kannacserék céljára.

A Bundesheer keretjellegéből fakadóan a technikai eszközök (lóleg
tehergépkocsik) jelentős részét a nemzetgazdaságból biztosítja le. Ezen
gépjárművek után a zászlóaljaknem képeznek csapatkészletet. Az átadási
parancs mellett a polgári gépjárműveket utalvánnyal látják el, amellyel
azok a mozgósítás során polgári töllőállomásokon feltölthetik tartálya-
ikat.
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Az üemanyag-biaosítá§t a hadianyag-szolgálat szervezi a hadianyag-
ellátó tiszt vezetésével, akit ebben a tevékenységében a zászlóaljak szint-
jén még egy üzemanyagellátó tiszthelyettes is segít. Az ellátást az ellátó-
szállító alegységek állományába tartozó üzemanyagellátó é§ sállítóal-
egysége\ valamint a központi tagozatban polgári váltalatok hajtják vég-
re.

Az ellátás alapvető formája a lőszerbiztosítá§hoz ha§onlóan a kiszál-
Iítás,

Békében üzemanyag készletekkel cs ak a zászlóalj és a központi ta-
gozat lendelkezik, tehát a közbeesó tagozatok készletét a mozgósíűs
során alakítják meg,

Az Osztrák Szövetségi Hadsereg gépesítettsége alacsonyfokú. A há-
rom páncélgránátos dandáron kívül nem rendelkezik gépesített maga-
sabbegységgel. Az erők zömét kitevó vadászdandárok alapvető techni-
kai eszkóze a tehergépkocsi. A nebéztechnika alacsony aránya miatt a
hajtóanyag-felhasználás is viszonylag alacsonyabb lesz, mint más, hason-
1ó nagyságú európai haderókben.

A Bundesheer üzemanyag-biztosításának folyamata (6.sz. melléHet )
a Nemzetközi Energia Ugynökég által előírt 90 napos nemzetgazdasági
stratégiai tartalékon alapul.

Mivel békében csak zászlóalj és központi készletek vannak, a moz-
gósítás során annak eryik rendszabályaként megalakítják a közbeeső ta-
gozatok (hadtest, dandár) készleteit, tehát végrehajtják a központi kész-
letek lépcsőzését.

Az ellátási lánc infrastruktúrája nagy mértékben támaszkodik a sta-
cioner katonai töltőállomásokra.

A nemzetgazdasági tárintézetekből a hadtest és a dandár resáre nem
csak a katonai szállítóerők, hanem po|gári szállítóvállalatok is kiszállíl
hatják az üzemanyagot. Az ellátás alapvetően tagozatonként történik, de
az átrakások csökkentése érdekében az ellátást szervezők a tagozatki-
hagyás módszerével is élnek.

t
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A központi tfuintézetek a nemzetgazdasági tárintézetekből egészí-
tik ki készleteiket. A hadtest részre 1 ja üzemanyag készlet megalakítá-
sához 2l3 ja-t wlgári vállalat 1/3 ja-t a Haderő Ellátó Parancsnoksága
biztosít. Ebből a készletből képes a hadtest a dandár tagozat részére az
1 ja csatlakozó ellátást végrehajtani.

A hadte§t ellátóezredet a központi tagozaí eg Yag több üzemanyag-
ellátó századdal (130m3/szd) megerósíthéti. A dándái részére közvetle-
nül a nemzetgazdasági vállalatok is kiszállíthatják a készletekegy részét.

A dandár anyagi-techníkai fónök az ellátás biztonsága érdekében a
zász|óalj tagozat közelében előretolt üzemanyag készleteket alakit meg
(v.ö.: magyar gl.dd. anyagi-technikai első lépcsó).

Azászlóa|l részéte alapvetően a dandár szállítja ki a fogyásnak meg-
felelő anyagmennyiséget. A zászlóalj készleteit, a csapatkészlet szállított
részéí egyrészt a zászlóalj üzemanyag ellátó pontj án, másrészt elóretolt
készletként, mobilizálva vagy földre ralrva a századok harcrendje mögött
tárolják. A zász|óalj tagozat a század anyagelosztó pontj án keresztül pó-
tolja az alegységek készleteit.

Az üzernanyag- és a lőszerbiztosítás szeryezeii szempontjából ery
kézben van.

A hadianyag-szolgálat és a zászlóalj hadianyag-ellátó tiszt, dandár
hadtest 54 azonos elvek alapján szervezi és hajtja végre az elláást. Te-
kintettel arra, hogy mind mennfségét tekintve, mind a harc megvívása
szempontjából kiemelkedően fontos két anyagrólvan szó, az osztrák ka-
tonai vezetés ís kiemelkedő fontosságú kérdésként kezeli az anyagibiz-
tosításon belül.

4.) A hadbiaosi eilátá§ (gazdasági biztosítás)

Az Osztrák Szövetségi Hadsereg anyagi biztosítási rendszerében a
nyugati országok hadseregei és a MH anyagellátásához üszonyítva leg-
sajátosabb területe a szenréll állomány szükségletei kielégíté§ér€ iná-
nyuló gazdasági biztosítás.
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A gazdasági (hadbiztosi) biztosítás mindazon rendszabályok és tevé-

kenységek összessége, amelyek magukba foglalják a csapatok el|átását
gazdasági anyagokkal, a pénzügyi biztosítá§t és a tábori posta működ-

tetését.

Célja a csapatok alkalmazása során megfelelő szolgáltatásokkal, anyagi

eszkozcik és eúátóobjektumok idóben történő létesítésével és a szüksé-

ges rendszabályok foganatosításával, a személyi állomány hadrafogha-

tóságának biztosítása.

Az osztrák szakirodalom a gazdasági szolgálathoz tartoá ellátási anya-

gokat gazdasági anyagoknak nevezi.

Ezek közé tartoznak:

- az élelmezési anyagok és a víz;

- a ruházati anyagok és a személyi felszerelés;

- a katonai kereskedelmi cikkek;

- és a gazdaság-technikai eszközök (pl. mozgókonyha),

A csapatok gazdasági ellátását az anyagi-techaikai törzsek gazdasági

vagy intendánslhadbiitos) ti§ztjei vezetésével a gazdasági szolgálat

hajtja végre,

A végrehajtó alegységek a zászlóalj, a hadtest és a központi tagozat-

ba vannai szeruezve.Á dindárok nem rendelkeznek gazdasági alegység_

gel, így szerepük az alárendeltek elöljáró tagozatnál történő vételezésé-
-nek 

Úegszervezésére és ellenőrzésére korlátozódik,

Az osztrák elvek szerint az élelmezési biztosítás a gazdasági anyag-

biztosítás legfontosabb, a személyi állomány hadrafoghatóságát alapve-

tóen meghatározó ré§Zterülete.

Az élelmezési anyagok tábori késztete csapatkészletből és bázis_

készletből áll.

Az élelmezési csapatkészlet a zászlóaljak összlétsáma után megha-

tározott és általuk etsrállítandó élelmezési anyagmennyiség,
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Az élelmezési anyagokból megalakított csapatkészlet funkciója lé-
nyegesen eltér a többi anyagfajtából kópzett csapatkészlet szerepétól.

A Bundesheerben a csapatkészletek t'eladata általában az, hogy biz-
tosítsák a csapatok anyagi szükségleteinek kielégítését a csatlakozó el-
látás kezdetéig (2 nap),

Ezzel szemben az éIe|mezésí anyagokból létrehozott csapatkészlet
csak a c§atlakozó ellátás megszakadása után használható íel.

Az élelmezési biztosítás ellátási-számvetói eg,sége a javadalmaás
(Tagessatz), ami az éIelmezésí anyagok olyan mennfsége, amely l fő 1 napi
élelmezéséhez szükséges.

A csapatkészlet összességében 7 javadalmazás ólelmezési anyagot
t?JLa|maz (6. sz. túblázat).

6. §zámú táblázát Az élelmezési anyagból megalakított c§lprtkészletek
felo§ztása

Csapatkészler Ncm romlarrdó

készlet
Egyéni zirolt

készlct
Csök*cnlett egyéni

záíolt készlet

'| ja 5j, + l ja +lja

A nem romlandó készlet (Volle Tagesportion) főként tartósított
élelmiszerekből (konzerv, kenyér, pékárú, marhahús), csokoládéból, va-
lamint a kereskedelemból beszerzett áruíéleségckből (tésztafélék, riz§,
szárított zöldsóg, kávé, kakaó, tca, cukor, éblaj) áll. A kereskedelemből
beszerzctt cikkeket nem központilag, hanem a csapatok élelmezési ellátó
alegységein keresztül szerzik be.

Az 5 ja tellcs napi adagból 3 ja -t a ászlőalj gazdasági szakasz élel-
mezési részlegéne\ 2 ja_t élelmezési ellátórészlegének gépjárművei száI-
lítanak.

Az egyéni árolt készlet (Volle Eiserne Portion) lőkónt 24 és 48 hóna-
pig eItartható konzervekből áll, amit a gazdasági szakasz élelmczési el-
látó raja szállít, tle kiadható a százarloknak vagy a szcmélyi állománynak
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is. I-épcsőzéséról az anyagi-technikai főnök javaslatára a parancsnok dönt
és csak az ő engedélyével használható fel.

A csökkentett eg5réni zánolt készlet (Gekürzte Eiserne Portion) kon-
centrátumokból áll. Konkíét ös1zetétele:

- 18 db 9 g-os főétel;
- ó db kakaó tabletta.

Acsökkentett egyéni zárolt készlet szerepe, hogy szúkséghelyzetben
eg napig biztosítsa 1 fő élelmezését.

A csökkentett egyéni zárolt készletet a feladat megkezdése elótt ki-
adják a személyi állománynak, de csak a parancsnok engedélyével hasz-
nálhatják fel.

Az élelmezési csapatkészletek részeként az élelmezési ellátó rajok
gépkocsijai 7 napi ételkészítéshez szükéges fűszerkészletet szállítanak,

A vízelláás a gazdasági szolgálat feladatá. A vizet a felhasználás
célja szerint ivóvizre (Trinkwasser), egészségűgd vízre (Wasser für den
Sanitátsbedarl) és mosdóvízre (Nutzwasser) osztják fel.

Az ivővízhez tartozik az éte|készít&hez, a higiéniai céloka és a kony-
hatechnikai eszközök felhasználására szolgáló vízmennyiség. A vízellátás
napi normája ivóvízből 5-8 Vfő, nrosdóvízből 10 Vfő.

A megfelelő mennyiségű és minőségű víz biztosítása minden tago-
zatnáI a gazdasági alegységek feladata és alapvetően az alkalmazási kör-
zeí po|gáíi vízhálózatára épüI. A víz te|használásához történő előkészi
tése űztisztító tablettákkal vagy víxzűrő berendezésekkel történhet. Ilyen
eszközökkel egyenlőre csak az cgészségügyi alegységek rendelkeznek. A
gazdasági alegységeknél a rendszeresítésűket tervezik, de a megvalósítás
egyelőre nem várható.

A zászlóaljak élelmezési ellátórajaíná| a víz tárolására és elosztására
20 l-es kannák állnak rendelkezésre.
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A katonai kereskedelmi ellátás feladata a személyi állomány napi
szükégeleteinek katonai kereskedelmi cikkek biztosításával történő ki-
elégítése,

A katonai kereskedelmi cikkek körébe élelmiszere\ élvezeti cikkek
és a napi igényeknek negfelelő áruféleségek (higiéniai cikkek, tisztító-
szerek) tartoznak, amelyeket a csapatok katonai kereskedelmi részlegei
a katonák részére biztosítanak,

Az áruválaszték megfelel a békében működó kaíonai vegresboltok
kínálatának.

A csapatok katonai kereskedelmi elltását azellátőezred katonai ke-
reskedelmi részlege és a zászlóaljak gazdasági szakaszai hajtják végre.

Az árukat a gazdasági szolgálat arra kijelölt tagja vagy a polgári ke-
reskedelemtől vary az elöljárótól vételezéssel és vásárlással szerzi be.

A századok a szolgálatvezetők felelősségével megrendelő lista alap-
ján igénylik a szükséges cikkeket, majd a megrendelókkészpénzze|meg-
térítik a megvásárolt árukat.

A ruházattal és a személyi felszereléssel történő ellátást a gazdasági
alerységek ruházati rajai, részlegei hajtják végre zászlőalj és hadtest
szinten,

A szeméIyi felszerelés a srcméIyi állomány testi épségét és életét tá-
bori körülmények között megóvó cikkeket foglalja magába.

Központi ellátási bázist a Haderő Ellátócsapatok Parancsnoksága
alárendeltségébe tartozó Ruházati §zertár képez.

Az alegységek ruházati és személyi felszerelési "M" ké§zlete a sérült,
használhatatlann á vá|t vagy megsemmisült anyagok pótlrását teszi rövid
ideig lehetővé.

A zászlóa|jak "M'Lkészlete a századokhoz é.s a zász!óalj ta9ozatba
van lépcsőzve ( 7. sz.t á blázat ).
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7. §rjmú tiblázat A rüházáti & §zemélyi íclsz€r€lési "Nt" készlc-
tek lép.sórése (D.r.b/pá r)

Fsz A cikk m.gnev.zése Zásdóali Század

t EEvéni ftizóbercndczés l0
z. Evöc§é§zc l0 2

3. Zubbony 20 z
4. Evó&észlet l0 l

5. Kcszt_vú l0 2

6. Kulacs l0 2

1. kulacs tok l0 2

8. Deréksái 5 2

9. Ing 20 4

l0_ Nadrig 20 2

ll Zubbony l5 3

12- Tábori sapka l0 3

l3. PuIóver 5

l4. Hátizs& 5

l5. Tábori zsák J

l6. Háló2J,i} 5

l6. Kónnyitett bakan§s l0 4

l7. Bákáncs l0 4

l8. Tö.ülközó l0

l9. Nídíágtartó 5 2

20- sisak belés 5

2|- Overall l0 ,)

,r,,
Plúss-sapka l0 3

23. Esóköpeny 5

24. Asó l0 2

25, Asó tok l0 )

16. AcéIsisak 5

21. sisak álcaháló 5

28. MáIhafelszerelés 5 l
2q kcszvú huzat l0 2

30. Nadráp l5 3
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Az anyagok javítása és mosatása az e|öljár6 gazdasági eilátóponttal
történó cserével valósul meg.

Sajátos megoldiás az osztrák anyagi-technikai biaosítási rendszerben,
hogy a csapatok pénzügd biáosítrása háboniban a gazdasági ellátás rend-
szerében valósul meg.

A csapatok alkalmazása során felmerülő megnövekedett pénzszük-
ségeletek biztosít ásárakészpénzzel látják el a zászlóaljakat.

A készpénzellátás a csapatkészletből és a csatlakozó ellátás rend-
szerében történik.

Készpénzből a csapatkészlet nagyságát a mozgósított szeívezetnek
megfelelően a mozgósításért felelős parancsnoks ág az előkészítés kere-
tében haíár ozza meg és a mozgósítási rendszabályoknak megfelelóen hajtja
végre az ellátást.

A csatlakozó ellátás a készpénzellátási lánc egréb elláási folyama-
tok keretében történő fenntaríását szolgálja. Ennek szervezeti kereteit
a üibori pónztárak (Feldkasse) és a tábori kiíizetőhe|yek (Feldzahlstel-
le) rendszere képezi.

Acsatlakozó ellátás célja a készpénz csapatkészletek feltöltése és az
uüínpótlás biztositása.

A csapatok pénzkereteikből téitik meg

- a kártérítéseket;
- a beszállásolási költségeket;
- a beszerzett élelmiszert, túzelőanyagot és szalmát.

A gazdasá§ bbtosítás folyamata az élelmezési el|áíás terén - az ét-
kezéshez történő előkészítés miatt - sajátosságként az ételkészítés tech-
nológiai folyamatát is magában foglalja.

Az ellátás szervesen kapcsolódik a polgári ellátási rendszerhe4 mi-
vel a csapatoknak lehetőségük van az élelmiszerek helyszíni beszerzésé-
re.
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Az éIelmeúsíbiztosítás területén azonnal meg kell indulnia a csat_
lakozó ellátásnak, mivel alapvető követelmény a 7 ja{ magában foglaló
csapatkészlet állandó fenntartása.

A Haderő Ellátócsapatok Parancsnoksága alárendeltségébe tartozó
négy gazdasági szertár tárolja békében a csapatok készleteit. A mozgó-
sítás után, a csapatok azonnal felvételezik a szü*séges csapatkészleteket,
majd kétnapos vételezési ütemezésben hajtják végre a csatlakozó ellá-
tást.

A központi tagozat gazdasági anyagellátó századai 15.000 fő élel-
meáséhez szükéges készletekkelrendelkeznelr Ezekkel az alerységekkel
a hadtest gazdasági anyag€llátó pontját eűsítik meg.

Az ellátás folyamatában (7. sz. melléHet) a mozgósítás után a had-
testek és a zászlóaljak megalakítják saját gazdasági anyagkészleteiket és
azonnal aktivizálják a csatlakozó ellátást, aminek következtében élelme-
zési ellátás szempontjából folyamatosan fenntartják a hétnapos önálló
tevékenységre való alkalmasságot.

A központi szertárak kiadott készleteit a polgári ellátási rendszeren
keresztül pótolják. A hadtest gazdasági ellátóponíot telepít és az innen
kiadott készleteket a központi tárintézetekből vételezi fel és pótolja.

A zászlóalj gazÁasági szakasza gazdasági ellátópontot telepít, amely-
nek készleteit a dandár által meghaíározottvételezési rendnek megfele-
lóen kétnaponként a hadtest tagozattól pótolja. A gazdasági ellátópont
hajtja végre az ételkészítést és tárolja a zászlóalj ruházati, személyi fel-
szerelési és élelmezési anyagai csapatkészletét.

A zász\óalj anyagi-technikai alegységeinek települési körletébe hát-
ravont század ellátórajok részei a század szolgálatvezetők vezetésével
naponta egyszer felvételezik a készételt, a hideg élelmet, a tábori postát
és esetenként a kiutalt készpénzt.

Az élelmezési anyagokat az alegységek csoportosításának megfele-
lően készletezve szállítják a század anyage\osztó pontjára, ahonnan te-

repjáró gépjárművekkel vagy ételhordó katonákkal juttatják el a szaka-
szokhoz.
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A ruházati anyagok cseréjét is a gazdasági ellátás elózőekben leírt
folyamatában hajtj ák végre.

ABundesheer gazdasági biztosításának rendszerébe tartozik a tábo_
ri posta (Feldpost) biztosítás, amelynek rendeltetése a szolgálati é§ a
magánjeliegű posúforgalom lebonYolítása. A tábori posta végréhaltó
szervei a tábori postahivatalok (Feldpostámter).

A tábori postával történó ellátás (8.sz. melléklet) párhuzamosan fo-
lyik az élelmezési ellátással.

A postaküldemények a tábori postahivaíaltól a tábori posta§/űjtő_
áIlomásra kerülne\ ahonnan osztályozás után szállítják a dandárhoz
vary közvetlenül a ászlóalj gazdasági eMtóponton létesített íábori pos-
taállomásra, ahonnan a századok az é|elmezési anyagokkal együtt szál-
lítják ki a személyi állomány küldeményeit.

5.) A fenntartási anyagbiaosítás alapjai, folyamata

A fenntartási anyagbiztosítás célja háborúban a csapatok a hadra_
fogható§íg megtartásához és helyrcáütásához szükéges anyagokkal tör-
ténő ellátása.

A Bundesheerben az összes fenntartási anyagkészletet tábori fenn-
tartási anyagkészletnek nevezik (Ersatzteilfeldvorrat), amely csapatkész_
letből és báziskészletből áll.

Fenntartási anyagból a csapatkészletek a javítócsapatoknál már bé-
kében megalakított javítóanyag -mennfségek, amelyek legalább 48 órás
védelmi harchoz biztosítják az alkalmazás szempontjából fontos techni_
kai eszközök hadrafoghatóságát.

A báziskészlet a fenntartási anyagoknál is a tábori készlet csapat_
készletén felüli része.

A készletek lépcsőzését úry hajtjákvégre, hog5l az alsó és a köápső
vezetési szintek ja vítőszázadai acsapatkészletból, a bázisjavítással foglal
kozó szervezetek pedig a báziskészletből biztosítsák anyagigényeik kielé-
gítését.
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A Bundesheerben a lebiztosított polgári technikai eszközök után nem
képeznek javítóanyag-készletet.

Az anyagelláúás helyreáIlíüósi láncban történik Az anyagi szükség-
letek kielégítésének másik módja a nem javítható eszközök szétbontása,
amit 2ászlóalj szinten szabályoznak.

6.) Az egéslségügyi anyagbiáosítás alapjai, folyamaía

Az egészségügyi anyagbiztosítás speciális ágazati felada\ ezéft azt
az egészésgügyi szolgálat hajtja végre. Az ellátás alapvetően a gyógyító-
kiürítő biztosítás rendszerében tagozatonként történik.

Az egészségügyi anyagok is tábori ké§zl€tet alkotnak, ami a csapat-
készletből és a báziskészletből tevődik össze.

Az egészségügyi csapatkészletbe tartoznak mindazon anyagmeny-
nyiségek, amelyek az adott egészségügyi biztosítási elem számára lehe-
tővé teszik feladatának a csatlakozó ellátás megindulásáig történó vég-
rehajtását.

A csapatkészlet általában 3 javadalmaásból áll. Az egészségügyi
anyagok egy javadalmazása a zászlóa|jláI eg közepes harcnapon bekö-
vetkező várható veszteségnek megfelelő átlagos anyagfelhasználás.

Az egészségűgyi anyagokat a csapatok közvetlen ellátására tartják
készenlétben. A mozgósítás után megalakult csapatok készletét az "M"-
raktárakban vag5l a megala|dtási hely közelében íímlják.

Azász|óa|j csapatkázletének súlya mintegy3-3,5 tonnát tesz ki.

Az anyagbiztosítást az anyagi-technikai fónök vezetésével az egész-
ségügyi szolgáIatfőnökök irányítják

Az egeszségüryi anyagellátás (9. u. melléHet) kőzpontíszerveaz egész-
ségüg;ri raktár, ahol a gyártó vállalatoktól beérkező anyagi készleteket
tárolják.
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Az anyagcllátás következő Lagozata a hadtest ellátóezred és a had-
test egészségügyi ezred.

Az ellátóezred tábori anyagellátő-századának egészségügyi anyagel-
látó szakasza biztosítja az alárendeltek csatlakozó ellátását. Az elldtóez-
red kiszáI\ítja az egészségügyi anyagot a dandársegélyhel;re és a kórhá-
zakba, ahonnan a dandár gépjármúvei továbbszállítják a zászlóalj-segély-
helyekre.

A zászlóalj+egélyhely felelős az alárendeltek teljes körú egesaégügyi
anyagelláiásáért.

A Bundesheer anyagi biztosítási rendszerének v izsgálatábő| az
atábbi következtetésekvonhatók le:

1.) A készletek békében történő centralizált tárolása miatt a csapa-
tok feladataikat csak a mozgósítási rendszabályok végrchajtása után, a

készletek széttelepítésének befejezését követóen képesek megkezdeni,

2.) A harctevékenységek sikeres megvívásának előfeltétele a csatla-
kozó ellátísként definiált ellátási lánc hatékony működése.

3.) Az anyagi biztosításnál érvényesül a csapatok feladat teljes mély-
ségére történő ellátásának terve.

4.) Az anyagáramlást az"ellátó központként" is működő Haderó El-
látócsapatok Parancsnoksága vezérli a polgári erőfornásol! a központi tár-
intézetek és a c§apatok kajzött.

5.) Az ellátás a vételezés és a kiszállítás kombinációjában valósul
mcg, melynek során érvényesül a tagozatkihagyás is,

ó.) Agyors beavatkozás lehetősége érdekében előretolíanyagi kész-
leteket külónítenek ki (anyagitechnikai elsó lépcsó).

7.) Afelülről let-elé tortón(í anyagáramlás azelöljáó felelőssége mel-
lett valrisul meg.
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