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FOLYÓIRATSZEMLE 

A BUNDESWEHR LOGISZTIKAI RENDSZERÉNEK  
ÁTALAKÍTÁSÁRÓL  

Lits Gábor1 

Bevezető 

A jelen és a jövő új biztonság politikai követelményei alapján je-
lentkező szükségszerűségek, feszített költségvetési helyzetnél is, a le-
hető legnagyobb mértékű átalakítást követelik meg a Bundeswehr 
történetében. (A német fegyveres erők új követelményeknek megfelelő 
átalakításával egyidejűleg, azzal szoros összefüggésben, jelen időszak-
ban folyamatban van, a fegyveres erők logisztikai rendszerének az át-
alakítása is). Jelen írás ebben a témában már a harmadik a logisztikai 
folyóiratban is közzétett írásos anyagok közül. Eddig az alábbi – remé-
nyeim szerint érdeklődést is kiváltó – témák kerültek feldolgozásra: 

1. A német fegyveres erők anyagi bázisának új logisztikai 
rendszere2; 

2. A német fegyveres erők bázisának mozgó logisztikai erői3. 

Ebben a cikkben szereplő:  

I. „A német hadsereg javító- karbantartó erői”; 

II. „A német katonai raktárrendszer új irányai” című írások teszik 
kerekké a témát. 

I. A NÉMET KATONAI RAKTÁRRENDSZER ÚJ IRÁNYAI 

A raktárszervezet átrendezése a fegyveres erők bázisán, jelentős 
mértékben hozzájárul ahhoz, hogy a logisztikai teljesítőképesség egyide-
jű emelésével alapüzemben, valamint a bevetési műveletek támogatása 
során, az üzemeltetés költségeit jelentősen és tartósan csökkenti. A rak-
tárrendszer átalakítása jelenleg folyamatban van, várható befejezése a lo-
gisztikai rendszer átalakításával egyidejűleg 2010-re tervezett.  

                                                      
1 Dr. Lits Gábor nyá. alezredes. 
2 Megjelent a Katonai Logisztika c. folyóirat 2007/3. számában (237.o.). 
3 Megjelent a Katonai logisztika c. folyóirat 2007/3. számában. (248.o.). 
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A Bundeswehr korszerűsítése érdekében, a raktározás új szervezeti 
rendjének – fölérendelt összefüggésben – be kell illeszkednie a költségve-
tés konszolidálásába és a pénzügyi mozgástér megteremtésébe. A fegyve-
res erők bázisán, a raktáregységek, berendezések, csapatoktól történő át-
vételével megkezdődött a raktárrendszer újjászervezése és optimati-
zálása.  

Azért, hogy a csapatok szükségleteinek minden helyzetben megfe-
lelhessenek, elengedhetetlen volt a raktárberendezések átvételének lépé-
senkénti végrehajtása és hozzáigazítása személyi és működési eljárások 
vonatkozásában is a jövő feladataihoz.  

A raktárbázisok, a fegyveres erők szolgáltatójaként, mind intenzí-
vebben, különböző nemzetközi kötelezettségekbe kerülnek bevonásra, 
melynek során a bevetések ellátását, de az alapüzemet is egy valóságos 
és hatékony raktárszervezeten keresztül folyamatosan és magas szinten 
kell biztosítani. 

A logisztikai rendszernek lépésenként történő, 2010-ig tartó ujjá-
szervezésének folyamatában a továbbiakban a bázison, megbízható kon-
cepción alapuló munkára van szükség, nevezetesen a meglévő raktárak 
leltározására, a készletre, anyagkezelésre, raktárkapacitásra, raktárszerve-
zetre vonatkozó szükséges kidolgozások végrehajtására, tekintettel az el-
jövendő időben várható nagyságrendekre, készlet mennyiségekre, vala-
mint az azon alapuló folyamattervezésre és a továbbiakban szükséges 
raktármennyiségekre. 

Bevetés orientáltság 

A csapatok több mint 100 különböző raktárbázisának a fegyveres 
erők bázisának felelősségi körébe történő átvételével megkezdődött a be-
fogadóképesség készlet ellenőrzése és a várható jövő elgondolásának 
hozzáigazítása az alapjaiban változó biztonságpolitikai keretfeltételek-
hez. Ennek alapján történik pl. egy bizonyos ellátási anyag készletezése, 
de csak akkor, ha annak beszerzése (a gazdasági életből) a katonailag 
(hadműveletileg) biztosított reakció időn belül nem lehetséges, vagy 
készletezése elengedhetetlennek látszik.  

A csapatok erejének jelentős csökkentésére vonatkozó döntéssel 
egyidejűleg a raktárrendszerrel kapcsolatos fő feladatok: egyrészről a 
külső, már megszűnt vagy már nem szükséges szolgálati helyekről a már 
nem teljes terjedelemben szükséges hadianyagok átszállítása (vagy fel-
számolása), másrészről a csapatok által használt anyagok korszerűsítése, 
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rugalmasan áthelyezhető, egyszerűen javítható, karbantartható és köte-
lékben használható rendszerekre. A könnyen javítható és egyszerűen kar-
bantartható anyagok és eszközök kevesebb alkatrész készletezését igény-
lik. Fenti feladatok meghatározása lehetne a jövő szükségletének meg-
felelő tároló raktárak új definíciója. 

E mellett lennének természetesen nagy számban és mennyiségben 
különféle, olyan ellátási anyagokra is tárolási igények, melyek ugyan 
csak ritkán keresettek, de a bevetési képesség biztosítása alapján készlete-
zésre kijelölt anyagok. 

A különböző külföldi alkalmazásokban bevetett és missziókban al-
kalmazott erők anyagi ellátásának tapasztalatai alapján elvégzett képesség 
elemzések azt mutatták, hogy napjainkban az alkalmazási környezetben, 
bevetési  térségekben lényegesen nagyobb jelentőséget kell tulajdonítani 
az ellátásra vonatkozó döntéseknek mint eddig. A múltban egy kötelék 
fontosságát a csapat ütőereje jelentette, és egy pótalkatrész fontossága a 
harcképesség helyreállítása szempontjából élvezett elsőbbséget a szoros 
rendszerű ellátás körülményei közt.  

A mai bevetési térségekben való tartózkodás a mindenkori mandá-
tumtól függ és nem elsősorban a csapat ütőerejétől és nem attól, hogy 
melyik egység képezi a mindenkori helyzetben a legnagyobb helyi érté-
ket.  

Ez itt csak egy példa arra, hogy a logisztika nem a „Status Quo” 
helyreállításában érdekelt, hanem a Bundeswehr logisztikai rendszeré-
nek új irányultságában, a minőség javításában, mindenekelőtt a „vevő-
szolgálat„ területén azért, hogy a növekvő feladatokat és a jövő követel-
ményeit számításba vehesse. Az is szükséges lenne, hogy a logisztikai 
kereskedelem céljai is az előtérbe kerüljenek. Egy következetes Supply 
Chain Managements (szállítási lánckezelés) értelmében minden ahhoz 
szükséges erőfeszítéseket funkcionális összefüggésbe kell állítani, átfo-
góvá kell tenni és egy mindenre kiterjedő vizsgálódás keretében meg kell 
szabni az ehhez szükséges gazdasági feltételek teljesítését. 

Új képességek és szervezetek 

Az igények felmérése után elemezni kell a saját lehetőségeket, külö-
nös tekintettel a kiépítési képességekre és a lezárandó hiányosságokra, a 
jelenleg még meglévő „működésbeli lyukakra”. A nemzetközi struktúrák 
irányvonalából adódik, hogy alapvető különbségek a vezetésben és a mű-
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ködés szerkezetében az észlelési idővel összehasonlítva adódnak. Külö-
nösen szembeötlőek voltak az eltérő kezdeményezések a személyi terület 
kitervezésénél. 

Kialakult már 2006 folyamán, a különböző követelmények hozzá-
igazításán keresztül a feladatok és struktúrák egymástól eltérő különbsége 
is, így tehát egyetlen raktárberendezés sem hasonlít a másikra teljesen. 
Ebből adódott a kihívás és az esély is egyszerre a képességek új szerveze-
ti alapjainak részben újra történő definiálásához. 

Mindezektől függetlenül a fegyveres erők bázisának valamennyi 
raktárában az alább alapvető alkalmasságokat írták elő, határozták 
meg: 

• Az anyagi készletekkel történő gazdálkodás, az anyagok tárolása 
alapüzemben és a bevetések számára. 

• A bevetések első ellátása és folyamatos támogatása különböző el-
látási anyagokkal. 

• Képesség, alkalmasság az anyagok átvételére, csomagolására és 
elküldésére. 

• A gyártó (hadiipar, ipar) támogatása az anyagoknak valamennyi 
szállítási módon való elküldésében (szárazföldön, tengeren, leve-
gőben), az anyagok jelzésekkel való ellátása, csomagolás, elkülö-
nítés, konténerekbe való rakodás. 

• Anyagmegóvás és karbantartás a raktárakban. 

Ezen kívül a kiválasztott raktárak részére részben vagy egészében 
még az alábbi feladatok kerültek meghatározásra: 

• A bevetések első és következő anyagi ellátásának biztosítása (cse-
re és pótalkatrészekkel, tömegcikkekkel és nagy gépekkel). 

• Az anyagok szállítása a gyártótól a bevett erők számára minden-
fajta szállítási móddal (földön vízen levegőben). 

• Az anyagok készletezése és átrakása harci alkalmazás céljára. 

• Kidolgozni mindenfajta eredményes szállítási módot és vámkeze-
lési eljárást a bevetés után megmaradt anyagok visszavételére. 

• Tábori posta működésének ellátása. 
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• Beszerzések végrehajtása a harcbavetett erők számára. 

• Kiképzés végrehajtása a bevetésbe résztvevő anyagbiztosító erők 
számára. 

• Különleges anyagok tárolása és üzemben tartása (speciális raktá-
rak). 

• Az anyagok minősített (minőségileg szigorúan ellenőrzött és be-
vizsgált) átvétele az ipartól, gazdaságtól a Bundeswehr tulajdo-
nába, állományába (anyagátvétel). 

• Különböző célú egység tételek összeállítása (tétel komplettí-
rozás). 

• Konzerválás és csomagolás. 

•  Bevetések után, szerkezetváltozásoknál, kontingensek váltásánál, 
új fegyverrendszerek bevezetésénél és szolgálatba állításánál 
megmaradt illetve feleslegessé vált anyagok visszaszállítása és tá-
rolása. 

• Idegen eredetű és talált anyagok, eszközök átvétele. 

Ezen modulrendszer által vállnak abban a terjedelem megfelelővé 
azok a képességek, amelyek szükségesek és pontosan lefedik a teljesít-
mény spektrumát. 

Miután a szervezeti felépítés világossá vált, a meglévő raktárak 
számba vétele után felmerült a kérdés, hogy a csapatok és a különböző 
szervezeti egységek jövőbeli alapfeladataikat és hadműveleti alkalmazá-
sukat figyelembe véve, a meghatározott faladatoknak megfelelően hány 
raktáregység maradjon meg, illetve kerüljön átalakításra. A meglévő 
helyzet felmérése után az adatok kiértékeléséből kiderült, hogy a külön-
böző raktárobjektumokban a bevetési készenlét biztosításához, az ellátási 
anyagoknak egy olyan jelentős nagy része került elraktározásra, amelyek 
holléte csak hosszadalmas kérdezősködés után derült ki és amelyek üze-
meltetése és használatba vétele csak tetemes többlépcsős utaztatás után 
vált lehetségessé. Függően a ráfordítás intenzitásától, lehetségessé vált 
a raktárobjektumokat visszaminősíteni. 

Ennek alapján dolgozták ki az új szerkezeti struktúrának megfelelő 
modelleket, azok főbb mutatóit. Az új célstruktúrában erősebbre mérete-



 275 

zett, nagyobb teljesítő képességű, intenzívebben működő raktárak felett 
döntöttek, összességében lényegesen kevesebb de nagyobb teljesítményű, 
modulrendszerű anyag, lőszer, üzemanyag és egészségügyi raktárak épí-
tését, illetve összevonását határozták el. 

Új raktár ország 

Az állapotfelmérés, a szükséges raktármennyiség megbecsülése és 
a készletek átalakításával kapcsolatos elgondolás azt eredményezte, 
hogy a gazdasági üzemvezetés utasításának megfelelően az átvett 100 
raktárból a jövőt illetően csak kereken 40-re lesz szükség. 

A legintenzívebb megszüntetési fázis, a külső szolgálati helyek át-
alakításával és a legtöbb nem célstruktúrájú anyagraktár megszüntetésé-
vel 2010-ig fog tartani. Az elméletileg megállapított értékek a gyakorlat-
ban végül is megfelelőnek bizonyultak, ennek ellenére azonban, az 
átalakítás folyamata, az átváltás keretében végrehajtott szabályozás a rak-
társzervezetet, tűrőképességének a határaihoz taszította.  

Ettől függetlenül bizonyossá vált, hogy az elkerülhetetlen reformot – 
amely nem csupán egy eszköz és nem csak a gazdasági üzemvezetésnek a 
gondolata volt – az üzemi költségek csökkentésére, a meglévő és még 
szükséges anyagok, eszközök optimális felhasználására végre lehet hajta-
ni, a raktárrendszert át lehet alakítani. 

Már az átalakítás folyamatában, a kezdetekkor külső szakmai és 
katonai szakértők, tanácsadó csoportok álltak tanácsaikkal a raktárve-
zetés rendelkezésére. Egy a helyszínen történő intenzív előkészítés fela-
datai voltak. Az elgondolás gyenge pontjainak felfedése, ösztönzést adni 
a rendelkezésre álló infrastruktúra optimális ki,- illetve felhasz-nálásához, 
támogatást adni a már nem szükséges ellátási anyagok azonosításához, a 
raktárstratégia új irányvonalához, főként kezdeti megfelelő szellemi tőke 
biztosítása, a raktárak elrendezésének az összszükséglethez és az infrast-
ruktúra szintjéhez történő igazításához és nem utolsó sorban az együtt-
működők innovatív kreativitásának a mindenkori feladatspektrumban va-
ló támogatása.  

Az átalakításhoz szükséges döntéseket közvetlenül a vezetési szint 
tudósítási rendszerén továbbították, mert egyébként a „szolgálati út” be-
tartásával a döntések átütő ereje elveszett volna. Végül is egy teljesen át-
dolgozott, újonnan felépített szervezet átvételéhez az átadott új képessé-
gek és a szakmai hozzáállás ebben az eljárásmódban ésszerűnek bi-
zonyult. 



 276 

További kilátások 

A raktárrendszer átalakítása még csak egy fázison van túl, amely-
ben járulékos ráfordítással, azonosított intézkedések kerültek átvételre 
és ez által lehetett a sürgetően szükséges szabad területeket megnyerni, 
azért, hogy a meghatározott célokat elérjék. Még nem került minden in-
tézkedés, eljárás átültetésre, még nem került minden megszüntetett raktár 
felesleges anyaga piacra, még nagyon sok feloszlatás előtt álló csapatot 
kell a meglévő raktárrendszerből támogatni, még nincs vége a folyamat-
nak. 

De már most kimondható, hogy a raktárszervezet átrendezésével 
egy olyan nagyra törő projekt indult támadásra, amelyet egyenes cél ve-
zérel, hogy egy teljesítményében fokozott képességű olyan raktárszerve-
zetet alapozzon meg, amely hadműveleti és gazdasági nézőpontból egya-
ránt képes a fegyveres erők támogatását békében és háborúban magas 
fokon biztosítani.  

Felhasznált irodalom: 

• Strategie und Technik. 2006 /márc., jún., aug. 
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II.  A  NÉMET  HADSEREG  JAVÍTÓ – KARBANTARTÓ 
ERŐI 

A javító – karbantartó csapatok szervezetének,  
tevékenységének hozzáigazítása az új kihívásokhoz 

A hadsereg és a fegyveres erők bázisának az új kihívásokhoz törté-
nő irányultságával egyidejűleg hozzá igazították a fegyveres erők logisz-
tikai támogatásának elgondolását és rendszerét is. A támogatandó köte-
lékek igen sokszínűek, feladataik már a jelenben is, de a jövőben még 
inkább a gyorsütemű, nagy erejű terület elfoglalást eredményező be-
avatkozó, mentő és evakuációs műveletektől, a közepes és alacsony in-
tenzitású stabilizációs, béketeremtő és egyéb missziós jellegű feladatokig 
terjed. Ezen feladatoknak megfelelő a bevetett kötelékek nagysága, 
mozgékonysága, ereje és ennek megfelelőnek kell lenni a logisztikai 
támogatás rendjének, nagyságának és erejének is. 

A hadsereg bevetési logisztikája ennek során a jövőben a dandárok-
ra koncentrálódik. Az új hadseregben alapvetően a haderő dandárai ren-
delkeznek logisztikai zászlóaljakkal, amelyek, két javító – karbantartó és 
két vegyes utánpótló századukkal, képesek a dandár közvetlen logisztikai 
támogatására. A hadsereg javító – karbantartó csapatai és a hadsereg 
utánpótló csapatai képezik az új hadseregben a hadsereg logisztikai 
csapatait. 

A hadsereg javító - karbantartó erői 

A hadsereg javító-karbantartó erői gyorsan bevethetők, mobilak, 
modulrendszerűek és hatékonyan formálhatók azért, hogy a harcoló és 
harctámogató erőket a leghatékonyabban legyenek képesek támogatni. 
A javító-karbantartó erők feladat orientáltan kerültek megszervezésre, 
egység és kötelék szintű harcoló erők támogatására kerülnek bevonásra. 
Méreteikben, erejükben, képességükben pontosan meghatározott javító-
erőt képeznek melyek bevetés során, erős logisztikára támaszkodva kísé-
rik a dandár magasabb egység különböző szintű kötelékeit, egységeit. 
Szakmai képességük szélességben és mélységben a támogatandó fegyver-
rendszereknek megfelelően egymásra épülő rendszereket képez. Harci al-
kalmazás során a feladat meghatározáson belül a súlypont a harci kár el-
hárító erők tevékenységén van.  
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Egység és kötelék szinten nagyon mozgékony jól felszerelt techni-
kai rajok és technikai szakaszok kísérik és támogatják közvetlenül a har-
coló erőket. A harci kár elhárító erők ide történő koncentrálásával, be-
vetés orientáltan vannak csoportosítva, felszerelve és ellátva. Kiképzett-
ségük és felszerelésük képessé teszi a javító szolgálatot, hogy a kiesett, 
harci kárt szenvedett technikai eszköz, harcjármű alapfunkcióit (moz-
gás, tűzkésszé tétel, híradás), a kiesés helyén gyorsan helyreállítsa. A 
harci kár elhárítás minőségileg nagy értékű mentő- és segítő szolgálat, 
amely széleskörűen kiképzett mesterszintű szakszemélyzetet (őrmesteri 
rendfokozatokkal) feltételez.  

A technikai alegységek új elemei, az új hadsereg szerkezetének. 
Ezek a technikai szakaszok azon túl, hogy rendelkeznek az eddigi törzs és 
ellátó századok képességeivel, még további számos szakfeladatot oldanak 
meg, melyek teljesen lefedik a kötelékek olyan jellegű igényeit, melyek 
eddig hiányként jelentkeztek.  

Az anyagi bevetési készenlét gyors helyreállítása    

A fegyveres erőknek egy adott hadműveleti térségben, hadszíntéren 
való tevékenységére rányomja a bélyegét, hogy a hadművelet során vi-
szonylagosan nyugodt térségben, helyileg és időben behatárolható 
harccselekmények folynak (pl. stabilizáló jellegű hadműveletek), ugya-
nakkor a helyzetnek válsággá történő fejlődésével bármikor számolni 
kell.  

Ehhez jön még, hogy az alkalmazott erők és eszközök a bevetési te-
rületen/térségben gyakran egymástól igen nagy távolságra helyezkednek 
el, díszlokálnak. Ebből következi, hogy igen nagy jelentősége van a sérült 
fegyverrendszerek bevetési készenlétének, közvetlenül a használó köze-
lében történő lehető leggyorsabb helyreállításának.  

Ilyen esetekben a harci kár elhárítás jelenti az egyetlen lehetőséget, 
hogy a kiesett fegyverrendszereket rövid idő alatt az adott feladatnak 
megfelelően ismét biztosítsák, vagyis helyreállítsák az anyagi készenlétet. 
A harci kár elhárító - javító erők képessége ennél fogva alapvető, megha-
tározó rész a javító erők feladatteljesítésében, mivel jelentősen hozzájárul 
harctevékenység során a harcoló és harctámogató erők harci feladatainak 
sikeres végrehajtásához. 

A harci kár elhárító erők feladat-meghatározása a támogatott csa-
patok közvetlen közelébe történik. Ezért ezeknek az erőknek a támogatott 
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csapatokkal azonos mozgásképességgel és hasonló védettséggel kell ren-
delkezniük. Ezért a túlélő képesség növelése érdekében, de gazdasági 
szempontból is a mozgó logisztikai erőket, ezen belül a javító karbantartó 
és mindenekelőtt a harci kár elhárító erőket a harcoló csapatokkal azo-
nos mozgó képességgel és védettséggel látják el. 

A harci kár elhárító erőknek, a bevetés során keletkezett károk ideig-
lenes elhárítására, sokrétű és nagymennyiségű pótalkatrésszel, univerzális 
és különleges gépekkel, járművekkel, valamint igen magas szintű mű-
helykocsikkal, műhelyfelszereléssel kell rendelkezniük. Munkájukhoz 
különböző nyersanyagok, megfelelő szállító kapacitás és munkatér is 
szükséges. 

A javító karbantartó erőket, a harci kár elhárító technikai alegysé-
geket a vezetés és a harcbavetés támogatására orientáltan szervezték il-
letve szervezik meg. A vezetés feltett szándéka, hogy ezen erőket külön-
leges feladataik ellátására különleges eszközökkel, anyagokkal és fel-
szereléssel lássák el. 

A logisztikai zászlóaljak javító – karbantartó erői 

A hadsereg logisztikai zászlóaljainak javító-karbantartó erői alap-
vetően a különböző fegyverrendszerek javítására kerültek felállításra. A 
hadsereg valamennyi javító százada a dandárokéhoz hasonló, esetenként 
azzal teljesen azonos jellegű felszereléssel rendelkezik. A különböző jel-
legű bevetések és az ezzel összekapcsolt hadműveleti keretfeltételek, 
ezeket az alapképességeket, további feltételek alapján még tovább specia-
lizálják. Egy mozgásban történő bevetés (pl. menetből történő támadás) 
időbeni kritériuma lehet a javító tevékenység módjának és terjedelmének. 

A helyzet függvényében szükséges lehet a kötelékek javító szolgála-
tainak a javító századok által történő támogatása. A szárazföldi dandá-
rok javító csapatai, a tüzér ezredhez, az ABV ezredhez valamint a lég-
védelmi zászlóaljhoz történő közvetlen hozzárendeléssel, a különböző 
fegyvernemeknek megfelelő specifikus képességekkel rendelkeznek. A 
szárazföldi erők ezen csapatdandárai ezáltal megnövelik a stabilizáló (bé-
kemissziós feladatú) dandárok fegyverrendszer specifikus képességeit, 
melyek egyébként nem részei a dandárok alapképességének és amivel a 
logisztikai zászlóaljak javító századai sem rendelkeznek.  

A javító erők alkalmazása bevetés orientáltan történik, mindenfajta 
feladat végrehajtáskor kísérik a bevetési (harcbavetett) kötelékeket, 
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ezért karbantartó javító, mentő feladataikon túl, a javító erőknek ha-
sonló képzettséggel, felszereléssel és mozgékonysággal kell rendelkezni-
ük, mint a harcoló csapatoknak. 

A misszió orientált bevetési erők, nagyság, feltöltöttség, felszerelés, 
fegyverzet, ütőerő, feladataik módja és terjedelme vonatkozásában rend-
szerint eltérnek, különböznek az alaprendeltetésű kötelékektől. 

A hadsereg javító századainak modulrendszerű felépítése, célnak 
megfelelő bevetés orientált alapstruktúrát biztosít a logisztikai bevetési 
kötelékek rugalmas felépítéséhez. 

A javító-karbantartó erők felszerelése 

A jövőbeni területfoglaló (megszálló) és stabilizáló (missziós) jelle-
gű feladatok teljesítése megköveteli néhány területen a javító-karban-
tartó erők anyagi ellátásának, felszerelésének az összehangolását a 
hadsereggel valamint a támogatott erőkkel. 

Ez egyebek közt magában foglalja a korszerű és a mindenkori tech-
nológiai szintnek megfelelő távközlő és adatfeldolgozó berendezéseket, a 
javító-karbantartó erőknek a harcászati és logisztikai kommunikációs há-
lózatba történő bekötéséhez.   

Igényli a nagy terepjáró képességű, ballisztikus lövedékek és aknák 
ellen védett, magas szintű önvédelemmel rendelkező szállító és különle-
ges járműveket, a harcoló és harctámogató erők bevetési képességének 
mindenfajta térségben történő biztosításához. 

Korszerűsíteni szükséges a műhely felszereléseket és a munkahely 
berendezéseket, hogy az újonnan és folyamatosan bevezetett szállító és 
harcjárművek alapműködését (mozgás, tüzelés, összeköttetés), biztosíta-
ni, javítani lehessen. 

Ide tartoznak még olyan ellenőrző berendezéseknek a biztosítása, 
melyek a legújabb motortechnológiájú gépjárművek hiba diagnosztizálá-
sához szükségesek. 

Összefoglva 

A fegyveres erők új irányultságával együtt járt valamennyi egység 
és kötelék belső struktúrájának megváltoztatása is. Valamennyi egység 
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és kötelék áttagolása együtt járt ugyanakkor nagyságrendjük differenciá-
lásával, nagyságrendjük megváltozásával is. A meglévő struktúra „a jövő 
hadserege” felé történő irányultsága lényeges jegye, jellemzője volt az új 
tervezésének.  

A hadsereg javító-karbantartó csapatai konzekvensen hozzáigazít-
ják struktúrájukat az új hadsereg új kihívásaihoz, új követelmény rend-
szereihez és bevetési erőikkel fő erőkifejtéssel a missziós bevetések tá-
mogatására koncentrálnak, a fegyvernem mottójának megfelelően. 

„A bevetések során a javítás - karbantartás kötelező” 

Felhasznált irodalom: 

• Strategie und Technik 2006/márc., jún., aug. 
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A stratégiai szállítás uralkodó eszköze a konténer 
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Korszerű raktár belső tere 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Javító anyagok berakodása egy C 130-as típusú  
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