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A logisztikai szakemberek kiképzése a haderő és az anyagi-techni-
kai biztositás reforrnjának igen fontos kérdése, hiszen egyre t§bben úgy
tekintenek a logisztikai katonai szakemberek képzésére, hory az feles-
leges, mert a polgári életben hasonló képesítést szerezhet mindenki. Ez
a gondolat azt sugallja, hogy a tartalékosok precízebb lebiztosításával a

polgári szakmák mintegy automatikusan lefedik a hadsereg logisztikai
szakember igényét. Cikkünkb€n azt szeretnénk bemutatni, hogy a Bun-
deswehr szárazföldi csapatainál - aho| a "civil" szféra végzi az ellátást -

milyen komolyan veszik és milyen alapos kiképzést kapnaka katonai lo-
gisztikai szakemberek. Milldezzel azt szereínénkbizonyítani, hogy a fegy-
veres küzdelem speciálisan kiképzett logisztikai szakembereket igényel,
ami nem képződik önmagától a íElett n},ugaton és talán nálunk sem.

A német szárazföldi csapatok katonáinak kiképzése a csapatkikép
zésből és vezetői kiképzésből áll.

A tiszt€k€t és az altisztek€t a vezetői kiképzés keretében katonailag
és szakmailag a csapatoknál, a Bundeswehr iskolákban, legelőször is a
szárazfóldi csapatok csapatiskoláiban és tisztképzőjében, valamint a pol-
gári kiképzési létesítményekben képezik ki. A szárazföldi csapatok fegy-
vernemei a fólérendelt tagozatok általánosan kötelező jellegű kiképzési
normáinak elóírásait -melyeket a Szárazföldi Csapatok Hivatalának Ki-
képzési Főnöke ad ki - adaptátják a c§apatok és intézetek részére, és
cselekvési utasítások formájában ez alkotja a végrehajtás szabá|yozásá-
nak alapját.

A csapatkiképzés alapkiképzésre és harckiképzésre tagozódik.

l Kucsera Gyula alezredes, ZMKA Hadtáp és Közlekedési taíszók tanára, dr. Báthy sándor
ezredes, a hadtudománykandidátusa, docens, ZMKA Hadtáp és Közlekedési tanszékvezetó
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A kiképzést központilag ininyitják a Szárazföldi Csapatok Hivata-
lától származó csapatkiképzési utasítások normaelőírásai, melyeket a
szárazföldi csapatok minden egysége és köteléke részére kiadnak. A csa-
patnemek a csapatkiképzési utasításokból ismerik meg az alap- ós harc-
kiképzés rájuk vonatkozó tarta|mát, kiképzési program formájában, idő
és kiképzési anyag megjelölésével.

Az álta|ános alapkiképzés azt a célt szolgálja, hogy az egyes kato_
náknak alapvető általános katonai ismereteket és jártasságokat nyújtson
úry, hory a katona a katonai jogok és kötelezettségek szerint cseleked-
hessen és képes legyen harcban megvédeni magát (12 hét időtartam).

A speciális alapkiképzés speciális ismereteket és jártasságokat nyújt
a törzseg5,§égnél tervezett alkalmazásához (6-72 hét időtartam).

A harckiképzés célja az egyéni kiképzést úgy továbbfejleszteni, hogy
a katona korlátlanul betölthesse feladatát a tervbe vett alkalmazási terü-
leten, növelni a csapat harci erejét és hadrafoghatóságát az alegységek,
egységek és kötelékek közös kiképzése által, és alkalmassá tenni azokat
az összferyvernemi harcban való eredményes ré§zvételre.

Ennyi általdnos ismeret után szeretnénk rátémi a cikk tárgát képező
szakkiképzésre.

A logisztikai kiképzés a német Szárazföldi csapatoknál az anyagi
bbtosítós és anyagazdálkodás alkotó elemeire irányuló vezetési kikép-
zéssel és speciális alap és harckiképzéssel kezdődik.lz egészségügli szol-

4ólat sajátosságaira e cikk keretében nem térünk ki, tnivel csak részben
tartozik a logisztikai támogatáshoz.

Először nézzünk egy sorkatonót, aki befejezte az általános alapki-
képzését. Ot katonai gépjárművezetőnek, közúti tartálgépkocsira kell
kiképezni, hogy mint szállító katona öná|lőanvagy kötelékben szállítási
feladatokat hajthasson végre. Felíételezve, hogy gépjárművezetésre al-
kalmas, a Bundeswehr eg5rik gépjárművezetói tanfolyamán 7,5 tonnás
vagy a feletti nehéz pótkocsis terhergépkocsira kell kiképezni. Az elmé-
leti és gyakorlati (vezetési) kiképzés 6 hétig tart, s olyan jogosítványt ad,
mely általánosan használható. C]sak ezután kezdődik a katona kiképzáe
a saját tönscsapatánál, ami ltán mint §zállító katonát lehet alkalmazni.
A kiképzés súlyozottan a katonai gépjárművezető feladatait taftalmazza,
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valamint szállítások és menetek végrehajtását elméletben és gyakorlat-
ban.

Itt csatlakozik be a közúti tartálygépkocsi-vezetóvé történő szakmai
kiképzés (14 hét). A katonát akkor engedik a végsó írásbeli és gyakorlati
vizsgára, ha a szállító katonai é§ közúti tartálykocsi-vezető kiképzés mel-
lett legalább 1000 km.t levezetett'7,5 t-ás vagy a feletti tehergépkocsin.
A sikeresen befejezett kiképzés feljogosítja arra, hogy 3 évre közúti tar-
tálykocsit vezessen. A törvény előírja, hogy 3 év letelte után egy ún. P/-
fissítő kiképzést kell elvégeznie. A hadköteles katonáknál ez rendszerint
eg hadgakorlat íolyamán mery végbe. Később a katonát a harckiképzés
keretében a laktanyákban található üzemanyagkutak feltöltésénél, vala-
mint vasúti (közúti) tartálykocsik hajtóanyag-áttöltésére képezik ki és
alkalmazzák, ha szükéges.

Intenzív továbbképzésben részesül századszintű ellátrási ryakorlat
alkalmával, melyet negyedévenként eg]6zer hajtanak végre. Itt arról van
sá, hogy az általános harckiképzés szállítás végrehajtással való kombi
nációjából megtanultakat optimális szintre kell ernelni. A kötelékzintú
együttműködést a katona rendszerint gyakorlat során ismeri meg.
( I .sz.vázlat)

A másik példa egy olyan pályakép, illetve folyamat leírás, amelyben
egy katonábóljavító csapathoz tartozó őrmester lesz. Ezen keresztül sze-
retnénk bemutatni a logiszt'tkai vezetési kiképzél űgymond első elemét.

Ahhoz, hogl valakit a jaűtó c§apatnál altisztként alkalmazzanak,
lényeges elófeltérel, hog gépj órmű-elehronikusi kepesítéssel vagy a fém-
gyártás eryik teíiJletén szakiskolai végzeuségel rendelkezzen. Ezá|ta| a
logisztikai kiképzés itt egy megbízható polgári képzésre támaszkodik. A
katona egymás ut ánvégigsárja a szárazföldi csapatoknál azáltalános alap-
kiképzést, majd azokat a kiképzési szakaszokat, melyek azon szolgálati
helyhez szükségesek, amelyre őt a kötelezettségi idejének megfelelően
betervezték.

Az első szakmai továbbképzésben a §peciális alapkiképzés során
részesül. Itt képezik ki arra az eszkózre, amelyiket később javítania kcll.

Azaltiszttéképzés folyamán a logisztikai kiképzés második szakasza
katonai-szakmai kunus (8 hét a csapatisko|ánál). ltt az altisztjcl()lt szó-
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lesebb kórre kiterjedó technikai alapismereteket kap. A teljes kurzus
elvégzése után a jelöltet altisztté léptetik elő. Ezt követően részt vesz
egy kötelező speciális kiképzésen, melynek időtartama annak az eszköz-
nek a bonyolultságától függ, amelyen ké§őbb javításokat kell végeznie.
Igytehát a kiképzés idótartama egyszerűbb eszközökn é|, pl: kézí tűzfegy-
vereknél kb. 9 napig bonyolultabb elektronikai (optikaielektronikai)
eszközök tekintetében akár 5 hónapig i§ tarthat. Az a|tiszt a következő
előléptetéséig az egységénél marad és előkészítik - túlnyomó részt rya-
korlati vonatkozásában - a szózad altiszti továbbképzése keretében a ja-
vítócsapat általános vagy különleges szakmai feladatai ellátására.

Az őrmesterré képzés folyamán az alti§zt végigiárja azőrmesteri kur-
nss 2. részéI, a katonai - szakmai részt, ami 10 hetes időtartamú. Itt ki-
váltképp a gépjármű (páncélos) javító órmester munkájának és a javító
csapat egyik alegys égének v ezetői, kiképzói munkáj ához tartozó szakmai
elemeket kell elsajátítania. Ide csatlakozik a továbbszolgáló altisztek ré-
szére (min. 8év köíelezettségi idóvel), illetve ahivatásos altisztek részére
a polgári képesítésnek megfelelő mesterré való képzes az adott szak-
irányban, pl.: gépjármű-technikai képzés. Ez kb. 38 hétig tart. A különö-
sen képzett őrmesternek lehetősége van egy "úllamilag elismert, vizsgá-
zott technil<lls" kurzuson való részvételre- A gépre vonatkozőan az őr-
mesterré képzés kiegészítéseként ismételten lezajlik egy kötelező jellegű
speciális kiképzés, melynek idótartama 4 és l8 hét között mozog.

A harckiképzés folyamán a csapatnál az őrmester twábbi, logiszti-
kailag szül<séges kiképzési szakaszokban részesül, pl.: mint javító alegység
vezető; csapatgyakorlati terepfoglalkozások és gyakorlatok alatt.

A koncepcionális változtatásokat általában a csapatiskolák kurzusa-
in közvetítik. A kurzus látogatóit századuk (kötelékük) felé az informá-
ciók közvetítésében mint multiplikótorokat alkalmazzák azért, hogy a
változtatásokat lehetőleg gyorsan ós hatékonyan érvényre juttathassák a
c§apatszinten.

A vezetó altiszte\ akik mint szakaszparancsnokok szolgálnak, álta-
lában résztvesznek a tiszti továbbk épzÉsen, ezáItal ők a harckiképzésben
magasabb ismeretekre tesznek szert. Itt ugyanis túlnyomó részt a csapat-
nemek harcászati alapelveinek kötelék (egység) szintre való átültetésé-
ről, tervgyakorlatokról, kapacitás számvetésről, stb, vanszó (2.sz.viázlat).
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A harmadik példával a logisztikai kiképzés tartalmára mutatunk rá,
me|yet az utánpótló csapatok lisztjeinek vezetési kiképzésében alkal-
maznak. Az utánpótló csapatok tisztjelöltjeinek kiképzése során követ-
kezetesen változik az elméleti, szakmai kiképzés és a szakmai csapatgya_
korlat. A tisztjelölteket a 3 bónapos általános katonai alapkiképzés után
egy speciális alapkiképzésnek vetik alá, ahol megszerzik a szükéges gép-
jármíjvezetői jogosítványokat, valamint elsajátítják a szállítási ügyek
alapelveit.

A harckiképzésük folyamán további 3 hónapig maradnak a törzsegy-
ségüknél és ott különféle ellátási anyagok rutinszállításának végrehajtá-
sában szereznek gyakorlatot. A negyedévenként végrehajtandó ellátási
gyakorlatok folyamán a tisztjelóltek gyorsan megismerik a saját kötelé-
keiket, valamint azok fő feladatait.

Acsaí|akoző hadapródi kunus sorőn (3 hónap időtartam) a tisztje-
lölteket az utánpótló csapat rajparancsnoki szerepére képezik ki általá-
nosan és szakmai-logisztikai tekintetben. Ezt követóen azonnal lehető-
séget kapnak arra, hogy a rajparancsnokként megszerzett ismereteket a
gyakorlatban kamatoztassák, azaz mint eg5l szállítóraj felelős vezetője,
(aki felelős az 5-10 tonnás tehergépkocsik hadrafoghatóságáért) vagy
mint a pótalkatrész, illetve a fo5lókészlet-ellátás rajparancsnoka tevé-
kenykedjenek.

A 25-28 kiképzési hónap időszakában a tisztjelölt a szakaszparancs-
noki kurzuson ismét teljes mértékú logisztikai kiképzést kap, Itt arról van
szó, hogli el kell sajátítani a csapatnemének alkalmaz ási a|ape|veit század
(kötelék) szinten, és ezt át kell ültetnie a gyakorlatba.

A 28-39 kiképzési hónapban szakaszparancsnokként szolgál csapat-
nál. Itt mint katonai vezetó - 36. hónap után hadnaglá előléptetve - a
szakaszának személyi állományáért, anyagaiért és a feladatok teljesítésó-
ért teljes felelősséggel tartozik.

Egyre inkább bevonják a kötelék (egység) altiszti (tiszti) kiképzésé-
be, továbbképzésébe. Saját kiképzése kiegészül a csapat gtakorlatain és
logisztikai hadijátékain va|ó részvélellel, valamint kiegészítő kurzusokkal
a szárazföIdi csapatok logisztikai iskolájában (Hamburg: matcmatikai
tervezési módszer, elektronikai adatfeldolgozás, veszélyes anyagok szál-
lítása, menet-, szállításvégrehajtás, közlekcdésirányítás) vagy a csapatis-

35



kolában (Bréma: bevezetés az űj anyaggazdálkodási munkamódszerek-
be, új gépek alkalmazásába, az adatfeldolgozás üzemeltetési rend-
szereibe, új logisztikai módszerekbe, stb.).

A 39. kiképzési hónaptól kezdve az uúánpótló tiszt legalább 12 év
kötelezett§égi idóvel, illetve a hivatásos tiszt képzettségének megfelelő-
en elvégzi főiskolai (szakfőiskolai) tanulmányait nemzet-, illetve üzem-
gazdaságtan (informatika) szakirányban és így megszerzi az elméleti is-
mereteket, valamint azokat a készségeket, melyek a logi§ztikai törzsti§z-
ti beosztások ellátásához szükégesek.

A 39 hónapig tartó tanulmányok lezárása után túlnyomó részt még
csak szakaszparancsnoki szinten, illetve ehhez csatlakozó és megfelelő
beosztásban teljesít szolgálatot. A tanulmányok és a csapatnál való tény-
leges alkalmazás között átmenetet képeznek, ahol a csapatnemről szóló
bevezetó kurzussal kónnyítik meg a beilleszkedést az új beosztásba. Ezt
követi a 3 hetes egységparancsnoki kurzus a csapatiskolában, mely arra
szolgál, hogy a tisztet az utánpótló csapat egyik eg5rségének vezetésére
képessé tegye (3.sz. vázlat).

A hivatásos katonák részére van még €gy törz§tiszti képzés, mely
egy általános katonai alapkurzusból és az első törzsbeosztás előtt köte-
|ező szak- (alkalmazási) kurzusból áll.

A logisztika terüktét illető kie*észítő kikepzésben a tiszt elsősorban a
szárazfoldi csapatok logisztikai iskolájóban részesül, - az adatfeldolgozás,
hadianyag fejlesztés és beszerzés, a hadfelszerelés tetvezés-management, a
hasznóIói management, a Bundeswehr és az ipar közti egüttmúködés, va-
Ilmint a kömyezet-, tkem- és munkavédelem területén

A példákon keresztül felvázolt sokzínűség a logisztikai szakem-
berek kiképzésében, úgy gondoljuk , ígazo|ja azt abevezetóként megelő-
legezett álítást, hogt önmagától ilyen szakemberek nem teremnek a pol-
gái életben. Reméljük ez a néhány példa az olvasókat és a kételkedőket
is erról gyózte meg.
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