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(Néh,Íny taprsrtalat a kiilföldi szqkirodalom alapján)

Szenes Zoltón|

Az elmúlt két évben amagyarkatonai szakirodalom megkezdte az Ötn-ne-
ború tapasztalatainak feldolgoását, a hasmosítási lehet&égek elemzését. Ez a
munka els&orban össdeg;rvernemivonatkozísban (egierő alkalmaása, elektro-
nikai hóború, katonai biztonság) Lezdtklött meg, és hiányzott §zakmai (anyagi-
technikai) vonatkozásban. Ezt a hiányt igyekszik pótolní rászlegesen ez a
tanulníny, amelyaz ÖUl-nóUorn anyagi-techniloibiztosításínaktapasaaatait
az eddig elérhető külföldi szatirodalom források alapján vfoezte el.

Tekintettelarra,bogyazeddigmegielentszakmaicikkekalapjánalogisztikai
rendszerek felépítését és műkiidését nem lehet teljeskörűen leírni, a tanulmány a
háborúbanrésztvevőorszígok ésa főbbbiztosítási terüetek, tevékenységekalap-
jínvegzi el a tapasztalatok tisszegzését.

Az iraki hadsereg felkés 7ítéffi a hábonúra, az any agi-technikai
biztosítás végrehajtá§a

Az iraki-iráni híború idején a Szovjetúnió, Franciaorság, Olaszorság, Né-
metorság, Nagy-Britannia, Brazília és az Egyesült Államok eryaránt adott el
fegrvereket Iraknak, melyek közü néhánya világ legkorszerűbb haditechnikáját
kép4e.l990-reIraksaját tüársfoi esz.közei ésl&zerei egyrészét exporüílta.Az
a tényleges lőszermennyíség, amellyel Kuwaitot megtámadta, nem ismert, de va-
tó§zínű ery évi ellátmánya lehetett. Mivetkak az iizemanyagot saját maga biaosí-
totta, ez 8 tétel való§zí]nű€ meghrtároatlen ldőre elegendó vol| amennyiben

l Dr. §zene,s Zoltán ezredes, a hadtudonánykandidátu§a, eg5retemi docens, a MH hadtáp csopoít-
fónölrc (fócsoportíóttök-hetyeü€§)

r A bnulrnány az MH ATFC§F-ség, Tudornárryos Terve Nyugaü hadseregek logisaikai rerrd-
§z€re c, kutatá§i irány rá§zeként késá}lt.

r' A bnulmány az ATB-I szúkób értelmezé$en tárgyalja ,tebáíyj?Áfja azegészségügyi
tiáodtá§kérdé§eit.

..| Bár a tanulmárry nag5rsámú fonás feldolgoása alapjárr késállt, továbti kiegésdtó gyúj-
tés és feldolgoás szttkéges az ÖbOt - háborúban résa vevó hadseregek ellátási renoszere iáépí-
té§én€k é§ mllködésérrek rekonstnrkturálásához.
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raktíri és előátlító objektumai érintetlenek maradtalc A tlrtalék altatrészekre vo-

natkozóadatok596íllnakl6ndelkezésre,deanerikaiforrásokszerintkakbírmi-
lyen típusú személy és teherautí-beszerzés esetén egy évre elegendő
tirtaléialkatrészt ij vísírolt. Végezetül, jóllehet Irak korlátozott élelmi-
szertartalékokkal és ryártókapacitással rendelkezett, deklarálta, hogy a fegrueres

erőkelsődlegességetéiveznekazélelmiszerektekintetében.Ezadöntés,összekap-
csolva aJord űniáftÁtérkezőélelmiszer+zállítmínyol&al, Eztvaló§zínűsíti, hogya

hadsereg folyamatoa utínpóttá§e több mint ery Óaendőre volt elegendő. Íg, ri-
pelemúvéveazemlítettkapacitástésazutínpóüást,Irakmindenbizonnyaltöbb
ilint egy óvenkeresztü megbirkózottvolna azENSZ által életbe léptetett enbar-
gova Úen<n, hogy katonai teljesítőképességét jeleot&en csiikkentenie kellett

volna.

Iraknak négyfélc lehetőségc volt a csapatok és az ellítoanyagok kuwaiti
hadszíntérretörténőszítlítísóra.Eztvfurehajthattaműutakon,e8yvasútvonalon,
iizemanyag-vezetékeken,svégülfoiúton.Minimálisanhárom(esetlegnégy)főút-
vonat és e§ egrvígínyu vasúwonal kötötte ti§sze hak közep§ő résát Basra-val. A
vasúwonat t<ivátóan megfelelt a harckocsik és egyéb nehéz harci technika szállí-
tí§ára, míg a főúwonalak els&ltegesen az ellátoanyagok mozgatására kedveztelr

Basra olaj}inomító lét€sítményekkel rendelkezett, és ez t víros képede az iraki
stratégíai-és az kak-Szaúd-Arábia köótt huzodó kcíolajvezeték végállomí§ít. A
Basra közelében tal,ílható három repüőtér lehetővé tette kak szímíra, hog;r grors

ütemben elxilleges besorolású ellá,toany€ot, vagy §zemélyi állományt száüítson

át e kuwEiti hadszíntérre.

Iíak és Kuwait között a hadműveleti tediletre vezető egyes szÉmú szállításí
úwonalat egyBasra ésAl Jahrah között húzódó négy-hasávos autópílya jelentet-

te. amelyAl Íahrah-níl az elágazást követően a tengerparton eg;nésa Szaúd-Arí-
biE irányába húzódott tovóbb, míg a másikvonalszakasz délnyugati irónyban az
iraki-szaúd-arábiai-kuwaiti hármas határkiszögellésbe torkollott. Egy kétsívos
útvonal Basra-ból Umm Qasr-ba vezet, majd Al-Jahrah-ig a tengerpartot követi,

ahol keresztezi az egyes számú autópílyát. Az IPSA kőolajvezeték közelébeu egy
javított talajút vezet Dé1-Irakba, a hármas hat6rkörzetbe.

A négy, közep-Irakból kiinduló fontosabb főútvonal és a vasútvonal a Basra-
tól déhe t1tólh ttő AzZufuir-ban talólkozik, s ezt a körzetet a Safwan-i, Ásh.§ha-
ibah-i és a Jalibah-i repülőterek szolgólták ki. Az IPSA olajvezeték melletti
országút, a tengerparti autópílya és azAl-Basr&h-AlJahrahközöttiautópílya ta-

l,ílkozísi pontja szintén Az Zubair közelóben található. Kuwtitaak is hórom repü-
lőtér fllfrenáekezésre: az Ali Al Salem-í, a Kuwaít Nemzetközi Repülőtér,
továbbí az Al Jaberli, a sznúdi hatfu közelében. Mivel Kuwait nem rendelkezik
vasúWonallal, az ibszes irakí utínpotlást tégi, orságúti, vagy tengeri szíllítással
kelleüvégrehajtani.
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Irak anyagi-technikai biztosítísi rendszerének működése szovJet és brlú
mlntára, az úgynevezett "nyomt[sl " rendszeren alepul| alaz az e|láá§t a Főpa-
ranesnoksíg (G}rQ) irrányította, s amikor valamiféle igény üímadt, intéz te az ellátő
ésszállítóigényeket,majdellenőrizteazelőretoltraktárakbatörténősátlításokat.
Ezeket a GHQ raktárakat valószínűeg Basra-tól déIre ás nyugatra telepítették, §
mivelazirán-irakiháborű idején többnyireBasra jelentetteahadműveleti bázist,
feltehető, hogr a raktáraktartalmának jórészét a lőszer képezte.

Az előretolt központi raktírakból az eltátóanyagokat ezutó,l a hadtesteknek
osztotákki,amelyeknemrendelkeztekeilátóíektárakkal.Araktárakdisztokáci-
ójárólnemíllnakrendelkezésrespeciálisadatok,devalószínű,hogykakíruhóze-
kathasznált felKuwait City-ben ésAl Jahrah-ban erre n célra.

Gyakorlatilag, fig;relembe véve Kuwait City infrastrukturáját, kórhízaival,
szervízállomásaivalésrepüőterével,naryavaloszínűsége,hogykakavárosthad-
test+§átókörzetként műkfitette. A második rflktárkörzetet feltehetően a köz-
táí§asági Gárda alakulatai közelében telepítették, Kuwait északi határa mentén.
Firyelembevéve eztanagrszáműellátóraktárt,amelyeketaszövetségesek a8.szá-
mú főút mentén találtakazEufrátesz déli partján a jatibah-irepüőtór közelében,
ott is valószínűsíthető, hogr egr raktárkörzetet telepítettek.

Abritrendszerhadtestnélkisebbkötelékesetén, elosztásl elvenfunkcionált,
amelyben az egyes parancsnoksiigok alárendelt alakrrlatainak igényelnitik ketlett
az ellító anyagokat. A 'húzó" rendszerként ismert elosztási forma rugalmas volt,
amennyiben az ellátó anyagokat közvetlenü továbbíthatták a hadtesttőt a dandár-
nak, vagr a zászlóaljnak, a közbeeső parancsnokságok kihagrásával. A hadtest
hadműveleti körzetében hstnspos készletet halmoztakfel, hármat a hadtestnél,
hármat adandároknál és ahadosztátyok alkalmaaísi körzeteiben.Hadtest szinttől
fe|felé a sz,íllítástvalószínűeg a főparancsnoks.íg irányította, s azutánpótlásvég-
rehajrása érdekében a hadosztályok slíűftőzesúíaljakkal, míg a dandárok szálli-
tósázadokkal rendelkeztek.

A hadtáprendszer fó gyengeségét gyakran a sátlítóhálózat jelenti azon ok-
nálfopa, miszerintminél kevesebba szállíLísiúwonal, annálsebeáetőbb arend-
szer. Bár az anyagok zömének a hadműveleti területre történő szátlítására
mindiissze három főút vezetett, a mííszakíak egy minimális 500 km hosszú talaj,
iüewe orságutat is korszerűsítettek Azonban, mivel a hadtest raktárak 100-20b
km-re helye*edtek el az első vonatban tartózkodó csapatoktól, a raktáraktól a csa-
wthozvezető úwonalak nagyon scbezheúóek v ottak alégilef qáskövetkenébn.
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A brit haderó anyagi-tecünikii biáo§ítá§a

nár az Ötíil-náborúban viszonylagkisméretű brit fqrveres csoportmításvett
résá, mégis a nagy kiterjedés és a szokaüan földrajzi környezet miatt, a logisztikai
támogatás teljes skílájára volt §zükség.

A legtöbb nehézséget a brlt csoportxítr[s (szíradödi koatingens, brit királyi
haditengerészet, brit légierő) felkészítése jelentette ennak ellenére, hory a fery-
veres erók viszonylag jó helyzetben voltet a vílságra törtenő reagálást tetinWe.

Abrit szírazfóldi erő els&llegesen az errrópai hadszíntérenfolyó harcra van

kiképeale és felszerelve, ezért nemvolt egrszerü dolog a sivatagiharchozvaló ít-
tépzá és átfeg;rverzés. A brit szíradöldi csapatok logisztikri rendszere azészak-
németorszígi silrvidékí barcravan felkészítve, clyanharcra. ahol aá feltételezjh
hory az ellenség lesz a tímadó, olyan harcra, a,melyet iil is,mert terepen, előkészí-
teti állá§okbaDvívnak és olyan utánpotlási útvonalakat használnak fel, amelyeket
többázszor felderítettek és betanultak Maga a tény, hory feryveres erők felsze-

relten, megfetelő fegyverzettel, időben az Öbö-hadszínténeérkeztek, csak igen

komoly logisztikaí erőfeszítések révén vált lehetségessé.

A brit királyi haditengerészet jó helyzetben volt a háborúra való felkészÜést
tekintve.Noha l99O.augusztusában csakegJretlen brit hadihajó (aYork)tartóz-ko-

dott az Öhilben és egy ellátó-keretszervezet volt telepíwe az Eryesüt Arab Emi-
rátusok területén, a-iengerészek emlékezetében frissen éltek a 'háboós'ellátás
rendszahílyai.Irgisztikailagegyhadihajómindigtekintélyesmértékbenöneüátó
kelllegyen,ígypuszta jelenlétemáreg;razonnalikatonaipotenciáltbizto§Ított.Eh-
hez a hajóhoz csatlakoztak a többi haditengerészeti egrségek

Abritkirílyilfoierőszinténjóhelyzetbentaláltamagátagyorsreagálásra.Az
F3 Tornádók éppen Cipnrson tartózkodtak forró égövi kiképzésen, eglr Harcászati
Támogató'Wingael.EryütttelepütekelőreSzaúd-ArábiÁba,aholrövidesencsat-
lakozt'ikhouÉtjuk a Jaguárok, a Nimródok és a VC10 tégiutíntöltő repüőgépek,
vfuü egy kissó később a GRl Tornádók. Eantán még odatelepütek a GRIA Tor-
nádók, i Buccaneerek, a Tristar és Victor tégiutántöltők, valamint a Chinook Pu-
ma és a haditengerészet Sea King helikopterei. Jelentős segítség volt az,bogt a
szaúdiak szintén rendelkeztek a Tornado típussal, ami azt jelentette, hory a dah-
rani nagyméretű legibázisokon működött ep brit repüőmérnöki csoport és egy

korábban, a brit légierőnél atkalmazott ellátótörzs, a szaúdi királyi légierő megse-
gítésére.

Mivel nem volt ismert, hogy mllyen ldótcrhmrt tervezlk a brit haderő-
kontingens harci @rit terminologiával - fenntartási) képességét, a haderőnemek
kíilöntíiző módon késziiltek fel.
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A 7pínélos dand,ír kiérkezése utdn, a Száraáöldi C;sapatokParancsnoksága
azonnal megkezdte a rotáci& püentetések tervezésének elől<ésúté*t De amikor
a létszím hadosztály szintre emelkedett, többé nem volt lehetőség elegendő létsá-
múerőodatelepítéséreasaíradöldicsapatokvál!ásínakbiztosításához,vag;rmás,
olyan hadműveleti feladatokhoz, - mint t'tűul Észak-Írorszígban - amelyeket
végre kellett hajtani. A legpagyobb mtíkfiési gondok a logisztikai szervezetben
voltak tepa§ztalhatók, küöniisen azokon a tefiileteken, amelyek tímogatósi fel-
adatait óltaláno§ h,íborúban legtöbbnyire a tartalékosok lítjík el. Szímm ok miatt
szüetett az a döntés, hogrnem hívnakbe tartalékos íllományt és a reguláris csa-
patoknak kellett megoldani a nehézségeket.

A haditengerészet előte megtervezte a hajók váltási rendjét" amit közepes
idfi161emmalsikeriiltisvégrehajtani,AbritTámogató-hajóFlottíramórerősebb
nyomás nehezedett, de megbírkózott az ell,ítósi feladatokkal.

A maga részétől a légierő úgy döntött hogy cseréli a repülőgép-állomány
öl*szetételét az Ötltil környezetének megfelelő változat kialakítása érdekében, vi-
lamint a szervízelhetríség szíikséges szintjének fenntarthatóságáért. A földi sze-
mélyzet rotációja már nem volt ilyen egyértetmű, és ahol nem voltak
barccselekmények, ott nóhányaknak hosszabb idejű állomásoztatásra kellett be-
rendez.kedniiik, kíilöniisen a repíilőgépek mennyiségének és támogaLísi leladatok
növekedése idején.

tryenformán a brit csoportosítás háborus tartóz}odása egyvéges ldőtartam-
rr korlátozódott, és ezen beliil helyezkedhetett el, egy szintén véges pertódusú le-
betséges harccselekmény.

A brit kormány előírásai szerint, a NATO felelősségi terütetén kívüli védelmí
feladatok fenntartását és tímogatásít ameddig csak lehetséges, az elsődteges NA-
TO feladatokon biztosított felszerelés és raktírkésdetekből kell megoldani, íry
ezért nincsenek "terüeten kívüli" elkiilönített lőszerraktárak. Ezenkívül azon
szímvetések hogymilyen rakLírkésdetekvehetők igénybe az európai hadszínté-
renfolyóvédelemesetén,nemszükségszerűenalkalmasakasivatagbanbeásott, jól
előkészített védelem elleni mozgékony, pínélm támadásra vonatkozóan.

Ezért a britek több bétig tartó harctevékenységhez elegendő l&zert telepítet-
tek a hadszíntérre, továbhí hadszíntéri tartatékot képeztek. A tengeren való ulín-
pótlŐ§21 napig tartó szíllítási ideje, plusz az előkészítés, berakod.ís, kirakodás é§
előreszállítás időigénye idegességet okozott, ami azt eredményezte, hory a légihá-
ború megkezdésekor további lcbzerkiszabat kikíildését en geÁélyezték.

Néhány küönlegeslőszerfaját illetően, a brítek a sóvetségesekhez fordul-
tek scgítségért. A rakéta-sorozatvető rendszer vadonatrúj eszköz a brit fegruerar-
zenálban és rakétakészletek abban az időben feltöltés alatt voltak. Ellenkező
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helyzet volt a 203 mm-es ágJ/úvat. Ez a fegrver kivonás atatt állt, így a sziilaéges
ltjsier-raktárkészletkifogyóbanvolt.ugyanakkorezafeg;ruerfajta értékeseszköz-
nek bizonyult az ÖtÉrtéiség kiilönleges környezeti viszonyaiban. A nemzetközi

együttműLi'dé§ líWónym része volt, hosr §óvetségesek készen álltak a ltíszerrel

való tímogatásra.

Amikor elsőként a ?.pánélos dandór a hadszíntérre érkezett, az amerikai

tengerészgyalogosolrtalegYütt ajobbszírnyonbontakozottszét azÖböpaítjának
köáében:A 7pánélos dandár kikép zíxie és a tewezis idd§zakában az előzetes

elgondolás az volt, hog;r a harcok idején a dandár az U§A Tengerészgyalogos Pa-

rúcsnobágHaíCIíszatikányítóPontjaalárendeltségébenleszAtogisztikaiharc-
paranc§ egy észlbirányú, Kuwait város felé tartó előnyomulást feltételezett,

esrütt az Úerikai tengerészgyalogsággat.Karícsony és újév kiiótt a 7.dandárt

nÖgerősített éy és ezzől a 7.tiit pánélos hadosztállyá al8kult. Ezzel egyidőben

Sch:warz.kopf tíbornokelkészítettehírestímadásitervéLamelyben af(ierőkifejtés

irónyát (a támad,ásfő irányát)sokkalnyugatabbrahelyezte,mintaztazirakiakhit-
ték.

Ekkor elegendő mennyiségű felszerelést, raktárkészletet és szervízszolgálta-

tást kellett átmozgatni az Al Jubayl-ban telepített Ellátó Bázisról a'Wadi Batin
nyugati oldalán támadó, majd attól még 300 km-re, a Kuwaittól észxkrabeísott
vedJlemben lévő Közuársasági Gárdával kapcsolatot létesíteni szándékozó balol-

dali átkaroló sárny támogatrigíra.

Ezért azangolok mintegy 400.000 tonna felszerelést,lcíszert és egréb rako-

mányt szállítottak az Ötltit+érségUe, és ezek legtöbbjét titotban végezték Al Ju-
bayl-bőt, együtt a hadosztállyal. Az átszállítás Al Jubayl-ból a Hafr Al Batin
közelében tóiepített Ellátó BázisraZlnapot vett igénybe januárban, 350 km-es út-

vonalon.A szíllíüísra felhasmálüík a nég;r, kitelepüt szállitínnets?jűítóeszkÖ-
zeit, valamint a fogadó állam nagyszámú polgári gépjárműveit. osszesen egy

autóút volt hasmálható, amely az úthossz több mint felén egy nyomsívos. Az oda-

vissza 700 km út megtétele24-36órát vett igénybe, az amerikai autóforgalom és

azidőjárásiviszonyotriiggvényében.AnapontaAlJubayl-bólnyugatraindrrlóau-
tókonvoj hossza 65 km vóit. (Összenasonlításul: az [.pánélos hadosztály a máso-

dik vihaháborúban ekkora távolságnak megfelelő utat tett meg a normandiai
partoktól Bertinig). A 25.000 fő harcos erő, a tüzérségi eszközök és a páncÉlozott

Járműveksázai,izenenfelüikerekes járművek(anégrtonnásokésaterepjárók)
-szÁmáraezeglrigenkomolyfeladatvolt.Pontosan 19napalatt23.000 tonnalőszer,
650 tonna élilmiszer, 600 toooa hadianyag és raktárkésdet, valamint 1,8 millió
liter iizemanyag átszállítása valósult meg tekintélyes távolsagra. Az út nagyobbik
felét teljesABVvédőöltözetben kellett megtenni.

A közép-keleti Támogató Helikopter erő, amely a brit Királyi Haditengeré-

szet Sea Kini helikoptereivel együtt egy háromirányú szolgáltató srervezeltévőlt,
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igen fontos szerepet vállalt ebben a szállítási feladatban. Olyan logisztikai és urán-
potlá§i gondokkal kellett szembenéznie, amelyhez hasonl-ó ou§oígtt korábban
nemkellett terveaievagymegoldania.Jóllehet, atámogatóhelikoptereknemtud-
tak megbírkómi egy hadmztóly napi utínpótláski§zabatínak óriási mennyiségé-
vel,sebességük és a földi akadályoktól való függetlenségük lehetővé tettúz
életfontosságú anyagok előreszíllítá§ít (a chinootinentopter egyszerTe 10 tonna
terhet szíllított). ugyanatkorvisszaútjukon alegsiirg<bebbellátást igénylő §érü-
teketszíllítottík

A brit csapatok élelmezésl elttlüísilt központilag, az 'anyaorságból' szer-
vezték A katonák által, a sivatagban elforyasztott élelmiszer 80 %-xaz Egyesíitt
kiralysígbol csomagokban szállított ellátmány volt. A háború előkészíté§e és vég-
rehajtása során 4.2 millió életmiszer-egysegcsomagot küdtek az Öuit-térségue
(azaz 35"000 tő l2o uapi eltátmánya). A további 20 % friss élelniszer-foryasitís
volt, amelyet az Egresíilt királyságbol szíllítottak (hűwe vary szírazon), vagy he-
lyileg szereztek be. Ezenkívtil a Fort Grange és a Resource hajókon tárott éíátmi-
szer is sziikség esetén a sárazföldi csapatok rendelkezésére állt.

A brit legierő élelmezési elosztísát először a helyi kereskedelemMl oldotta
meg. kásőbb kítelepült a haderőnem mozgó élelnezési alerysége, amely már szük-
séghelyzetben képesvolt életmiszer-csomagássaját készítésű étebmjláüísszer-
vezéére és bizto§ítii§íra.

Ahaditengerészet élelmezési ellátásánakalapvető forrás"íul a kirátyi Támo-
gltó-hajó Flotta §zol8.ílt (a két kítelepüt raktírhajó, a Fort Grange ós a Resource).
A hajók képesek voltak szállítani és tírolni l5.o00 fő egyhavi mélyhűtött és sá-
razélelem-adagiát. A romlandó élelmiszert Jebel Alinát, a partoo szer eztékb.

A sáradöldí csapatok és a légierő az üzemanyagellátást a helyi sz.íilítóktól
vfoezte, felhasmílva a §zaúd-AÉbiával kötött FogadóÁilam Támogatá g,szerző-
dést. A brit műszakiak szüt<séghelyzeti üzemanyagé[átó berendezéseket telepítet-
tek a légierő által igénybe vett mind a négy légitámaszpontra, Ezen túlrnenően a
műszakíakfelépítettek42db 125m3g aél tírolótartílyt,amiösszesen5,25mil-
lió liter üzemanyag tárolásít tette lehetővé.

A Királyí Műszakiak 516. Küönteges Csoportja szintén megtervezett és fel-
épített ery üzemanyag-vezetéket a sivatagon keresztül (pl-oó ehevezéssel),
amelyAl Jubayl-tól haladt előre 95 km hosszan és hat töltőállomást c§attakoztat-
tak Ú. Az Üzemanyag-vezeték kapacítása közel ötszöriise volt a hadosztály előre
tervezett dízelolaj szükségletének, s a leghmszabb katonai üzemanyag-vezeték
volt, amit a másodikvilágháború befejezéseóta a britekfuíítettek

A haditengerószet saját üzemanyag-szülségletét a királyi Támogató-hajó
Flotta tanlüajóiról biztosítottE (olna, orangeleaf és Bayteaf1. úikor aláírták Sza-
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úd:AróbiávalaFogadóÁ[amTámogatrósaegyezményt,attólkezdveegr,akuwaiti
kormínytól díjmóntesen rendelkezésre bocsíjtott tankhajó sállított szaúdi
iizenan/agot (szintén ingyenesen) a vtkös-teryer partjín lévőyanbu-ból, amely
az egretlen, hajók rószére nlkrlma,< szaírdi üzemanyagforás volt.

] , At it 
"*portosítás 

ellí!ísí,nak fontm részét képeae a vízlrtztmítós

A sivatagba telepüt l .brit pínél6 badocztály előre tervezett n&p ivíágénye
2 millió liter volt; ez lehetővé tette a személyenlenti 40 üteres napi fejadagot, to_

víbbí a kórházalaól való gondoskod,íst és az ABV mentesítés ellátásít. Azonbsn a

sz!údi téli idő§zekban kiderüt, hosr a szemáyenkenü vídogyasz!ís csak napi 20
üter lett. 1 99 l .végére a hadszíntéren, illewe az Ötiil+érség utánpoüási úwonatán
vízvisszanyerő (§ótatanító) szűrőállomís és 20 ABV mentesítő erység telepüt.
Ezekuállomásokasivat4gbanfúrtlutákbol,!éstíbbapartmenténnyertékavizet.
AfúrtliltEkvizetevéssévóltsótartslmú,ígyalehetségesvízkitermelésiarányeze-
ken a belyeken nagtobb volt

A brit hadügrminisztérium bérett két tarlílyhajót is további biztosítékként a
Fogadó Állam vízellátásának megszakadósa esetére, ha peldául 8 sotal&nító állo-
másoktól olajszennyeződés következtében szennyelsttvh érkezne. De végü is,
egrik hajóra sem volt szíilség.

Abaditenger á:szetavízÁIáttásít sajátvízpírologtató (ótalanító)berendezés-
sel végezte. Ugyanakkor sziikségbetyzeti tartatékként, a Királyi Támogató-hajó
Flotta tartítyhajói friss vizet sz,íllíthattalc A városi környezetben elhelyezkedett
legierő is a Fogadó Átam vízellátá§Ábol részesüt, de a sziilrséghelytsti tervek is
készen voltak ennek az elláuísnak a lehetéges megszakaüísa esetére.

Ahrdttcchnlkrlrnlagcll{tóstilletríenobritcsoportosíúsegyesítetttÖrzse
azt az utEsítí§t kapta, hogy készüjön fel a hadszíntéren való tartóztodÁs het hG
nrptg tartó ellátísíra, egyenlő mértékben a potalkatrészeket és a raktírkészletet
illetően.Az ellátás nagy része előzetesen légiszíllítással érkezett, a tovÁbbi szíilít-
mónyokat a sürg&ségtől függcíen repüőgépen vagy hajón továbtították AFort
Grange szíllítóhajón volt a hadszíntéren lévő haditengerészeti erők alkatrész-
sziikséglete is.

Ahol tömegmennyíségeket igénylő tengerentúli áttelepiilésvalosrrlt meg, ott
fokozot,an igényelték a sztilaéges szÁmvetések elkészítéset a környezetről, Ez el-
lenség helyzetéről, azuuínpoüás hossá tengeri útvonalairól, azazonnali kÖvetel-
mények teljesítési "lehetetlenségeineki hadműveleti következményeiről. Pélűut
a raltárkészlgt megfontolt növelésenek következtében a földi hadviseles idején a
Challenger harckocsik 95 %-os hadrafoghatósági eredményt értek el.
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A brit kontingens megbíáató anyagi biztosításában jelentős szerepe volt a
brltvédclml lpornak.

Az ipar re.egílísa tartós és hatékonyvolü mintegy 900 sürgős hadműveleti
megrendeléssziiletett és talált gyártót.Az ipar meghatározó szerepet játszott a há-
ború sikerében olyan új szerződé§€k teljesítésével, mint a sivatagi egyenruha, a ba-
ko,nc§, vEgy a vízvisszanyerő (sótalanító) szűrőkészülék; felszerelésck és
a[6tré§zek ítalakítá§a é§ javítísa; illewe egres gyírtmányok gyors és eredményes
me8tervezése vagy korszerűsítése.

A brit csapatok logisztikai biztosításóban meghatározó szcrepct kapott a
3cchntkel blztcíttls ls.

A szóíazföldi haderőnem két pánélo§-javítómiíhelyt és egy repüőgép-javí-
tóműhelyt telepített az l.brit pánélos hadosztály eszközeihea belértve a száraz-
földi csapatrepiilő-hadtest helikoptereit is. A támogató helikopterek műszaki és
karbentertó§i t"imogatáút a légierő (a Chinook és a Puma helikopterekhez) és a
haditengerészet (a Sea King4 helikopterhez) biztosította. A merevszárnyu repü-
lőkarbantartást a légierő a rendszeresített század megercísített karbantartó sze-
mélyzetével oldotta meg.Ezzel a leghatékonyabb hadműveleti alkalmaáatósági
arányt érte el a harci tevékenységek ideje alatt, nem utolsósorban az Eglesiilt Ki-
rólyságban műkiidő légierő műszaki törzs óriási erőfeszítéseinek eredményeként.
UgyancsakroppantnagyértéketképviseltaDahran-ilégitámaszpontonállomáso-
óbritrepiilőmérnöki csoport ésegykorábban, abritlégierőnél alkalmazotteilátó
á§ karbantlrtó törzs a szaúdi királyi légiglfi támogatá§íban.

A brlt hrlborris csoportmítás felvétele az áttelepítés és átszállítás révén
voltlehetseges.Efeladat során, a Királyi Támogató-hajóFlotta korlátozottkapa-
citólín feltili hajószíllítási igényeket bérelt hajójáratokkal elégítették ki. Noha

igénybevételt (rekvirálás) nem alkalmaztak, nem tudták minden alka-
lomra megtalálni az ideálís tengerí szállítóeszközt, annak ellcnére; hogy a megfe-
lelő időhatárokonbeliil mindig elegendőhajókapacitás állt rendelkezésre.Amikor
többféle ajánlat köztil választottak, mindig brit ászlót viselő hajót használtak an-
nak ellenére, hogy ezek a hajók törekedtek a hosszúlejáratú bérelt utakon maradni
eg;rbizonyoshajózásiúwonalonvalófolyamatosalkalmaztatásreményében.Ezek
az utakvalószínűleg megszakadtak volna és a bérleti szerződés elveszett volna, ha
a kíilönleges bajókat Ötirl úWonali szállításra rendelik. Ámde az előkészületi idő-
szak tetőpontján mintegy ötven hajó berakodása folyt, vagy éppen úton volt az
Öuil.reté. .n urit csapatoú előre telepítéseben 20 orságbóI av"ia 1 14 kíilönhiző
hajó vett részti némelyek közüük többzör oda-vissza utat tett meg, íxy iisszesen
146hajófordulót hajtottakvégre. Iényegében a tengeri hajókon nyugodott a fele-
lősség a csapatok tímogatásához szülaéges minden lőszer, felszerelés és raktiir-
késdet 86 %-ának a helyszínre sállításíért.
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A brit Lfoi SzíUító Flotta kiegészítésére szintén bérelt (charter) jíratokat
haszníltak,míiaregulárislfuiszíllítí§iÉnyítótörzsmunkíjít&KirályiTám€E-
tóllgierőkivezényelt szállítószízadatímogttta.Naponta 500 tonnasiirgősrako-
mínyt sáUítottek A ciprusi Atrotiri-ban közel 8000 címzett ktildemény vírt
legiúton való szíllítísra. Hogy ezeket az adatoLat érzétcelni tudjulc az Oböl-h,íbo-
rúval kapcsolatos szíllíüísok mennyisége - a brit adatok szerint - a Iigi §zállító
Flotta közcl l O évcs békc tclJcsítménye normát feladatainak felelt meg.

Fontos tapasztalatvoltaz is, hog}túrmennyire isa hadügminísaériumévolt
a feletősség a készletekí§elepítésében, a logisztikaielve}és a tervezéskoordiní-
tásíban,mfoisképteteneklettekvolnamegszerveznialogísztilaitevékenpfueket
akikiitönítettEgresítettTörzsnákiil.Avédelmiminisztériumképesvoltirínlta-
ni, bérelni hajókat és repüőgépeket, de nem volt képes menedzselni részleteiben a
logísztíkít.Ezvoltalenyűgözőindolaabritfelel&ségi rcfiiletenkíviilinagrmére-
tű hadművelet Egresített Törzsön keresztiili vezetésénelc

Az amerikai hadsereg anyagi-techníkai bizto§ításának
meg§zerv€zése és végrehajtá§a

Az ameriloi hadsereg óriási logisztikai tevékenységet vfozett az Ötíil-hóbo-
óbanrészwetthaderő-csoportosításanyagí-technikaibiztosításaérdekében.Ka-
tonaí potenciáljának növelése ncmcsek r hrzrl cróforrísokrt, hencm rz rdotí
térség katonai-, gazdasági- és hadtíptÉzisait is felhasznílta.

Ezzel egyidejüeg kidolgoztak egy rrrgalmasan rlkrlml2folt$ elméletet a csa-
patok anyagí-technikai biztosításíra. Jelent& mennyiségű anyEgi esz}öztartalé-
kot telepítettek előretolt tÉzispontokra Diego€arcia szigetén, a megelőző idejű
raktározá§ körzetekben @zsibuti, Markaz-Tamarid, Maszira, Ma§z*sd, Dzsid-
rtat), a tengerpartra való kiszíltítísi pontokra (Dzsidda, Makaszia, El-Dzsibat) és a
kíilöntliiző repüőterek @1-Kufur,Er-Rijíd, Olajza, Hafar-El-Batin) terüeten. Ígr
már a konfliktrrs kezdetéig rendelleztet l 3 fő - stacioner (telepített) feg;rver és lő-
szer, 7 üzemanyag (anelyekben iisszesen l E5 ezer tonna üzemanyagot tírottak), 6
egyéb, valanint 17 hajózísi anyagot tíroló raktírral. Mínden raktárat a legkorsze-
riíbb és legjobb míntiségű ki- és berakóeszközökkel szereltek fel és félig fötd aló te-
lepítettékőket.

Ezeket a készteteket l80 ezer fős kontingens harminc napos anyngi szüksé8-
leteinek biztosítására tervezték. A barminc naFon túli sziil§égletek biztosítósát az
U§A-ból, valamint közelebbi tengeri bízisaiból és raktíraiból terveztékbiztosítani
légí és tengeri szíllítássat.

Az ENSZ Biztonsígi Tanácsínak haüírozata utón, az USA és szövetsfoesei
megkezdtékfegyvereserőikcsoportosítísainakhadműveletiszetbontakoaatását.
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Ezzel eryidejűleg megval_ósítottík az+nyagi=tectruikái:szervezetek közrretlen fel-
késátésénekszabílyeit a c§apatok haretevékenységének bíztosítására, fokozato.
san növelve azo,k ető- és eszközállomínyát. Figyelembe véve §zaúd-Arábia
infrastrukturális elmaradot§ágá t (azílchálőzatok fejleüenége, a vasút és repüő-
terek hiánya), az,alapvetőtartatékokatllabar.Elbeqin és King-Halig terüetén

.,ö§§zponto§ított,ík, Ezentívü fellésziiltek az előaóleg Diego€arcia-ban létreho-
zott iizemanyagkészletek igénybevételére, king-Halid lrörzetében ped.ig üzem-
anyagszíllító cxívezetéket telepítettek

A felkészülés folyamán kiemelkedő figrelmet fordítottak a folyamatos
anyagbiaosításra és a szíIlítások vforebajtísíra, Figyelmet fordítva.a tér,ség ne-
hÉ.zirlímésretiésklimatihsviszonyaira,kutatócsoportvizsgáltaazu§Ahaitsere-

KÍemeltfeladatként jelentkezettEvízbiaosír,íssivatagiköriilményekközött,
mivel a vízsziilségletet napi 90 liter/főre temezlék Ezért olyan víztisztító beren-
dezések azonnali szátlít-ísí! rgnde|ték el, arnelyek teljesítménye háromszorosa
vol! az eddiqieknek. A Úónák részére egyéni i'ots.tha *aaíményiént olyan
tablettát kísérleteztek ki, amely 4ó-szor gyorsabban fejtette ki hatását, mint az
eddighasmáltak.

:' Aszemé§líáÜonánymelegétellelvalóelláüísánakhatékonyabbátételeérde-
kében, két új tí]pusú ételnelegítő esz-közt fejlesaettek ki. Az egyik a katona szemé-
$, a másik a kis lét§zímú alegységek ételét melegítette fel rövid idő alatt.

puerto-Rico szigetéir a sivatagi íncázesikörtilményhez leginkíbb megfelelő
táromszínűbadiruházatotvarrtakazamerikaikatonákiészére.Aszövetseg;Sc§a-
patokanYa§i+echnlkaibíztosításánakköltségetámadóhadrhűveletrevalóközyet,
lenfelkészÜéssorán,átlagosannapi 15millíóáo[árt tettti.Aszakértőkelőzetesen
a végrehajtandó hadművelet átlagos napi költségét l -2 milliárd dollárban állapí-
tották meg. Ma már ismert, hogr az kakkal szeúbeni háború a szövetségeseknek
42,ti initliárd doltráijába kerüt, amely egy napra átlagosan ery milliárd aou,ait;e-
lentett.

Avárattanrrl keletkező anyagellátási feladatokmegoldásíra speciáIis szolgá-
latot hoztak létre "f)esert Express" néven. Eszsrtezet feladata vott bármilyen
anyeg, ve8y eszkőzlZ őránbelüi biztosítása az USA-ból, illetve valamely nyugat-
európai raktírból

Amagasabbegrségek és egységek fotyamatos anyagi-technikai biztosítása ér-
dekében új logisztikai alegységek létrehozásá t irányoztákelő. Így peldául előreve-
tett zászlóaljakat állítottak fel, amelyek ellátó, javító és egész§égü8yi sázadokból
álltak Amennyiben a tartalék ariyagi-technitai eszközök et szÁllitő hadtápalegy-
ségek könetleniil a magasabberységek, illetve egségek közetében helyezkedók
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el, negengedtek a tartaté,tot renasznát,Áset, ha a támadás üteme erős volt, vagy a

"*mót 
i-Őverei 3ő n4pig tartottak Megkiilönhiztetve az alkalmazott bizto-

sítísisÜ*turíktól (apelyek rz önólló ellótásl pon|ok clvén alapultak), ezek az

ílj,qB4ltrazósimódokhatpkonyabbnakbizónyultakAzanyagieszköókutánsál-
riiÜrc.viárintvalmrrltmeg,amclyneksorínatengerpartokonésreptilőtereken
lévő kisáliítísi pontokat atkalmaztálr.

A,hadosztáty-eüítópontókra és esetenkent a dandórhadtóp körleteibe az

anyagi-tecbnikai esz}özöiet a szíllítodandÁr gépjárműveivel, két iizemanyagszíl_
líÚ-zíLsztfuJijal,valamintszíllítórepíilogépekkeléshelikopterekkelhajtottíkvég-
re.

A megállapított normík szerint, a hadműveletre való felkészíilés során, egy

amerikai lotona napi ítlagos anyagszülc€8lete 1 l 0 kg volt. Ez a csapatolaa, von&t_

koóan napi 55 ezer tonna anyag sáüítísít jelenteüe. A c§apstok számának növe-

lése a térségben, a sállítási feladatok növekedését jelentette, amelyet minden

szíllítósi ógizat,igénybevételével, illetve azok komplex alkalmazásával hajtottak

végre.Asáíúsotzömetengeri éslégivolt, amelyekered9ényesvegrehajtísíért
silieresen kellett alkalmazni a háborús köriilményekre való íttérés követelménye-
itjEzértgyors ütembenüzembehelyeztéka tengeriflotta tartalékbajóit,valamint
a l€ §állítások érdekében alkalmaztax^ a neh éz-szÁllítő plgári repücígépeket. A
fogúttmított intézkedések eredményeként az anyagi-technikai eszközőkítszál-
ütásít feszütségmentesen megoldottík.

II'ak ellen a hadmüvelet tömeges légi_ és rakétacsapással kezdődött. Már s
hadművelet első napján (amikor a légierő több mint 1500 bevetést hajtott végre),

tömeges anyagi-technikai eszközfelhasznátás történt. Például, a fogyasztís a légi_

erőnél felhasznált lőszerb<il és üzemanyagból a normák l,5-2-szeresére emelke-
dett. A fogyasztási normák ilyen mértékú növekedése kiegésátő rendszaMlyok
f,oganatosítísít tette sziikségessé. Ezért növelték az átszállítísok mennyisegét az
UsA_bol és Nyugat-Európ&bol (t{émetorszógból, Belgiumból és Dániából), vala-
mint,a Csendes{ceán térségében lévő hízisokról (Japín és Filippino teriiletéről).
Azanyagi-technikaieszközöksállíuisa tengeriéslégi szíllítíssaltörtént.Csakeb-
ben a peiiódusban, több mint 180 hajót vettek igénybe, amelyekkíl átlagosan 20,

minden napSzaúd-Arábia kikötőiben kirakís alatt íllt.
''
, A hadműveletek során, az usA illetékesei a vedelmi Minisztériumban ele-

mezték az anyagi-technikai szervezetek munkíját. MegÁtlapították, hory a köriil-
tekíntő tervez,és,sznruezésellenére főként az els<í idózakban történtek hihík Iry
például, nem készítettek;lő konkrét, alegységekre lebontott terveket az anyagi

eszközökbiztosítására a csapatok átsáilítása során, ezért az előrevetett állásokb8
lassan érkeztek meg az anyagi eszközök, késedelmek történtek az élelmezés és víz-
biztosításterén is.

77



A csapatok minden oldatú anyagi-tecbnikai biztosítása a felkésziilés és a vég-
rehajtís időszakí'ban tisszessCgeUen magas szintű volt. Ebben kiemelt szerepet ka-
pott,r vezetés Jó me3szcrvczésc. A legfontosabb követelmény a rugalmasság é§

operativitás volt, amelyet a nagrfokú automatizílá§sal és a komputerek széleskÖrú
altalmazísóval értek el. Pélűul, az ellenőrzések megszervezésében - a felhasznált
eny€i eszközök nyilvántartásábsn é§ poüá§íban - rendszeresített szánítogépek
márazelsőharcokbankiválósnatkelm&áatóakvoltakazanyagitechnikaivezetés
minden szintjére. Biztosítotlík 8 gyor§ és pontos adaszolgáltauíst, nag;rmérték-
ben hozzíjírultak a csapatok biaosítÁsínak folyamatosságához.

7Á:16megtreg;zések

Elsőként a harctevékenység precíz és megelőző felkészítését keü kiemelni.
Fontosak az anyagi-technikai eszközök tartatékainak tírolási, a hízisokról és rak-
tárakból acsapatokbozvalószíllításkérdései is.Ezeket afeladatokat alegkorsze-
rűbb ki- és berakógépekkel, a konténereket és egységcsomagokat sállító köáti,
légiésvasútisá[ítoeszközökkomplexalkalmazísávaloldottákmeg.Vagyisgror-
san és rugalmasan alkalmazkodtak a kialakult helyzethez.

Atérségbenvégrehajtottlégihadműveletbebizonyította:aközeljövőkonflik-
trrsaiban kiemélt feladatként kezelik majd az anyagi-technikai egységek-, alegyse-
gek megsemm isítését. Ezért, megnőtt a hadtápobjektumok álcázásának és
légvédelmi eszközökkel való fokozottabb eltálásnak a jelentősége.

Világos, hogy az ellátórends rrr szétziláiíg,szerepet játszott ez iíaki katonei
gép-lstszétzúzásíban, de ez aszerep valahogy köryetett volt. Amennyiben a hó-
ború l00napnál tovóbb tartottvolna,akoalícióscsapatokoakajelentkezőhiányok
következtébericsökkenteniiikkellettvolnatevékenységiiket.Azirakihadászatiút-
és vasúüálózat sátziláláse lehetővé tette a koalíció számára, hogy az iraki nehéz
harci technika jelentős részétmegsemmisítse. Amint a haderő megkísérelte a
visszavonulást, csapd.íba esett és a koalíció szíradöldi csapatai és légiereje tetszés
szerínt megsemmisítette a még megmaradt harci technikít. A Kuwait és hak kö-
zötthúzódó "halótorszígútjának" tömegesmegsemmisítése volterrealegjobbpel-
da az irakiak szempontjából.

A légi tevékenységek intenzitása nemcsak az üzemanyag, lőszer és egyéb
anyagfelhasználás jelent<ís növekedéset eredményezte, hanem fokozottabb igény-
bevéielt jelentett aiepíitést kiszolgáló mérnök-múszaki személyzetre is. Ígr új fel-
adatként jelentkezett a repűlést végrehajtó és biztosító tevékenység közötti
összehangoltabb módszerek kidolgoása.

Az Öbirl-hóboru soún, a koalíció a világ minden részérőlcsoportosított át
csapatoknt, hadianyagot és sikerescn mcgsemmisítettc a világ negyedik lcgna-
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gyobbhadigépezetét.Ezt ahEtfrlmasbizto§ítí§i telje§ítménylíét thyező tette le-
hatJvé: a technológia és ateljes mozgásszabadság.A technológiít, a gyors tengeri
ésahangsebessógnélnaryobbsebeségűlégi§zíUítístésaszímítogépesforgalom-
iÉnyítá§t, all.világháború utín fejtesztették ki. Ezen kíviil a koalíció - eltét&n az
öwen év előtti szövetségesektö - tdes mozgásszabadsíggal rendelkezelt szíraz-
földön, vízen és levegőben egyarínt. Amennyiben ezt a mozgísszabadsígot akár
terrorista akciól&al, akír hagrományc katonai műveletekkel akadílyoztát vol-
na, a konfliktus kimenetele másként is alakulhatott volna. A koalíció haditengeré-
szeti erői azonban felkészüttek, hogyszembeszílljanak a koalíció hajóforgalmát
akadílyozó bármiféle fenyegetéssel. A kerest<edelmi hajózís tekintetében mír ke-
vésbe raryogó a kép. Jóllehet, jelentős erőfeszítések tö|rtentek az ellátóanyagok
mintrendkíviiliszítlítmányokelőresállításíban,aháborúbizonyította,horyafo-
lyanatos hadviselés biaosításához sziikséges a tengeri §zíllítás, mivel a légi kapa-
citíst mes§ze meghaladja a szükséges tolnamennyiség. Az Oböl-híború
anyagi-technikri biztosítási rendszere nagyban tóplálkozott a kiilönböző több-
nemzeti gazdasági forrásokból. Ezek nem biztos, ho6r minden esetben rendelke-
zésre állnak a jövőben, és a nyugati kereskedelrni ftottáknál mutatkozó eltérések
valamikor a ryenge pontját képeáetik azon erőfeszítéseknek, hogy folyamatosan
biztosítsák egy háború megvívásít a világ tívolabbi térségeiben.

Az Öbil-háborúban a biztosítísi feladatokkal a koalíció logisztikai erői sike-
resen megbírk6ztak. A végzett, hatalmas teljesítményt leghitelesebben N.H.
Schwarzkopf tábornok tudta értékelni.

'.,. N emtudokvi s uaeml ékani, luogy aludtüténel mi & körtyv ekbár mikor i s be-

szdnnltakvoltue,lrl"raerőkmu3uásóról,e*karatávolságra,lngyolyan hetyzetbe
kerüljenek, hogy képesek legyerck a tómadósra. De ami még fouosabb és tlgy
gondolom no&)on-nag,on fontos, hog elidőaek ennéI a ponndl, u, a lo§sailui
bózisok szerepe. Mi nemcsak a csapatolut mozgant* innen-odq de aó szeint
üzenunyag lőszer, tat,talél<all<atréxeh ivóvk és élelem tonnóinak ezreit és ezreit
§zóllítottllk ebbe a kirzabe, mivel mi ut akartt& hogl elegendő elldtóanyagunk
legen léaél úg4 hogl ha me§ndítjuk a tán adds,t, és a hatc elhúzódó lesz, amibe
nary)on kiinnyen belel<elleredhetünk volnq elegendö ellátóanyaggal rendelkq-
atnh ami kitat,t ő0 napig. Íg az egl abszolút §gantihls teljesúnnenynek szómít,
és én nem udom eléggé kiíejezni elismeésetnet a hadtdposoknak és a gdllf,tók-

na}í, akik ezt kivitele4ék.."
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