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A történelem aá mutatja, hogy a 1o3zsztikai tapasztalatok a háborúk
legkönnyebben elfelejtett eseményei köré tartoznak. Ámbár a Desert
shield és storm hadműveletek elótt és alatt a koalíciót eliátó szállító-híd
óriiási publicitása kevésbé valószínűsíti azt, hog ez így lesz a legutóbbi
Oböl-háború után is, mert a katonák abban érdekeltek, hogy a szervezeti
és felszerelési változások megvalósuljanak, mielőtt pénzügyi fékek azt
megakadályoznák. A logisztika s/akorlatának (múködésének) áttekin-
tésére vonatkozó igény további lendületet kapott attól a változástól,
amely a tömeges páncélozott hadvi§eléstől, a hangsúly az olyan gyorsan
bevethet6 erők által vívott intervenciós hadműveleteke helyezte át, mint
amilyen eók összeáüuása van folyamatban Európában, az E5,esüt Ála_
mokban és Délkelet-Azsiában.

Talán az egyetlen valóban sikeres logisztikai rendszer az, amelfk a
frontvonalban lévő felhasználó szempontjából'láthatatlan", annyira,
hory a hadműveletek menetére gyakorolt hatása minimális. A harcos csa_
patok részéról azonban állandó jelenség, hory az olyan "e ülági" anya-
gokra, mint lószer, üzemanyag és víz csak akkor gondolnak, amikor ezek
elkezdenek elfogmi. Szintén mindennapos szokása a frontvonalbeli csa-
patoknak, hogy lenézik a logisztikai vonalban dolgozó "fivéreiket" és ki-
grinyolják azokat a krsérleteket, amelyeket ezek a dolgok megjavítására
tesznek.'

Mindazonáltal a Desert Storm bebizonyította a logisztika firyelembe
vételének szükségességét a hadművelet korai szakaszában és ez további
fokozódó szükégesség lesz, amikor a hadműveleti gondolkodás fóvonala
az óriási, fegy,venet_tömbök ütközetétől elmozdut a mozgékony, felelós_
ségi területen kívüli hadműveletek irányába.

A logisztikai tervezés haryományosan csak az aleglség (szakas4 szá-
zad) szintig történik (rendszerint ezek a legkisebb szervezetek, amelyek
már önálló logisztikai erókkel rendelkeznek); e szint alatt a harcásiati
ale5rég parancsnokok már tudják biztosítani, hory a szakmai beosztot-
taik betervezzék a hadműeleti terv üzemanyag-, lószer_ és vízszükségle-
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tét Amint azonban a fejlődési folyamat a sokkal függetlenebb, rugalmasabb
és mozgékonyabb erők felállítrása felé halad, és amint a hadműveletek
(harctevékenységek) műkódési terüIete megnő (a glonan bevethetó
erók gyarapodásával jellemezhetóen) bizonyosan szükségessé válik a
szakasz- vary a rajparancsnoki szint bevonása a csapataiknál jót rnűködő
logisztika önálló fis/elemmel kísérése és megtervezése érdekében.

Az is nfllvánvaló, hogy a harci ellátmány fogyóeszköz (és különösen
a lőszer) aránya növekedni fog. Az Egyesült Allamokban és az Eryesü|t
Királyságban fol},tatott tanulmányok azt mutatják, hogl ery korszerű
hadseregben az utánpótlási szü*séglet oroszlán részét a tüzénégi lősze-
rek képezik.'

Ezt a mennyiséget e$/ Brit Harctéri Anyagfelhasználási Tanulmány
és lószerfelhasználási arány és súlyt áb|ázat75 Vo főlré teszi. Az Öböl-há_
ború utáni jelentések aztjelzik, hogy eg/ USA önjáró túzeniteg reálisan
öt különböző tűzfeladat megoldására képes 120 lószer felhasználrásával
egy 30 percig tartó ütközet alatt; a tervezók úgl véli§ hory 20 éven belül
egyetlén lövég képes lesz us/anilyen erejú hatékonp ágűíűzlrlváltására.a

Bármely fegyverrendszer hatékonyságának nővelésével kapcsolatos
eljárrás, rendszerint a fe5ruer maximáüs kihasználására tórekszik. Jelen-
leg még ezt a törekvést gátolja a élra állítás és a túzvezetés rendszere.
Irhetséges azonban, hogy nem túl hosszú idó múlva a szúk keresztmet-
szet maga a lőszerellátás láncolata lesz.

A hatékony ellátó'!onal" alapja ajó tervezés, amely nélkül az után-
pótliás valamiféle olyan eg övetű fes/verré válik, amelynek szűk lehető_
ségei vannak a harcmezó l,ráltoó köriiirnényeihez való alkalmazkodásban.
Mindmáig a tervezés bizonytalansáqgal, az információ hiányával, a túl
soKéle variációval és a kevés tervezési idóvel jellemeáető, Jellemző,
hogy a szárazföldi csapatok lőszer felhasználásával kapc§olatos kéziköny-
vek valójában alkalmatlanok harcászati tervezési celokra, különösen
amikor elóre kell becslést készíteni, vagl amikor a "mi történik ha"jellegű
elemzéseket kell végezni.

A számítógépes rend§zer megvalósulása és a hozzákapcsolódó elem-
zési technikák alkalrnazása elősór teszi lehetóvé az ellátási terv §lors
e|készítését és ea követő sámos külónböó változatban való rövid időn
belüli ismételt átdolgozását.
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A probléma méretei érzekeltethetók e5l olyan példán, hog szükség
van egl hajózrási parancs kiadására, amitartalmaua7O tehenzállító hajó
valamennf lehetséges mozgását három kikötóbe, ez összesen € x 10i8
terv elké§zítését igenyelné. Ezt a kötelez€ttséget még növeük az olyan
követelmények, mint §záltítási időpontok, útvonal-meghatározás, elien-
séges támadás figelembe vétele, a felszerelés-feglverzet megbíáatósá_
ga, Mindezek a feladat megvalósítását előszóri nekifutásra majdnem
lehetetlenné teszik a sikerben való naglobb reménykedés nélkül (innen
ered a rugalmasság tradicionáli§ megbecsülése - az események után),

Humán műszaki laboratórium

Az Eryesült Áüamokban a Humán Műszaki Laboratórium (Humán
Engineering laboratory - HEL) foglalkozik a tüzerségi lőszerellátással
kapcsolatos ös§zetett, számítógépes logisztikai-tervezesi programmal,
(A HEL jelenleg átszervezés alatt áll és |92. végére a logisztika vala-
mennf ágazata a látókörébe került.) A feladat egy olyan Elosztási Terv-
rendszet felépítése, amely lehetővé teszi a többsárös célkitűzésekre
alkalmas terv elkészítését. A legfontosabb a képernyőre kivetített szim-
bolikus térkép, amely ábrázolja a raktárak elhelyezkedését, azokat a har_
ci egységeket, amelyeket a harci biztosítási rendszerek támogatni
kötelezettek a hadosztály sávhatárait a fő utánpótlási úwonalakat és
egyéb adatokat. E kép biztosítja, hogy bármely időszakban "pillanatfel-
vételt" lehessen készíteni az elosztási tervről, vagy összegezni lehessen
az eseményeket dátum szerint. TaIán sokkal fontosabb, hogl lehetóvé
teszi a "mi történik ha" jellegű kérdések részletes elemzését a lehetősé_
gek és a célkitűzések variálásával; például mi történik akkor, ha egy fő
utánpótliási úwonal kapacitása valamiért a felére csökken, vagl a keideti
raktározási készlet megduplázódik. Egyéb eszkózök is szóba jöhetnek a
szűk keresztmetszetek feltárásához, mint a használt források elemzése,
va$l a ritka források meghatározása.

Ami a logisztikát illeti, az Elosztási Terv segít§éget n},újt olyan tervek
elkészítéséhez, amelyek többszörös celokat elégítenek ki egyidejűleg.
Ezek magukbo fogla\iáIc a szállítási határidóket és mennyiségeket, i
készletarányok és a biztonsági készletek fenntartását, a prioritáii szük_
ségességet és, hogy ilyen terv lehetóvé teszi a felszerelések" szállítőesz-
közök és ellátási útvonalak legiobb kihasználtságát.
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Biztosítja az olyan kérdések ryors megoldását, amelyek egébként a
logisáika infrastruktúráját teljes káoszba döntenék: például a szállítmá_
nyok útvonalát át lehet programozni eg5l utánpótlrási fóútvonalon a kikö-
tőből sok mérföldre a száradöld belsejében keletkezeu szűk keresztmetszet
elkerülése érdekében, vagy egy váratlan ellenséges támadás,után ryorsan
át lehet irányítani a raktárkészleteket egt másik szektorba. Ug5l jellemez-
hető, hogy egy eg5rszerű, rögzített paramétereket tartalmaó hadtest
szintű elosztási terv elkészítése ha5lományos módon mintery három na-
pot vesz igénybe. Az Elosztási Terv technológia alkalmazásával a HEL
ery kétnapos szükségletet tekinWe ezt az időt 65 másodpercre, ery hét-
napos szükégletet tartalmazó hadtest szintű logisztikai terv elkészítésé-
re 571 másodpercre csökkentette (SUN-4 típusú számítógép segítségével).

Megoldhatók olyan tervek sorozatának készítése és ellenórzése a
jelenlegi időkeretek töredéke alatt, amelyek minderyike képes váaszt
adni az eseményeke, amint azok kialakulnak

Az infrastrukfiÉra fonío§sága

A hatékony logisztikai tervezés feltételezi a megfeleló elosztási
rendszer meglétét a tervezési munka kezdetén. Amíg eg sámítógépen
alapu|ótenezési rendszerműködőképességének eléréséhez egl-két év-
re lehet szükég, addig az általános elosztási képességet biztosító nehéz-
berendezések (hardware) működésbe állítása 10 évet is igénybe vehet,
Nagl kereskedelmi részvénytánaságok már működtetnek nemzetközi
elosztó hálózatokat, és ezek tapasztalatai közvetlenül alkalmaáatók ka-
tonai helyzetekíe. Például a Wilbros Butler Engineers Inc. 19&1. óta al_
kalmaz az USA nyersolaj elosztási terv múködtetésére szolgáló
rendszer_koordinációt.

Az usA Nemzetvédelmi Minisztérium direktívákban határozta
meg, hog5l az USA Szárazföldi Eró felelós a teljes USA fegreres eró és
az együtt települő sóvetséges csapatok üzemanyag elosztásáért. A "ten-
gerparton túli" tömeges üzemanyag elosztáshoz használt szabvány keres-
kedelrni ó kaúonai iiaematryag szállítóaővekról és szivattydberendezáekól
1977-ben készült tanulmány után született döntés a tekintetben, ho5l az
üzemanyagot előre kell szállítani a harcterület olyan mélységébe,
amennyire csak lehetséges. Az USA haditengerészetet tették felelőssé a
partkozeli (hajókól való) üzemanyagkiüdtő berendezések működteté-
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séért és a szárazíöldi csapatokar a szárazföldön belüli üzemanyag elosz_
tásért, beleértve a Harcászati Üzemanyag Tárolóhelyek mht*Oae.et,
amelyeknek legalább háromféle üzemanyag, maximálisan 16 millió liter
na5lságú szelektált tárolását kell biáosítaniuk. Az 1980-a§ éltized köze-
pére ezt a nagyjából Délnyugat-Ázsiára elképzelt tervet úg1l értékeltélq
hory ülágméretben alkalmazható, és 198.1 és 1991 között a tervezes, el-
lenőrző próbák, teljesítmény ellenőrzés és a felépítés különbózó fokoza_
tain keresztül fejlesztették; miközben 1990_ben egl szárazföldön belüli
üzemanyag elosztó rendszert telepítettek kiképzési célokra a virginiai
Fort. Pickett támaszponton, éppen idóben ahhoz, hog jól kiképzett ál-
lományt tudjanak az Öb<llbe küldeni. Végül az Öbölbe-e-lepített ányagok
üsszanyerésére ós rendbehozatalára e5, műszaki felülvixgáló és szewe_
zési csoportot (menedzsment) hoztak létre, (Az USA lÉgierő saját lo-
gisztikai vezetési pontot léte§ített a Wright Pattesson légitámaszpontra,
az USA légierő Logisztikai Parancsnoksága állomáshelyén. Noha hiva-
talosan a vezetái pont csak 1992. januárjában kezdett működni, annak
részei már a Desert Storm rradművelet idején múködtek.)

Az Öböl háboru idején elért logisztikai eredményekről sok írás tátott
napvilágot, de üszonylag keveset írtak az ott előfordult gondokróI.5

Minden haderónemnek megvolt a maga gondja az Öbölben, de a
legszorultabb helyzetben az USA Tengerész5,alogos testület volt, ahol
néhány tiszt hanyagsága miatt az ellátási és fenntartási fegyelem eléggé
szegényes volt. Ebben az esetben a gond elvileg e5léni fegyelmi kérdés
volt, de a felszereléssel való üsszaélés végül kihatott a hadszíntér had_
műveleteire. A csomagokat felnfltották, csak részben használták fel a
tartalmát, majd eldobták. A felszerelést elhagl,ták, amikor azt sokkal ol_
csóbb lett volna megjavítani, mint egy cserefelszerelést elóreszállítani.
Ez a kritika miá§ fes/vere§ erőkre is ráillik. Ery riporter a háború után
meglátogatta a brit járműparkot, ahol bemutatrák, hogy a nflvánvalóan
jól képzett katonák miként has/ták hátra a járműveket és a felszerelésű-
ket a hazatérésükre való nagy igyekezetben, a járműparkot átüzsgáló
logisztikai csapatok megállapították, hogl a járművek 30 7a-a el sem in-
dítható és sokuk tele van elhagyott raktárkészletekkel, de még személl
fegyvereket is találtak rajtuk.

Az Öböl-háború azt is igazolta, eI kell émi, hogy a felszereléseket
békeidószakban megfelelóen ellenóruzek, gondozzák. A komplex rend-
szerek (mint amilyen egl konzerű harckocsi) fenntartására való ösztön_
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zés eryszerúen nem megoldott és teljesen elkiilönül a §ivatagi állapotokía
való kiképzés rendjétól, amikor a Desert Storm elókészíté§i időszakának
nagyobb részét az évek során elhanyagolt karbantartás helyrehozására
kellett fordítani, Ez azonban nem kizárólag a katona felelőssége, hiszen
a legtöbb esetben ő csak követi a felszerelésgyártóval kapcsolatban ál|ó
fegluerzeti igazgatóság által meghatározott karbantartási és szervizelési
előirásokat. Az olyan vállalatok, mint a Giat Iparvállalat vagy a KDS el-
fogadják, hogy sokkal naglobb befolyást kell gyakorolniuk a gyártmánya-
ik karbantartási elóirásain keresztül és sokuk most úg5l véli, hogy a lezárt
egy,ségekre biztosított garancia lehetósége a felhasználó á|tal végzeLt
szerviz jelenlegí színvonalát a múltnak adja át.

Az majd később derül ki, hogy egy hadsereg kész-e a felszerelések
hatékonyságáról adott garanciák elfogadására a harcmezőn, különösen
a harc okozta károsodások javítását illetően.

Védelem

A tehergépjárműveknek aszerint és akkor kell szállítaniok, amikor
a harcoló csapatoknak anyagkészletre van szükégük, így rendszerint
nincs választási lehetóségük addig várakozni, amíg a sötétség leple alatt,
vagl rossz időjárási üszonyok közott haladhatnak. Ezek a járművek bár-
mikor a könnyen azonosítható fő utánpótlási útvonalakon mozognak,
ahol nyilvánvaló és értékes célpontjai az ellenség tüzérségi túzének és
légicsapásainak (amelyek legtöbbje zavaró tűz|esz inkább, mint ponto-
san élzott). Az elszenvedhető veszteségsorozat oldaláról nézve talán
meglepőnek tűnik, hory igen kevés hadsereg fordít gondot a saját ellátó
járműveinek tűzérségi tűz elleni védelmére. A legfőbb kivétel ezen a te-
rületen a német szárazföldi erő, amely pánélozott SX9 8x8 MAN típusú
tehergépkocsikat használa nagyértékű eszközök, mint például a Roland
indítóállvány szállítására.Ó Ez esetben csak a vezetőfülke kapott védel-
met, de a MAN gyár elkészített es/ teljes páncélozott borítást, ami vé-
delmet nyújt az üzemanyagtartálynak, a motornakés egyéb létfontosságú
alkatrésznek. A vezetőfülke páncélzata teljes keramikus borítás, súlya
csak 800 kg és védelmet biztosít a NATO 7,62 mm sorozatlövői ellen,
valamint a 10 méterre becsapodó ág5nilövedék-repeszek ellen. Ilyen súly-
teher mellett nem gazdaságos a tíz tonna alatti teherjárművek védelme,
mert a védelem biztosítrásának költsége megfelel ery nég5l tonnás széria
gyártású tehergépkocsi árának Egy tehergépkocsi mennfségú lőszer ér-
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téke azonban nem mérhetó egyszerúen a jármű és a rakomány pótlásá-
nak összegszerű m egbatározásával, ehhez még figelembe kell venni az
utánpótlásra váró tüzérüteg vas/ s/alogosszázad képességeinek valószí-
nű csökkenését úgyanúgy, mint a vezetésre é§ tervezésre fordított óriási
idóráfordítást is.

Napjainkig a németeken kívúl még a luxembourgi haderőről ismert,
hogy pánélozott tehergépjárműveket vásároltak (legutóbb 50 db LX 90
6x6 MAN teherautót vettek). Amíg megfelelő lépéseket nem tesznek a
legalacsonyabb ménri tűztámadás elleni védelemre, addig a szállításokat
végző tehergépjárművek igen sebezhetók maradnak a légi- vagy tűzérsé_
gi csapásokkal szemben, és nem fér kétség ahhoz, hogy a logisztikai lánc
lesz az egyik leggyengébb alkotóelem bármelyik korszerű haderóben
(külőnösen amikor a felelóségi területen Kvüli hadműveletek során al-
kalmazzák, mint látható volt legutóbb a gyorsan bevethetó erők eseté-
ben).

A szállítmány védelme úgy tűnik jobban megoldott (a katonai meg-
kózelítésben gyakran a rakomány sokkal fontosabb, mint jármű, vary an-
nak vezetője). A védelem igazában akkor válik létfontosságúvá, amikor
egy konténert az elsó vonalba kell szállítani (minteg 50 km-en belűl a
frontvonalhoz üszonyítva). EzÉrl az lenne a megfelelő megoldás, ha a
hadosztály vagy dandár logisztikai raktárakban tárolnának olyan kialakí-
tott védópáncél-formátumokat, amelyeket a fő utánpótlási úwonalakon
rendszeresen közlekedó gépjárművek használhatnának. Az egyik i\en
módszer a Kevlar-típusú védólemez lehetne, amit egyszerűen a konténer
fölé kell helyezni; vary másik megoldásként rögzíteni lehetne magán a
gépjármű felső részén. A páncnlzat használható lenne a rejtekhelyen
vag5l földbe ásott raktárban álló gépjármű védelmére is. A módszer hát-
ránya, hogy csökkentené a rakomány méretét, a hatékony páncélvédett-
ségelérheti a két tonna súlyt is. Ahasznos rakomány csökkentése mellett
azonban sokminden más érv is felsorakozik, ha ezáltaljelentósen megnó
az esélye annak, hogy a szállítmány odaér azokhoz, akiknek arra szüksé_
gük van.
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A szállítás költ§égei

Az első vonalba való áruszállítás költségei elérnek egy olyan pontot,
amikor már érdemes más utánpótlási megoldásokat figyelembe venni.
Egy liter víznek a gyalogoskatonákhoz történő odaszállítása valódi költ-
ségeibe be kell számítani a fő utánpótlási úwonal védelmének, a szállí-
tójármű üzemanyagának és karbantartásának, valamint bármilyen harci
károsodásnak a köItségeit is. Van néhány alapvető szükségleti ellátmány,
ami igen nagy és előre látható mennfségben szükéges, mint például a
víz, vagy az egésxégügyi célokat szolgáló oxigén. Ahol bőségesen talál-
hatók terméSzetes vizek (patakok, tavak), ott költséghatékonyabb meg-
oldás olyan szakcsapatok igénybevétele, amelyek képesek ezen helyi
erőforrásokból víznyerésre, A használható rendszerek az egyéni nyomó-
szúrő eszköztől az eg;,tég ellátására alkalmas víznyerő-szűrőberendezé-
sekig terjednek. Az Egyesült Királyságban lévő Pre-Mac (Kent)
részvénytársaság által §/ártott MWP száz liter víz szűrésére alkalmas,
miközben eltávolítja a kórokozó űrusokat, baktériumokat és cisztákat.
A szűrőberendezés 180 gramm súlyri, zsebben könnyen elfér; szűrői cse-
rélhetók (a 60 grammos típus 25 liter víz szűrésére elegendó).

Az oxigén jó példa a helyi elóállításra, mert a túlnyomásos tartályok
nehezek, oda-vissza szállítandó terhet jelentenek és találat esetén veszé-
lyesek. Az egészségüryi oxigénre vonatkozóan hagyományosan 99-7o_os
tisztaságot követeltek, amely követelmény nem tette lehetővé a tábori
körülmények kózötti elóállítást. Utóbb elfogadták ,ltogy a 93-Vo-os tisz-
taságú oxigén tökéletesen megfele| az egészségügi céloknak, és így an-
nak előállítására rendelkezésre áll a mintegl egy tonna, gépjármúre
rakható terhet képüselő molekuláris-szűrő berendeás (ami a repülőgép
fedélzeti oxigénfejlesztó berendezés elvén működik). További előnye
ennek a berendezésnek, hogl ABV szempontból is szűrt levegőt biztosít,

A frontvonalban tartott sok berendezés katonai hátrányai közé tar-
toznakaz áttelepítés nehéxégei a billenő jármúszállító vontatókkal, vary
a gépjárműre épített berendezésekkel. A végrehajtást jellemzó ryakor-
lati problémák mellett még annak kockázata is megjelenilg hory az el-
lenfél könnyen azonosíthatja a települési helyet; a megnövekvó zaj, a
fények, az elektromágneses kisugárzás és a hőkibocsátiás mind egy sor
információt ad a repülógépről végrehajtott felderítés vagy az elóretolt
tüzérfelderítő csoportok számára. Ezen túlmenően a legtöbb berende-
zéshez áramfejlesztő generátort kell működtetni, vary saját független
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áramforrással kell ellátni, ami viszont növeli az egység üzemanyag-szük
ségletét. A frontvonalban végzett szükégtelen tevékenységek csökken_
tésére vonatkozó döntés rögtön felhíta a figyelmet a "szük§égtelen" te-
vékenységekre. Például az előre telepített csapatok előfőzótt és
melegített étellel való ellátása, ahelyett, hogy az ételmelegítők ezrei lán-
golnának a helyszínen, kitűnő piacot biztosított a tábori konyhai felsze-
reléseket 5lártó olyan cégekne§ mint a német Karcher, va5l az amerikai
Carlin.

Vezetés és irányítás

Manapság a legtöbb ellátó járműoszlop olyan, mint egy valamiféle
eryszer indítható rakéta, amit elindítanak a bizonytalan ülágba és kicsi
a remény a célpont módosítására. A kereskedelmi vállalatok már rendel-
keznek olyan technológiákkal, amelynek segítségével irányítani tudják
az fuuszá||ító tehergépkocsijaik flottájának mozgását. Ez a megoldás a
mesterséges holdas navigáción és a számítógépes raktárkeszlet nflván_
tartáson alapszik. ADAF szállító-vállalatnál elmondták, hog5l az ő Logiq
irányítási rendszerük lehetővé teszi ery gépjármú számára is kismennl-
ségú áru rakodás át és szállítását, ami üszont kereskedelmileg nem járha-
tó út a katonáknak rendelkezésre álló irányíttási rendszerek sorozatának
alkalmazásával. A I-ogtq rendszer egyik változatával lehetővé válna ka-
tonai raktárkészletek (konténerek) rendszertelen elhetyezése a terüle-
ten; minden i\en konténer nyilvántartásba vehetó és betáplálható egy
központi jegyzékbe egy automatikus hel}zetmeghatározó eszköz segít_
ségével, mint például a ülágméretű helymeghatároá rendszer. Egy ellá_
tási-utánpótlási igény vétele után a számítógépes rakodási utasítás
alapján a konténer felrakható és a leggazdasággosabb úwonalon elszál-
lítható. Egyszerűen nincs szükség arra, hory a szállítójárművek üresen
közlekedjenek idejük felében, amikor a fronton végrehajtott e átófela-
dat elvégzése után visszatérnek

Egy ilyen rendszer maximális kihasználása érdekében az alkalmazó_
nak figyelembe kell vennie, hory minden ellátógépjármű szomélyzetét
meg kell kettőznie, mert elméletileg a járműnek nincs oka arra, hogl új
feladatokért üsszatérjen az állandő bázisra: amilyen hosszú ideig csak
használható a gépjármű azt távirányítással lehet feladattal ellátni és fo_
lyamatosan az útvonalon tartózkodhat. Természetesen szükség van a jól
működő híradóó§szeköttetésre a szállítógépjármű és az őt irányitó t&a
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közott. Jelenleg csak igen kevés haderó szereli fel ellátó jármúoszlopait
alkatmas híradó eszközökkel és inkább azokra az információkra támasz-
kodik, amit a fő utánpótlási útvonalakon oda-vissza közlekedő gépjár-
művezetók tudnak megszerezni, Ezen túlmenően felül kellene üzsgálni
azt a hagyományos elméletet, miszerint minden eglségnek saját logiszti-
kai járművekkel kell rendelkeznie. A rendelkezésre álló járműpark ma-
ximális kihasználásának az igénye nem veheti firyelembe a felhasználatlan
szállítókapacitás meglétét, éppen úry, mint ahog5l nem vehető firyelem-
be a tíiaérség részére tartalék kapacitásról beszelni.

Az Egyesül Álamokban már meghirdették a naryteljesítményi lo-
gisztikai híradórendszer szükségességét. A harci kiszolgáló támogatás ré-
sát képeá a Sárazföldi Eó Harcrászati Vezete§i e§ hanyítá§i Rendszerének
és azonos szintű helyet foglal el a légvédelemmel, a manóverek irányítá-
sával, a hírszerzéssel, az elektronikai hadüseléssel valamint a tűztámo-
gatással.

A Harci Kiszolgáló Támogatás Irányító Rendszere, alrendszere a

Szárazföldi Erő Harcászati Vezetési és Irányítási Rendszerének, és a tá-
bori elhelyezésben lévó parancsnokok részére az alrendszer biáosítja
azon eszközöket, amelyeksegítségével valamennf logisztikai kérdésben
információkat kaphatnak az egészségüryi ellátás, üzemanyagvételezés,
utánpótlás és karbantartá§ lehető§égeiről.

A Harci Kiszolgáló Támogatás lrányító Rendszere mozgó számító-
gépe§ hálózatot működtet, amelynek segítségwel feldolgozza tervezési
céloka a kitelepült parancsnokoktól beérkező adatokat. Az egesz elkép-
zelés jelenleg a bemutatás/értékelés fokozatában van. A rendszer igen
magas megbízhatóságu távközlésen alapul, amelynek a gerincét a sálop-
tikás hell, körzeti hírhálózat és az automatikus hírforgalom-irányítási
technológia képezi; míg azfuányító rendszer előretolt végállomásaival az
összeköttetés rádión valósulna meg. Tanulmányozás alatt á1l a logisztikai
irányítás is az Ainland Battle igazgatási szervezetén belül, bevezetése az
adatelosztrási képességek megnövelése után várható. Ezen túlmenóen
eg5l Harci Kiszolgáló Támogatás Automatizálása és Híradiása című tanul-
mányban üxgálat alá veszik a gyors reagálású erók részeként alkalma-
zásra tervezett logisztikai csapatokkal szembeni rövid- és középtávu
követelrnények te§esíthetőségét, valamint a Harci Kiszolgáló Támogató
Testület Információs lgazgatási Követelményeit.
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Rakomány - készletezés

Határozott elóny származna abból, ha képesek lennénk a jelenleg
szükégesnél kisebb mennfségre bontani a rakományokat. Az ery adag-
ban nagytömegű lőszer kezelésének rendszere vezeíelt az egymásra
emelhető (lebontható) sima-raklapos módszerhez, amelynek 10, vagy
még több tonna a kapacitása és ami szabvány 6 m x 2,5 m konténer mé_
retein alapszik. Egy egység elhelyezési körletébe érkező 15 tonniás kész-
letek eléggé nagy gondot okoznak,' különósen amikor azokat puszta
kézzel kell rakodni. A kifejezetten lőszer ellátásra kialakított járművek
hiányában például a tüzércsapatok nagl gondot fordítanak arra, hogy
lőszerkészletet halmozzanak fel, amilyen közel csak lehet a löveghez,
mert a 155 mm lő§zer akár csak néhány méterre való cipelése is óriási
emberi erőpocsékolástjelent (számos esetben szokássá vált, hory inkább
a lóvegek mozognak a lőszerkészlethez, ahelyett, hogy más módot talál-
nának),o

A Stead és Wilkins Üzemek Részvénytánasága egy §aját módszert
fejlesztett ki a probléma megoldására: minden ág;]^ihoz egy lőszsrszá||ítő
kiskocsi tartozik, amelyen 17 db 155 mm lószer fér el. A korszerű ütkö-
zetben azonban ez csak eléggé kevés mennfségű kéznél lévő tartalékot
jelent és valójában még mindig nem oldja meg a lövegektól független
lőszerszállítást' a lövegállásba. Néhány hadseregben a kereskedelmi ül-
lás emelőtargoncákkal próbálták megoldani ezt a kérdést, de ez a meg-
oldás nem vehető figelembe komoly harctevékenységeknél. Egy francia
főtiszt azjavasolta, hogy a helyzet megoldása ery rázkódásmentes anyag-
ból készült berendezést igényel (egy kicsi, nagykerekú villás-emeló meg_
tenné), amit a jelenlegi kereskedelmi gyakorlatnak megfelelően a
szállítójármű ühetne magával. Az egész problémakört jelentósen meg-
könnyítené azonban, ha a te§es méretű rakományt sokkal könnyebben
kezelhető mennfségekre lehetne szétbontani még az eryedi, darabon-
kénti kezelési folyamat elótt.

Az E§lesült Királyságban üzemeló Multilift vál|a|at az Eurosatory
92 kiállításon bemutatott egy modul elemekből álló siklapú szakaszrend-
szert, amely lehetóvé teszi a szabvány 6 méteres sft hordlap öt egyenlő,
1,2 méteres mego§ztá§át; ezskte a megosztott hordlapoka egyenként
két NATO szabványú lőszeresláda helyezhető. A megosáott hordlapok
§zegec§ekkel kapcsolódnak eg5rmáshoz, így a rakomány kisebb mennyi-
ségekben, könnyen leemelhetó. Minden 1,2 méteres hordlap saját eme-
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lőhoroggal rendelkezik, és ideális rakománya lehet egy 4 tonnás szállító_
jármúnek. A rendszer leheiővé teszi hogy a rakomány könnyebben ve-
gyesíthető legyen; egy hatméteres rakodólapot alegység szintű
utánpótlási ellátmány sorával lehet megterhelni például, ami meglehető-
sen megkdnnyíti a mechaniku emel&zerkezetekkel nem rendelkező elóretolt
aleg,segek munlcájár A Mulülift váIlalat ery lryland-DAF 4 tonnás §záűójár-
műre megepí€tte a DROPS típusú emelórendszer prototíprxít és eIrnonduá\
horynéhányeurópai hadsereg órdeklődik a berendezés inínl Más r.állalatob mint
a francia Manel mi{r legnárott e5l kereskedelrni élú 3,_5 tonnrás tehe§záIítójiáí-
múvet, de jeleztéb hog az i\en kbméretű bererrdez&eke nincsen tű nagl ke-
reslel AMAN $ár b ha.sorrloan nyilatkozott" amikor e]rrnndtáh hogl a tíz tonna
alatti szétbontható sfthordlapolca igen keves azérdeklődá, brárelő tudják athtani
ha lala_ki ea rendeli

Sziikséges integráció

Nfllvánvaló, hos/ az összetett logisztikai követelményekhez alkal-
mazkodó tervezésnek és reagálásnak biztosítania kell a technikai beren-
dezéseket az e\Iátási láDcolaton tovább, lefelé. Némi kételkedós is van a
tábori ellátócsapatok kilátásait illetóen, ame\ek elszántan próbálnak lé-
pést tartani a hipeí-aktív számítógépból érkező legutolsó paranccsal (no-
ha pont ez az a helyzet, amit a korszerű elosztási tervezés elkerülendőnek
ítél). A raktárkészletek kezelésének azonban összhangban kell lennie az
információs rendszerrel, ami lehetővé teszi, hogy az egységek betáplál-
hassák saját igényeiket és ez a megoldás képezi a logisztikai tervezés alap-
ját, amikor a harc megindul. Ezt a nemzeti elektronikai programokban
hirdették meg; de, amíg ez a rendszer nem integrálódik teljes mértékben
a harctéri igazgatási rendszerbe, addig a megfelelóségi arány nem fogja
alátámasztani a költséges, magas szintű tervezés folytatódó fejlesztését.

1, Me8jelenl az lntemational Defencce Reü€w 1992/7.számbaí|.Fotóí|o|tal Magyar László

2, Amí8 a harci ellálá§ a csapalok kezében vaJt. addi8 a katonaj éítékük i8en kicsi, Az olyan rako-
mánykezelómódszefek íendszere§í!ése helyett.mint amilyen a tömbósítelt szálítási rendszeí, alebon1-
hal5§zakaszos]eíakodóésemelórendsz€í (DRoPs),azAfipliroll ésanémet Muhi-sy§tem, íné8 mindi8
hiánycikk a hatékony mechaniku§ sállítási szakberendezé§ a frontvonalt€li c§apatoknáI, amelrek neÁ
könnyen birkóznak me8 a beérkezó l 0 va8y 20 tonnás, §ima raklapos ké§zletezéssel, Le8utóbb a bfit
száralö]di €ró kísérletezel{ azzal, hogy a supacat és Fork Üfl Palle! Trailer_t (üIás emeló é§ tömbö_
síletr szállító pótkocsi) ha§znált a DRoPs járműtól a tüzér§é8i löve8állásokba való lóEzersállításra,
me8oldhalónaklátszik, hogy €zek a járművek végezzék a tüzé$é8 ló§zerutánpótlását, üte8enkénti e8y
jármű §zámvetéssel. Ezek a já.művek alkalmaáalókaartáíl a ló§zemek a lövegh€zvaló kisállításáhor,
de az üte8állás körletéí belüli ló§zer§áütáshoz is;néhány sáz darab l55mm-es ló§zer kézzel való
emel8etése elé8 kemény feladat.
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3. A tüzér§é8i ld6zer§z0ksé8,1et memyi§ége uralja a le8több kofszerü had§ereg logi§zükai rámo,
8ató szo|8álatait, A llvilá8háboíúbatl egy noímá pánélozott hadosááy lósz€§áik§é8lete, mintegy
napi 600 toína voh. o§szehasoslíh,a, a ko6ze.ú hadosztály ló§zerigénye 3 500 tonJ|a, amelFek 80%_a
l{lzéíéRi ló§zer.

4. A csapatok bizonyá.a elónyb€n része§tik a koí§z€íú, automata fegyvereket, dde néha elkeruli
a fi8j.ellnuket az, ho8y ez mityen óriá§ terheket ó a támogató §zol8álstokís. Például, Giat Minot8m-
aknavetó átal kilótt mindeíl e8yes aínát, a lo8isáiksi ellátóláqcon keresáül elóre ketlett sá[ítaíi, akár
má§ rlkomóny terhére i§. vsló§dDú, h()8y eímek az e[áló láncnak a lGpacitása tesz a koflátoá tényezó
a jóvó na8y pusztító ere.iú íe8yverrendsz€rei be§zefzé§ének

5. A kor§zeó páncélo§ hadvi§elés es€ményei néha ínegnehezítik a lo8i§ztikai pafancsílokok sá_
máia,hogy kép€§ek tegyenek a támo8atás bzto§tá§ára. mind€n idóben és az e átó 8épjálmúáuoÍnány
gyalcanvs! s ma8asabb készenléi á[apotábat},Afronlvonal közeléb€n az üzemanya8utántölté§t olyatt
tyof§an ketl vé8rehajtani, aho8yan az csak lehet§é8es a harckocsik és más páncóIozott harcjáíművek
felfedé§éDek csókkenlése éídekéb€n; u8,yarc§at biáosílani kel az utátttöttó beíendezé§ek maximáis
rendelkezésre áüá§át (aínak ellenéíe, ho8y e8y uzemanya8szálító jórmú fordulóideje a nyolc órát is
eléíheti, ha vi§§za kell m€nnie 8 fó 0z€manya8tároló he§Te). Az Eüo§atory'g2 kiálításoíl a francia
had§ere8 ínütalott be €8y új üzema!},a8u!á öltó rendszen a suipp€§_i lövó§zeti bemut8tón,A NATo
Allamok haderóinek jórésze fi8yelrnet foídit a légi utántöltési m6dszerhez hasoí ó, na8ynyomá§ú
üzemanya8utántölté§ megvaló6ítá§ára i§ drnak éídekében, ho8y néhány má§odperccel c§arkkentse a
múvelet idótaítamát.

ó. A MAN 8y6I az €gj,üe azon kevés tépjármú8yártóknak, amelyek a §zabvány teherautóka!
pánélvédert vállozatban i§ kíndlják. A széles te§lű, 8x8 sx 90 típu§u, 20 tonM§ jármú ele8€ndó rakle_
r0lenel é§ §t8bililá§§al rendelkezik abhoz, ho8jr bármityen szálítmány e§€tén is képes le8yeo páncélvé-
del€m hordozá§ára. A MAN 8yór 800 kg-o§ páncélt szerelt fel a német haderó néhány
teher8éPjármúvének vezelókabinjára.

7.Az Öból háborúban az volt az etképzelés, h€y a szálító ralilapokat oda kell leral(ni, ahol §z{tk_
§é8 lesz r4uk, í8y a c§apatok €lókésáthetik a rakomán},l a §áIítás elút. Az e§eméúyek §o.án a me8ol-
dá§ nem volt eredménye§ a sállítrnány rö8átó hevederek el6re nem látolt kevés meDnyié8e miatt é§
í8y a íu8altna§§ág e8y üzonyo§ mértéke etve§z€tt a fronwonálbéli felha§zláók sámára.

8. Az Egyesült Kiráy§á8bsn úúkMó Multiüft üzem otyan.endszerl feJlesztelt ki. amely lehetóvé
te§zi a hat méteres sima-felületú hordlap l2 métere§ íészeke való felo§ztá§át, amelyek minde8yüén
két NATo §zabváo}ú t6mb§zállltínány helyeáe!ó el, és ezek minde8yike §aját emelóhoro88al rendel-
kezik.Aélaz,h€yanaByméretú§zá!ítmónyszétbontbatóIe8yenanélk0l,h€yvalójábanszétke ene
§zedni az elkültDüló a!y.8,fél€é8ekel é§ ezátal a frontvonalbéü csapatok é§szerll me8oldással tudják
kezelni a készleteket mechaniku§ ber€ndezé§ nélkül i§. Két 1 ,4 roínás tajmb§állítínány rakható fel- é§
!e a né8y tonná§ DRoPs íend§zerú (hüenó-€úeló) teherszálító járműre. A Mulülift vállalat szerint az
emeló tend§zer Ára miníe8y 20 %-al növ€li e8y norrnál4 tonná§ sállílójállnll árát és nem c§ökkenti
jelenróden alnak ef edeü §"álílókapacitá§át.

9. A konténerek álandó b€rendezés€kkel való felszerelé§ével e8},re kevébé volt lehet§é8es s
klrotlyebben kezelhetó íalromályméíelek me8valósítá§a; példa eríe a kóíháá vagy múheljfueíendezé§
b€építé§e. A dán camp supply cé8 kifeJlesaeíe a kooréne.szálító tréleí rend§zelt, ami lebetóvé te§zi
azlso l 2 méteres §zswánykontéíler sima földfelületen való §áűrá§át, valamint a 6 méteres 25 tonnás
konténerek &száIlítá§át a vasúti ki.akóhelJnól az elóretolt utáttpótlási körtetbe anélküI, ho8y átrakásra,
vagy nehéz §zálító tréleííe leníe sálk§é8 (a tréleíe épít€lt rend§ze.ek eleve g tomála valnak korlá-
tozva).Akonténe6zálütótréIeríend§zertúdfauükus "for8,ózsárnolyt" alkalrnaz, aínely 1,8méterre lud-
ja felemelni a íakományt; ez lehetóYé te§zi a ó méteres konténelek be- é§ kiaM§át a c_ l 30 típusú
§zálítór€püló8éPekbe Gból), valsmiít az e8yenetlen talajon való vontatá§t, Ea a réIerrend§zeít a dán
badeíó, valamiít az ENsz katolai szeP€zete vásárolta me8; a beíendeá§ eredeti koíc€Pciója az
ENsz bék€fenntartó múveletek §oráa össze8yüt tapaszl alatok alapján születelt.
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