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Csabai Györgl

A dolgozatban - amely múfaját illetően monográfia -

a szerzó az ameikai szárazföldi hadsereg (US ARMY) lo-
gbzlkáj ónak elméleti és gakorlati l<erdés eit tafu lj a. A szerző
bemutatj a a logisztika fogalmát, feloszt ás át, működés ének
alapelv eit, a logisztikai tervezé s meghatározó uempontj ait,
a logisztikai múveletek jellemzóit és a harcászati logisztikai
tevéknységeket, az előszóban pedig megismerked}etí)nk az
U SA nemzeti katonai stratégiáj áv al.

Szerkesztőség

Az Eryesiiüt ÁIamok nemzeti kaíonai stratégiája

Az EryesüttÁhmok nenzeti katonai stratégiájának lényege az aláb-
biakban foglalható össze:

1.) Az USA olyan erőket tartson fenn, amelyekkel biztosítja az elő-
retolt jelenlétet a világ kulcsfontosságú térségeiben, így Európában és
Áxiában. A feryverzetet és a hadfelszerelést is eg5níttal előretoltan tá-
rolják.

2,) Az USA képes legyen megfeleló választ adni a ülág bármely ré-
szén kialakult válság- és konfliktu§ helyzetekre.

3.) Az USA fegyveres erői hihető nukleáris ellettentő erővel rendel-
kezzen.

1Dr.csabaiGyör8yalezredes,ahadtudománykandidátu§a,aHMstraté8iaiKutatóIntézet
fömunkatársa
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4.) AzUSAőrizze meg a nemzeti képességét az erők szükség esetén
történó létrehozására, felépítésére és felfejlesztésére.

Ezek a koncepcionális feladatkörök megtalálhatók az amerikai had-
sereg feladatai között, úgybékében, mintkonfliktusok idején, akár a NA-
To-ban vállalt feladatok, akár a béketeremtésben felvállalt küldetések
folyamán. Az USA nemzeti katonai stratégiai konce pcióját az 1.sz. ábrán
mutatom be.

A logiszíika fogalma, célja és felosztása

A logisztika történelmi áttekintése helyett ez alkalommal csak abból
a tényból induljunk ki, hogy az első ülágháború után, a második ülághá_
ború alatt az angolszász típusú hadseregekben a logisztika, a porosz tí-
pusú haderőkben az €llátás és a szovjet muntájú feg;rveres erőkben a
hadtápbizto§ítás fogalmai alakultak ki, a megfelelő cél- és feltételrend_
szerrel, azoknak adekvát struktúrával és parancsnoklási rendszerrel. Törté-
nelmi tény, hogy a gyökeresen egymástól eltérő ún. támogató-ellátó-biz_
tosító rendszer szorosan illeszkedett a saját társadalmi rendszeréhez, úgy-
mint a demokráciához, illetve a totaütárius állami berendezkedésekhez.
A cold war, azaz a hídegháború, a közvetlen szembenállás idején már
csak két típus funkcionált, ahogyan ma is. A volt Varsói Szerződésben a
hadtápbiztosítás, míg az 1949-ben megalakított Ézak-atlanti Szerződés
Szervezete fegyveres eróinél az USA fegyveres erőiben alkalmazott lo-
gisztikai elvek és megközelítések nyertek úgy békében, mint háborúban
megközelítően egységes értelmezést és alkalmazást, akár egy nemzetisé-
gű, akár multinacionális katonai kötelékől essen is szó.

Az USA í'egyveres erőinél, valamennyi haderőnemnél, így a Hadse-
regnél is a logi§ztika az ellát]ás megszervezésével foglatkozi\ amerikai
katonai szakkifejezéssel szólva úámogatja a háborús- és nem háborús
műveletekeí. A fentiekből kiindulva a logisztika olyan területeket foglal
magában, mint a tervezés, a fejlesztés, a mozgás, a rakározás, a felsze-
relés, az elosztás, a kiürités, a íábori szolgála! a személyzeti (vary hu-
mán) ügrek vary a berendezések. Apontos értelmezés érdekében hang-
súlyozzuk, hogy ez az óriási feladat konglomerátum a logisztika eltérő
szintjein, a hadászati-, a hadműveleti- és a harcászati szinteken valósul
meg. EZt a feladat megosztást szemlé]lreú a 2. számú ábra.
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A logisztika célját a hadrnűveletek sikerének előmozdíüása képezi.
Ahadszíntéren kiépíteit és megszakítás nélkül működő logisztikai rend_
sz€r f€nntartja a csapatok harcképességét valamint segiti a parancs-
nokokat a kezdeményezés megragadásában, megtarü{sában és a siker
e|érésében,

Ráirányítom az olvasó figyelmét arra a tényre is, hogy az amerikai
hadseregben a logisztikai műveleteket harci cselekményeknek tekintik
(ezt igazolja azis, hogy az amerikai logisztikusok a Tas záííatöíténő meg-
érkezésükkor "még" sisakot is viseltek). Ahogy azt már említettem a lo-
gisztikát a katonai elmélet- és gyakorlat miattfelosztjút hadászatira, had-
műveletire és harcászatira,

A hadászati logisztikát a háború hadászati szintjének megfelelően
az USA iparának hatás- és vonzáskörébe sorolják Mindez azt isjelenti,
hogy a haderőnemek ellátásában, a hadászati katonai vezetőkön túlme-
nően a politikai és gazdasági vezetők, sőt a polgári és katonai szállítók,
az állami és magánvállalkozók is résztvesznek.

A hadászati logisztika a hadműveleti logisztika segítségével kapcsolja
össze a nemzetqazdaságot a hadszíntérrel.

A hadászati logisztika feladatai közé tartozik a szövetségi állomokía
is kiható kérdések megoldása, mint a: mozgósítás, a beszerzés, az erőfel_
fejlesztés, a hadászati mozgatás (szállítás), továbbá az, hogl a logiszti-
kai §zervezeteket ö§szpontositsa vary telepítse a hadszintéri bázisokon,
a mögöttes összeköttetési zónákban é§ övezetekben.

A hadműveleti logisztika összekapcsolja a hadászati logisztikai szer-
vezetekei a hadászati logisztikai szervezetekkel. A hadműveleti logisz-
tika a nagy hadműveletek támogatásához nélkülözhetetlen tevékenysé-
geket végez. Olyanokat, mint a csapatok fogadása, az infrastruktúra fej-
lesztése, az anyagok elosztása, a mozgatások, a személyi- és az egész-
ségügyi szolgálat iránltása.

A hadszíntéren a c§apatok és a logisztika felfejlesztése a hadszíntéri
parancsnok hadászati terve alapján kerül végrehajtásra. A parancsnok
meghatáíozza a végrehajtandó feladatok sorrendiségét, aminek alapján
a szolgálati ágak vezetói az USA ipari logisztikai alapjához közvetítik az
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igényeket. A hadszíntéren a vállalkozók és a civilek támogatást nyújta-
nak, uryanakkor a tárca képüselói támogatói tevékenységet látnak éL

A logisztika hadműveleti szintű döntéseiben olyan fogalmak kerül-
nekbépítésre, mint tér- és időtényzők, a teljesítménl,rnutatók, a logisz-
tikai kommunikáció, az ellátási cikkek, a szállítási képességek, szálliási
feladatok, azok teljesítésének állása, stb.

A harcászati togisztika közvetlenüt támogatja á harcászati egrsé-
geket. Ebből kifolyólag az egységek feltökáével, a fegyverzet- és felsze-
relés j avításával, a z územanyaual történó ellátással, a katonák felszere-
lésének és ellátási cikkeinek szállításával foglatkozik, valamint a katonák
és szervezeteik fenntartásával töródik. A harcászati logisztikával szem_
ben az a követelmény, hog5l a szükséges tánogatást a megfelelő helyen
és a kellő időben nyújtsa. A harcászati logisztika egyik §pecifikája abban
rejlik, hory a mű§zaki építő munkálatokat is magában foglalja. A har_
crászati logisztikai tevékenységekre és azok átfogó ismerteté§ére a késób-
biekben még visszatérek.

A logisztika alapelvei

A logisztikai műveletek sikerességét azok eredményessége és hatá-
sossága szolgálják. Az amerikaiak a logisztika alapelvei közé sorolják az
elórtlátást a megfelelés! e folyamato§ságoq a reagálóképességet és a
rögtönzé§ü

Az előrelíitás megköveteli a c§apatok logisztikai támogatásához szük-
séges információk ryűjtését, az eszközök felhalmozását, a hadműveleti
és a harcászati helyzethez töíténő gyors alkalmazkodást, s mindezeket
olyképpen, hogy a parancsnokok és a logisztikusok (et)gondolják a had-
műveletek lefolyását. Mégpedig úry, hogy az első szakaszt részletesen
megtervezik. Az előrelátás csökkenteni fogia a rögtönzési kényszert és
módszert, továbbá folyamatos koordinációt követel a hadmúveleti és a
logisztikai törzsek közótt.

Az előreláíásbiztosítja a logisztikusoknak azt is, hog5l megtervezzék
a hadmúveletben azt, hory mikor lesz kiugróan magas a lószerforyasztás
vagy azt, mikor váltja fel (ki) az üzemanyagforyasztás, ennek megfelelő-
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en a hadtestek mőgött mikorra és milyen készleteket kell felhasználásra
elókészíteni.

A megfelelés elve alapján azt kell elérni, hogt a siker érdekében a
hadműveleti és logisztikai elgondolás a lehető legnagyobb cselekvési sza-
badságot biztosítsa a parancsnoknak.

A lo§isztikai megfelelés követelményében a vezető logisztikusok ki-
emelten fontos szerepet szánnak a standardizálásnak és a többi haderő-
nemmel és a szövetségesekkel való interoperabilitásnak.

A folyamatosság elve azt követeli a logisztikától, hog5l az ellátrás szi-
lárdsága és megszakíthatatlansága érdekében ne csupán egyetlen ellátási
forrástól ftiggjön, hanem diverzifikált legyen.

A reagáIóképesség szerint a logisztikai parancsnokok és törxeik le-
gyenek képesek és kószek váratlanul felmerülő követelményekhez alkal-
massá tenni az erységeiket, Nem árt hangsúlyoznorq hogy a reagálni tu-
dó- és akaró logisztika a globális feladatok megoldása során rá van és rá
is lesz utalva a ülágméretű kommunikációs- és automatikus rendszerekre,
s mindezek a képességek feleslegessé tehetik a könyvelést vagy az e|avult
információk feldolgozását.

A riigtönzés elve feltételez a logisztika esetében eg5l bizonyos alkal-
mazkodási készséget és képességet. A gyonan változó helyzetben ese-
tenként a megtervezett, ún. szabályszerű eljárások csődöt mondanak és
csak a rögtönzött módszerek garantálhatják a logisztikai ellátások folya-
matosságát. Ezért állandóan ismerni kell a foryasztások alakulását, a ren-
delkezésre álló szállítási kapacitásokat, készletek helyét, mérvét, stb.

A logisáikai tervezé§ megbatározó vonIásai

A várható ütközetek és hadműveletek támogatása érdekében a lo-
gisztikai tervezés folyamatában a logisztikusok egy ún. logisztikai elgon-
dolásban egyesítik az eróforrásokat és a kapacitásokat. A parancsnokok
elvárj ák a logisztikai tervezőktől, hogy a hatékonyság érdekében egészít-
sék ki a hadműveleti és a harcászati terveket, ugyanakkor azt is, hogy ne
terheljék túl - azaz ne merevítsék le - a rendszert.
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A logisztikus mindenfajta tevékenységében a támogatott parancs-
nok hadműveleti elgondolása és az álta|a meghatározott sorrendiség és
a csoportosítás az irányadó, továbbá azt is számításba szükéges vennie,
hogy a hadászati szállítási kapacitás időnként erősen k orláíozoít. Az esz-
közöket es az ellátó egységeket lépcsőzheti az osztott bázisú múveletek-
kel, sót sikert érhet el a cikkek és anyagok előre történő csomagolásával
és készletezésével, a polgári vállalatok és vállalkozók közreműködésével,
a szövetségesek és a fogadó ország lehetőségeinek kihasználásával.

A logisztikai tervezés folyamatában a következő kérdésel<re minden
esetben ki kell témi:

- a hadszíntér logisztikai előkészítése;

_ az eróösszetétel;

- a logisztikai sorrendiség;

_ a szövetségi logisztika;

_ a fogadó nemzet által n}4ijtott támogatás;

_ a nem háborús műveletek támogatása.

A következőkben naglívúen tekintsük át a fenti hat kérdéskör lényegét.

A hadszíntér logisztikai elókészítésére akár békében is sor kerülhet
azzal a cé|lal, hogy a logisztikai szervezetek, az eróforrások és a hadászati
szállítás összes elónyeinek maximális kihasználásával támogassa a had-
színtér parancsnok tervét.

A hadszíntér logisztikai elókészítése felöleli a bázisok helyenek ki-
jelölését, a telepítés előkészítését, a mögöttes összeköttetési vonalak ki-
jelölését, a hadmúveleti kázletek elhelyezését, úg5rmint szárazfóldön vagy
a tengeren. Az előkészítő munkálatok során optimalizálhatják a felfej-
lesztendő katonaállomány és az erőforrások számát, illewe mennyiségét
és a rendelkezésre álló hadászati szállító kapacitásokat,

Az eróös§zetét€I kifejezi a mindenkori aktív és tartalékos katonák
arányát, valamint a harci és a támogató ellátó erységek megoszlását. Meg-
jeglzem, hogl az amerikai hadseregben meglehetősen magas a logisztikaiak
aránya.'Iovábbá a fenti üszonl,szám fogja meghatározni a hadszíntéri

2ó



logisztikai bázis létrehozásához szülséges idótartamot. A gyakorlatban
a felfejlesztési hadmúveletet mint váratlan műveletet csak akkor kezdik
el (láthattuk ezt Kaposvár és Taszár vonatkozásában), amikor a bevetett
er8k csak aktív, azáz szolgálatban lévő eróket foglaltak magukban. Így
volt az az Oböl-háború vonatkozásában is. A logisztikusok számára elő-
írás, hogy minden felfejlődő műveletben vegyék igénybe a polgári-vállal-
kozói támogatást is. A Szárazföldi hadsereg szükség esetén az anyagi pa-
rancsnoksága alárendeltjeiből megnöveli a hadsántéri támogató szerve-
zeteket. Ugyanis az Erófelfejlesztő hadseregnek a szüIségletei kielégí-
tése céllából logisztikai bázisokat építenek ki, melyek dinamikusan nö-
velhetők.

A logisztikai sorrendiség a támogatás sorrendjét jelenti, amelyet a
hadszíntéri parancsnok ír elő- A helyes sorrendiséggel az erőforrásokje-
lentékeny része megtakarítható. A sorrendiség a támogatási terv elkészí-
tésének előfeltótele, mely a múveletek során eltolódhat az egyes egysé-
gek, sőt hadszínterek köZött is.

A sorrendiség me gváltoztatása azonban átcsoportosításokat követel
az ellátó, a javító- és fenntartó, sőt a személyügyi egységek vonatkozásá-
ban is. Az ilyen esetek bekövetkezésekor az ellátásnak folyamatosnak
kell maradnia.

Döntő fontosságú az erységes erőfeszítés szempontjábő|a logisztika
összhaderó típusú szervezése. Az ilyen arculatú logisztika csak a nflván-
tartási- és a beszerzési eljárások majdnem teljes eg]esítésével valósítható
csak meg. Elmondhatjuk, hogy ez az egyesítés az USA hadseregének lo-
gisztikája hadászati szintjén máí megtörtént.

Ennek megfelelően a hadszíntéri parancsnok elrendelheti, hogy az
összhaderőnemi eg;/ségeket az ellátás folyamán a ,hilön logiszikai tevé,
kenységekkel támogassák. Ilyen esetben rnegállapítják a főfelhasználót,
valamint a feladat elvégzésére legalkalmasabb ellátóegységet. Egyszerű-
en arról van szó, hogy elosztják a haderőnemek között az ellátásokért
felelósöket.

A hadsereg rendszerint az összes I. osztályu anyag ellátásáért felel,
így akadályozzák meg a pocsékolást.
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Az ún. szövetsfui logisztika az interoperabilitás érdekében a lehetó
legnagyobb mértékű standartizálást igényli. Ezért azt az álláspontot tük-
rözilq ho§/ a él érdekében integrálni szükséges a tevékenys égeket. Ezért
törekszenek a multinacionális képességek és a teljesítmények összhang-
ba hozására és tartására. Ilyképpen ínindegyik paííner azzal a nemreii
eszközzel járul hozzá a feladatok megoldásához amivel rendelkezik és
amilyen feladatra a legalkalmasabb, azt fog|a végrehajtani. A szövetsé-
gesek támogatását minden esetben előnyösnek tartják, bár úgy tartják,
hogy más nemzetek hadseregeinek logisáikája nem rendelkezik ugyan-
azzal a technológiával és szakmai tudással, ennek ellenére törekedni szük-
séges a további egységesítésre.

A fogadó nenzet álíal nyújtott támogatlis (angolul Host Nation Sup_
port) a kezdeti idő&n, azaz a felfejlődá szakaszában jelentékenyen csök-
kenti az USA fegyveres erői logisztikáj ának leterheltség ét, szeríeágazó
feladatait, A fogadó ország által nyújtandó támogatás általában két- és
többoldalú jogi formulákra épül. Hasonló megállapodás az USAés a NA-
TO európai tagállamai között is létezik. Átalában a fogadó nemzet a
következő támogató rendszabályokknl segíti az USA logisztikai erőit:

_ a karbantartás- és ajaűtás területén;

_ a kikötők és a repülőterek biztosításában;

_ az utak-, vasutak-, űziutak (esetleg terminálok) működte-
tésében, építésében, munkaerő, munkagépek, átam-, gáz-,
víz- és egyéb szolgáltatá§ok nyújtásában;

_ az egészségügi ellátásban;

_ a mosatásban és a fürdetésben;

- az olajvezetékek használatra történő átarlásában;

_ nagy mennfségú anyagok (átmeneti) tárolásában és a

- meglévő kommunikációs rendszerek igénybevételében,
sth.

Afentieken túlmenóen szó lehet még különbözó szállítá§i feladatok
teljesítésóről, polgári munkaerő foglalkoztatásáról és általános őrzés-vé-
delmi fe|adatok ellátásárol. (Ezzel kapcsolatosan lásd a magyarországi
IFOR bázis felállításának és működtetésének kezdeti tapa§ztalatait, me_
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lyek jóval kedvezőbbek a közvélemény által vártaktól.) A logisztikában
nyújtandó támogatásokat a fogadó országokban, például Németország-
ban, Olaszonágban vary Vietnamban, Szaud-Arábiában, Kuwaiüan vagy
akár Magyarorságon is általában igen hamar kiépítették, beleértve a pénz-
ű5,i- és a számviteli személyzet telepítését és munkavégzését is, mégpedig
azon eryszerű oknál fogva, hogy a "vendéglátó orszdgi' különféle kapaci-
tásaihoz minél rövidebb időn belül hozzáférhessenek.

Az USA logisztikusai úgy vélekednek, hogy a támogatás kizárólagos
forrásait a fogadó ország kapacitásai nem képezhetik, bár azok jelenté-
keny mérvben és mértékben fokozhatják az amerikai logisztikai rendszer
teljesítőképességét, a támogatás folyamatos§ágát.

A nem háborús múveletek támogatása a múködő logisztikai rend-
szerekkel különleges követelményeket támaszt a nemzeti háború dokt-
rínája értelmében. Nyilvánvaló, hogy itt most nem a katonai doktrínáról
esik szó, A szenő a katonai doktúna fogalom alatt a katonai (ava§r)
hadtudomány és gondolkodás olyan hivatalosan elfogadott kifejezését
érti, amelyeí a haderó ery adott időszakban nyilvánvalóként és érvé-

nyesként ismer el, s amely magában fogla|ia a jelenlegi és az elkövetkező
konfliktusokjellegével, a haderőnek ezen konfliktusokra történő felké-
szilísével, lz azokbar a siker elér€se érdekében történó beavatkozással
kapcsolatos módozátokról kialakitott nózeteket és elgondolásokat.Visz
szatérve a nem háborús múveletekre, azok közé sorolják a katasztrófák
elhárítá§át (például 1992-ben Dél-Karolinában pusztított az Andrew-hur-
rikán, és óriási károkat okozott), anl/.án az utak, hidak és egyéb infra-
struktúrális építkezéseket, a diplomáciai kezdeményezésre elkezdett kül-
földi orvosi- és humanitárius segítségnyijtást.

Logisztikai műveletek

Kiinduló tételként kezelik azt, hogy a múködő logisztikai struktúrát
minden egyes esetben az alkalmazott erők logisztikai szükégletei hatá-
rozzák meg. A logisztikusok az anyagi eszközök mélyreható ismeretei
alapján gyorsan el tudják helyezni, elosztani és újraelosztani azokat, to-
vábbá képesek m egszewezni az ellátást, beleértve az egyes fegyverrend-
szerek lőszerellátáiát és a lőszerszállításokat is. Átalánosságban lnin-
denfajta logisztikai rendszer szívének az elosztó rendszert tartják,

29



Áz elosztó rend§zerek feladatai az anyagok és felszereléselc

- fogadása;

- raktározása;

- kezelése;

- kiosztása;

- mozgatása;

_ és a mozgatást végző eszközök, módszerek és eljárások
alkalmazása.

A logisztikai rendszereket a mögötte§ (hátsó) összeköttetési vonalak
kötik össze általában, de a rendszer fontos pontjait mindenkor.

Ebben a rendszerben az USA BÁZIS felöleli a nemzeti ipari bázisok
leltárellenőrző és elosztó központjait, feg5rverraktáíakat, üzemeket, be-
leértve a gyártósorokat is, valamint az egészségügyi és személyzeti ellátó
köZpontokat. Az USA Bázisok képezik a hadászati logisáikai rendszer
fundamenturnát.

Ebben a felépítési szisztémában a mögöttes (hátsó) összeköttetési
zóna kiterjed a hadszíntéri harci körlettől az USA Bázisokig. Vagyis ma-
gában foglalja a hadműveleti vonalakat, a hadsántéri bázisok ellátó, fenn-
tartó, szolgáltató, szállító, egészségügyi, személyiigyi és kiüító szerveit
valamint berendezéseit, továbbá az összes olyan szeívezetet, amelyek a
harcoló erők közvetlen támogatását végzik.

A hadszíntéri ellátó struktúra a hadsereg szervezeteir eés azok"kjré''
épül fel, mely megnóvelhető a hadsereg, a kormányzat és a civil szervek
egyéb erőivel és eszkózeivel.

A logisztikai műveletek sorában kiemelt helyet foglalnak e| az űn.
osztotú bázisú műveletek. Az értelmezés szerint ilyen esetekben a hazai
vagy előretolt bázisokon Gsak a feltétlenül szükséges ellátó funkciókat
működtetik. Ez az ellátási formáció lehetővé teszi a bárhol állomásozó
erók ellátását, a stay - behind erőket. Így elkerülhető a kettós ellátás.
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Az olyan földi-, űzi- légi úWonalakat, amelyek összekötik a múvele-
teket végrehajtó e rőket az e|látóbázisokkal, miigöttes összeköttetési vo-
nalnak hívják. Az órdekesség kedvéért megjegyezzük, hogy ugyanezeket
a volt Varsói Szerződésben hadászati vonatkozásban vasúti-, vízi- és légi
szállítísi főirányna\ a csapat- és hadmúveleti tagozatokban után- és
hátraszáIlítási utaknak nevezték. A bázisoktól a csapatok hollétét, irá-
nyát tehát az összeköttetési vonal jelzi.

Gyakori, hory a hadszíntéren az össáaderőnemi és szövetséges mű-
veletekhez műszaki- és bázisfelállító támogatá§ szűkéges,

A hadszintéri bázisok a lószerek, üzem- és más anyagok szállítrását,
raktátozásőt, karbantartását, energia fejlesztést és elosztást, valamint az
e|őző ek őr zs -v édelmét végezhetik.

A tervezők az állandó helyzetértékelés révén értékelik a fő- és ki-
egészítő bázisok csoportosítását, abból kiindulva, ho5r az első múvelet
sikerét nagyban befolyásolhatja a bázisok első alkalommal történő elhe-
lyezése, telepítése.

Átalában a bázisokat az ín. íő kikötők, repülőterek vagy a vasúti
csomópontok közelében telepítik.

A hadszíntéri erők növelése, az erófelfejlesztés folyamán a parancs-
nok biztosítja a hadszíntéri logisztikai bázis kapacitásának növelését,
amit a hadszíntéi logisztikai bázis kiterjesztése szakjfejeássel illetnek.

Az úijászervezés§el helyreállítják a harcképességet, hadászati vagy
harcászati szinten.

Korábban jeleztem, hog5l a harcászati logisztikai tevékenységek kis-
sé bővebb ismeneft§ére visszatéreb azok jelentósége és szülrségszerú, de
egyszerű adaptáIhatósága miatt.

Logisáikai műveleíek harcászati szinten

Kiindulrási alapot az a tény képezi, hory az ellátóegységek a műszaki
csapatokkal végzik a harcászati logisztikai múveleteket. Ezek az egysé,

31



gek a harcászati mögöttes övezetekben tevékenykednek, melyek a harc-
tér részétképezik, közvetlen- és mélységi terüIetre osztják.

A harcászati logisztikai múveletek kEé tartozik

- a személypótlás;

- a fegyver- és lőszerpótlás;

_ azanyagkarbantartás;

_ az üzemanyagellátás;

- a mozgatás;

- a katonák és egységek gondozása és ellátása.

Rószleteiben a kövekezők érdemelnek íigrelmet:

A személyi ügyeket az állománykezc,lői, a személyi pótlást intéző és
a veszteségeket nflvántartó szolgálatvégzi, Aszo|gálat munkája a moz-
gó§ítástól, a felfejlődésen át a üsszaszállításig, sót a leszerelésig tart. Mi_
közben biztosítja a kovetelményeknek megfelelő és a szükséges szakkép-
zettségű katonákat és ciüleket a hadszíntérre, a veszteségek pótlására.

A feg5rver- és lószer ellátás a békebeli tervezéstól végig vonul a mű-
veletek minden fázisán.

A hadviselés minden formája jelentős lőszerfelhasználással jár együtt,
amelynek bonyolult funkciói igénylik a magas minőségű optikai és elekt-
ronikus technológiát. A szolgálat feladata a harctéren lévó katona ellá-
tása lószerrel és fegyverzettel, amelyek változatos skálája miatt a kihívás
folyamatos. A logisztika szolgáltatja az alkatrészek teljes kázletét, a tech-
nikai kezelést és a szakképzett katonákat.

Az üzemanyagellátás révén a csapatok nagy mozgékonyságra és óri-
ási távolságok megtételére képesek. A naryfokú mozgékonyság révén a
magas üzemanyagfogasáá§ meglehetősen nas/ terhet ró a logisztikai rend-
szerre. Fontos feladatok közőtt tartják számon a fogyasztá§ megtervezé-
sét, azellátás sorrendiségét, az üzemanyag pótlását és a hullámzó igények
kielégítése mellett a "fogasztósi csúcsoki' idején ncivelni ke az élláiasi
kapacitást, különbözó módszerek révén.
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Az anyagkarbantaítás §egítheti a sikert vagy elóidézheti a kudarcot.
A karbantartó részlegek elől történó elhelyezése, a pótlás - és javítás
sorrendiségének megállapítása és a jaűtó részlegek elól történó elhelye_
zése kulcskérdésnek számít.

A karbantartó kötelékek a támogatott egységgel mozognak, fejlőd-
nek fel, szülrség esetén átcsoporto§ítát végeznelc Az alkatrészpótló alegy-
ségek gyors és járulákos kapacitást adnak, a harci károkat megállapító
javító szolgálat pedig gondoskodik azazotnali jaÁtásról és az arcvonalba
való üsszaküldésről.

A mozgatrás (magyarul szállítás) a katonák és a felszerelések mozga-
tását és mozgási irányainak megváltoztatását szolgálja. A belső forgalom
áttekinthetőségét automatizált rendszerek segítik. Mozgás közben gon-
doskodnak az őrzésrő|" A mozgatás alapos szervezést, végrehajtást, el-
lenőrzést és gondos előkészítóst követel, amely jól felkészített támogató
törzseket és egységeket feltételez.

A katonák és egségek gondozás a és e|látősa öt uolgilatot fog|a| ma-
gában, úgymint a személyi-, az egészségüryi-, a tábori elláíási-, életmi-
nőségi- és az áItalános ellátó szolgálaúokat.

A szeméIyi szolgá|athoz sorolják a személyeket érintó ügyek keze-
lését, az emberanyaggal történő humán gazdálkodást, a pénzü§li szolgá-
latot, a lelkészi tevékenységet, a parancsnok információs munkáját és a
jogi segítségnlujtást.

Az egészségii,gri smlgálat folyamatos egázséggondozást végez a leg-
első vonaltól az USA ellátó bázisokig bezárólag, s ez nagy kihívásnak
tekinthető. Ez a szolgálat gondoskodik a sebesültek §/ors ellátá§áról, hát-
raszállításáról és gyógykezeléséről, amelyekben a legmodernebb orvos-
technológiai rendszerek és műszerek állnak rendelkezésre, illetve alkal-
mazásra készenlétben.

A trábori ellátó szo|gálathoz sorolják a konyhát, a víztisztítást, a sü-
tést, a ruházat és fehérnemű javítást, a mosodát, a füídőt, toYábbá aZ
ejtőernyő hajtogatást, a légi szállítású cikkeket, az ejtőernyő utánpótlást
és végezetül a temetkezések felszereléseit.
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A parancsnok kötelessége az élet minőségéről való folyamatos gon-
doskodás, úg5mrint a családok tájékoztatása és az életminőségű progra_
mok révén a katonák moráljának és harckészségének javítása.

Az általános el|átószolgálat szolg áítatja a rlházati cikkeket, a üzet,
az építő anyagokat. Az ellátás ezen osztályait az összes támogató rend-
szer magába foglalja.

Amikor 1995. novemberében a délszláv konfliktus lezárasaként a
három fél - szerb, horvát, bosnyák - a|áírta a"daytoni megállapodást", még
nem volt ismert az, hogy a PÁxIz§I BÉKEKöTÉs (1995. dec. 11.) után a
béketeremtésben résztvevő amerikai erők (az 1. páncélos hadosztály és
a hadszíntéri logisztikai parancsnokág szervezetei, stb.) részére - az IFOR
erők támogatására - Somogyországban logisztikai bázist telepít, az Or-
szággyűlés határo zata alapján, a Magyar Honvédség igen hathatós segít-
ségével. A kezdeti bizonytalanságok után, a közvélemény álláspontja is
megváltozott, sőt a magyar múszaki kontingens is hatékonyan teljesíti a
békefenntartásban vállalt küldetését.

Mivel a jövőben többször várható, hogy a Magyar Honvédség kijelölt
alakulatai eglne gyakrabban fognak részt venni békefenntartó- és béke-
teremtő műveletekben, azután a Békepartnerségi gyakorlatokon, ahol
feladataikat az amerikai katonákkal közösen fogják megoldani, hasznos
lehet a monográfiában leírtakat megismerni, szakmai körökben feldol-
gozni és a katonai tanintézetekben oktatni. Mivel ez a kérdéskör első
ízben került ily módon feldolgozás ra és kőzzétételre, a további ismerte-
téseket is szívesen látnánk és olvasnánk.

Felhasznált irodalom:

1.) National Military strategy The Pentagon.

2.) NATO bázist fogadhat Baranya. Maryar Hírlap 1995. november 11.

3.) Szűcs László: Akatonai logisztika értelmezése és feladatai. Had-
tudomány 7993. 7. szám.

4.) David A. Fastabend: Checking The Doctrinal Map: Can We Get
There from Here with FM 100-5 Parameters, Summer 1995. VOL.XXV
No.2.

34



5.) Kozma Tóth hnán: Segítségaz országnak, a honvédségnek- Ven-
dégünk volt Richard Cheney, az Egyesült Allamok védelmi minisztere.
Új Honvédségi Szemle 1992i l. füzet.

6.) Richard K Beíí§., Soldiers, Statesmen and Cold War Crises Har-
vard University Press Cambridge, Massachusetts and London, England
7977.

7 .) Dr. Csabai Györgl: AzBgyesnlt Álamok új nemzeti katonai stra-

tégiájáról. UHSZ 1992.9. szám.

8,) Dr. Csabai Györgl; A multinacionális NATO erók támogatásának

elvi és gyakorlati kérdései. Katonai Logisztika ATB, 1995. 1. szám.

9.) Dr. Csabai Györgl: A katonai logisztikáról. Otszághatár 1996. 7.

szám.

70.) Matyuc Péter: 'Iaszáton nem lesz vasfüggöny. Népszabadság
1995. december 28.

11.) Field Manual 1fi)-5 Operations (June 1993).

72.) Dan M. Snider: Strategy, Forces and Budgets February 193,
Pennsylvania.

35



o\
]. sz. óbral- -úripároNsÁoi - ]

l KöRNYEZET l

T
ÚJ SZÜKSÉCLETEK

USA NEMZETI KATONAI
STRATEGIAI

KONCEPCIÓJA

ERÓK ÉS ESZKÖZÖK FENNTARTÁSA

átdobás(ok)
végrehajtá§áía - a

világ bármgly
résábe - váratlan
regionáis válság

Előretolt, de
csökkentett
jelenlétre

Euópaban és
Ázsiában

Haderőnemekre,
azok

csökkentésére,
áta.lakításáía

Nukleáris
elíettentésre

Erők újonnan
töíténő

létrehozására és
felépítésére

Bázi§ er6terv alapján 25%-os eró_ és eszközc§ökkonté§
A védelmi költóégveté§nek 1992-1997 közörn 50,4 ínrd dolláro§ mérséklése és a GDP_ben a yédelmikölMgvetésnck
4,5 százalél<r'l 3,6 szÁzal(*satőrténő R E D U K Á L Á s A - konverzió

- fogyvgrzetc§ökkentés _ fegyveQ ettáíolás
- fegyverzeüneg§cíTtmisité§



2.sz. ábra

A LoGIszTIKA FELoszTÁsA É,s rpr,lolrnruoszERE AZ A}mRIKAI IIADSEREGBEN

HARCÁSZATI HADMÜVELETI IHDÁSZATI

+SZEMÉLYPoTLÁS +csAPAToK FoGADÁSA +MozcÓsrrÁs

+FEGYVERPÓTLÁS "Hmrffi,J§* +BESZERZÉS

+LÓSZERPOTLÁS +ANYAGOK ELOSZTÁSA +ERÓFELFEÍLESZTÉS

+üZEMANYAGELLÁTÁS +MozGÁsoK IRÁNYfrÁsA +HADÁSZATI
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vEZETÉsE

+KATONÁK ÉS EGYSÉGEK +LOGISZTIKA TELEPITÉSE A
GONDOZÁSA ÉS ELLÁTÁSA MÖCÖT1ES ÖSSZEKÓTIETÉSI

zóNÁmAN
sZoLGr(LAToK:
* személyi: humán, pénzügyi, lelkésá, infots jogi
* egészségügyi
+ tábori ellátási: élelmezés, ruh. jav., eje hajt., légi szráll. cikkek, tem. felsz.
* élehinóségi
* altalános ellátó
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