A JÖVÓ LOGISZTIICUA
ios§, J,D,l

A

hadsereg jól benne van máí az átmenetben a sikeresen ellátott
Sivatagi Pajzs és Sivatagi Vihar hadmúveletekból az új nemzeti hadá§zat
biztosításába, miközben csökken a mérete. A jelen cikk abból a penpektíváMl íódott, amelyet a sárazföldi eró minisztériuma vezérkari főnökének a hadtáphelyettese megfiryelhetett az elmúlt négl és fél évben.
Megvilágítja azokat a fontosabb a§pektusokat, amelyek az átalakítást vezérlik és néhány olyan kulcsfontosságú akcióra összpontosítja a figyelmet, ame\ek a hadászati és a hadszíntérJogisztikára, valamint az eróforrások kihatásaira vonatkoznak. Néhány régi és újabb fejlódési és fona_
dalmi koncepciót is megtárryalunk ebben a cikkben, hory elősegítsük a
vita kibontakozását, de nem azzal a sándékkal,hog5l azok márvalamiféle

kialakult álláspontot tükrözzenek Annak a kötetlen és nyílt megbe§zélése, hory a logisztikai közösségnek a jövőben miként kell megszerveznie
és végrehajtania a tevékenpégeket, hasznos lehet, különösen ha figyelembe vesszük a hadvi§elési doktrína finomításait és a honvédelem megszilárdítására irányuló erófeszítéseket.

Az átmeneti folyamat a szárazföldi eró logisztikai eljárási bizottságánlk az l9ljúniusában megtartott ülé§szakán tetőátt, ahol is a ülág
minden térségéből35 vezető beosztású hadtápos jelent meg, hory kicserélje a nézeteit és megjelölje a logisztika 21. századba vezeíő ösvényét.
Ez a fórum azonosítottjónéhány átmeneti problémát, de azt is eli§merte,
ho5l a nehezebb feladatot a doktrína, a szÉívezet,az anyag, a kiképzés
és a vezetés_fejleszté§ megváltoztatrása, vary finomítása jelenti anélkül,
ho5l szemelől tévesztenénk a logisztikai funkciók, programok és rendszefek kölcsönhatrását a készletezési folyamatban. A múltbeli vezetóink
látomásai és az erónk minősége megvalósult a Sivatagi Vihar sikeres tapasztalataiban. Es most a vezetésünknek át kell formálnia a haderőnemünket, miközben fenn kell tartani a képességeta jövőbeni válságokban
szükéges helytálláshoz.
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992.9. §zárnbsn. (Fo.dítottaszábó Feíenc}

IJtmutatás
Bush elnök az E5lesült Álarnok nemzetbiztonsági stratégiájáról

1991. augusztusában megtartott tájékoztatójának bevezetésében megál-

lapította: 'Áz tlj vilógrend nem tény, hanem töreloés és alkllom. Uj korszalúa léptiinlg amelynek alcórcsak a Hiwonalai is alig három éwel ezelőtt
még ellépzelhaeilenek voltak'. Powel tábornok , a vezérkaÁ főnökök
eslesített bizottságának elnöke a ^Nemzetbbtowági stratégia a 90-es
ével<ben és azok után" című émát íg vezette be: A világ megvóltozott és
tgl az a stratégia is, ame$ az USA haderőt vezérelni fogja a 21. szózadba
vezető úton'. Sullivan tábomok, az USA sárazföldi erejének vezérkari
főnöke, az USA-hadrcreg Baráti Tánaság 1991. éü találkozóján megtartott bemutatkoó beszédében rámutatott arra, ho5l a hadsereg 6 inperatívusza: a minő,ségi eró, az átgondolt doktína, az erók helyes összetétele, a feszes, reális kiképzés, a folyamatos ko§zeíssítés és abozzáéríő,
magabiztos vezetók eryüttese szol gál alapként az átalakításhoz. A továbbiakban megvilágított nés/ kihívást. Ez€k

_

a 'Vágóél" fenntartása (a 6 imperatívusz eryensúlya által);

az eró átformálása (alkalmazkodás, csökkentés, felkészültség és
készenlét);

-

az erőforriásokól való gondoskodás (a struktúra csökkentése a
készenlét megőrzése érdekében, a hatékonyságok hangsúlyoziása, és annak a mellőzése, ami nem lényeges);

_

az összeró

képességéneknövelése (az integráció javítása).

Azt is hangsúlyozta, hogy a hadsereg már jól benne van az átalakítási
folyamatban és hory az átformált haderónem nem jelent ery olyan kisebb
erót, ame|y e5nzerűen csinálja a maga dolgát, de csökkentett mértékben.
iAmit meg kell jegezni, az a követkcző: adaptálfulunlg kisebbedünl<, átalahllunh de ugunal*or képzettek mamdunk és Mszenlétben áüunlg
hog reagúljunk a nernzet h{vósára."

Környezet
Az átalakitástszámo§ tényezó befolyásolja: a cseppfolyós nemzetközi környezet, a honvédelmi igazgatási szemlé§ a hadsereg egészenek a
csökkentés€, az európai hagományos erókre vonatkozó szerzódés és a
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Dé|nyugat-Ázsiábol vegrehajtandó átcsoportosítás. Az új nemzeti hadászatunknak megfelelóen kisebb, z<imében az Eryesült Államok honi területén (CONUS) állomrásoó hadseregünk lesz előretolt jelenléttel,
mely utóbbit he$ állomásoztatrással va5r a csapatok íotációjával é§ §akorlatokon való részvételévelvalósítunk meg. Ez viszont megköveteli,
hog5r a hadseregünk leglen sokoldalú, hatásos, gyo§an növelhető és
olyan jelentós logisztikával bíró, amely telepíthetó és fenntartható közös
és összhaderónemi környezetben.

Amikor a haderónemúnk rnindezen követelmények kielégítéséretörelrszilq hasznosítania kell a Sivatagi Pajzs és a Sivatagi Vihar hadmúve_
letek tapasztalatait. Az ellátrási eljárásoknak alkalmazkodniuk kell a kon_
tingensek (csapatcsoportosítások) változatainak és feltételeinek az átfogó tartományához Az eryik olyan terület, amely beható tanulmányozást
igényel a többnemzetls€ú slakulatok el|átása- Nézzünk meg ery olyan
helyzetet, amelyben az E5lesült Allamok e5l dandárral járul hozzá eg
multinacionális hadtesthez. A harci ellátó smlgóIatot (CSS), amely általában az USA-hadosztálynál, -hadte§tnél va5r hadszíntér-ellátó csapatoknál van, el6 kell teremteni valahonnan. Az eryüttműködési (interope_
rabilitási) doktrín a, az automatizációval és kommunikációs kapcsolatokkal bíró kommunikációs vonalak igen fontosak a harci ellátó szolgálatok
(C§S) összehangolásához és végreh ajtásálloz.

Amikor kidolgozzuk az 1990_es évekre vonatkoá logisztikai kon_
cepciókat és doktrínát, mérlegelnúnk kell a legújabb tapasztalatokat ahhoz, hogr azok mennfre alkalmazhatóak az "erókivetítési" hadászathoz
és miként érhetünk el megtakaításokat az erőforrások megtartásához.
Vonatkozik ez mind a hadászati, mind pedig a hadszíntéri méretekhez és
jelentós logisztikai kihívásokat képüsel.
Hadászati

logiszika

A hadászti mozgékonpági hármas követelménye (a legi sztállítás, a
tengeri szállítás á az elózetes helpzíni felhalmoaás) köótti egensúly
igen lényeges az erókivetítái hadászathoz. E hadászati hármassal szembeni követelmény az, ho5l fejlesszen ki ery 3 honi bázisú hadosztrá|y 30
napon belüi elsállítrására szolgáló képességetoly módon, ho§l két nehézhadosztáIyt tengeren, e§l könnyűhadosáá$ légi Úton sállítson, e$r
teljesen feltöltött hadte§tet pedig 75 napon belül tudjon eljuttatni a ülág

56

bármely térségébe.A hármassal (Triász) szemben az is követelmény,
hogy leryen képes az ellátásra a változatok átfogó tartománya szerint,
kezdve az elóretolt erőink megerősítésétől, a kontingens erőnk szetbontakoztatásáig a ülág bármely régiójában elóforduló válságokra szükséges
reagáláshoz, valamint minden szétbontakoztatott eró ellátásáig.

Ery ilyen hadászati mozgékorynág létfontosságú az "e ókivetítési" ha,
dászathoz A hadsereg hadászati mozgékonysági terve olyan koncepció,
amely hadászati tengeri kikötők átengedésétszük§égeli, hogy elláthassa
a különleges honi (CONUS)-bázisú, bevetésre kerülő kontingens erőket. A hadsereg a Georgiai állambeli Savannah, a Florida állambeli Jacksonülle és a Texas állambeli Beaumont kikötóiben tervezi berakni a "/<rvetttendd erőit, e5rüttműkii,désben a haditengerészet katonai szállítási
parancsnokágával, valamint az USA sállítrási parancsnolságával a jövőbeni kontingens erók kiképzesi koncepciója és potenciálja alapján. Míg
a hadászati tengeri sállítású képességeknag5,on hiányosak, addig a légi
szállítás igényei a C-17 gépekkel kielégíthetők. A C-17 mintájú szállítórepülőgép megnövelt képességei és sokoldalúsága jelentós mértékben
megkönnyítik a repülőterek igénybevételétés így hozzájárulnak a hadsereg szállítási lehetőségeinek a rugalmasságához.
Olyan tanulmányozások is folyamatban vannak, amelyek eredménye
forradalmi változást igér abban a támaszpont-politikában, amely alapján
meghatározzálg kisámítják és elhelyezik a háborű tartalékokat, íly módon csökkenteni lehet a tartalékkészletek mennyiségét és helyét. Az a
cél, hog5l a lényeges és fontos cikkel olyan hadászati elhelyezésekben
|egenek, hogy kielégítsékminden hadszíntéren a fóparancsnok szülségleteit, tehát leglenek rugalmasak a kontingensek változatainak ellátásáho2.

Az e5rséges a|ap-

és elóírt okmányok, a közvetlen

és általános ellátó

OCONUS (az USA honi területén kívüli) taítalékok biztosítják az elóretolt helltzíni erőink ellátását
a hadviselés kezdeti időszakában. A hqlókon támlt készletek kelló idóben a helpzínre juttatják az előretolt erők számára az utánpótlást, s
u5nnakkor biztosítják a honi-bázisú kontingensek számára s az ellátást
a kezdeti hadviselési képességhez, amikor azok eleget tesznek a ülág
bármely ténégébenaz elkötelezettségeinknek. A hajókon előzetesen tárolt tartalékok nagrcn hasznosaknak bizonyultak a Sivatagi Viharban. A
honi tartalékok töltötték fel a területen kívüli tartalékokat (OCONUSa)
erységjavadalmazások és készletek és az

s7

és a hajókon tárolt készleteket és ellátták a §zetbontakozott eróket, valamint a feltöltésre irányított erőket is a beérkezésük után. Operatív tervezésű készletek |átnak majd el szelektált háborús feladatokat é§ olyan

bekebeli kontingenseket, mint katasztrófák következményeinek felsámolása, a humanitárius segelyezés és más nem háborús tevékenpégek.

A jelenlegi hangsúly a helyek és a készletek csökkentése és ahol le-

het, az operatív élzatúkészletek átíninó§íté§e háborű tartalékokká. Bizonyos ellátiási lehetóségekkel kell bírnunk minden hadszíntéren, mely
befogadhatja eg igen valószínű konfliktus kezdeti anyagi szükségleteit.
Az előte felhalmozott készleteink tárolhatók sárazföldön éppen úgy,

rnint hajókon és azoknak biztosítaniuk kell nem csak ery, hanem több
hadszíntér ellátását is. Például a háborús tartalékkészletek megfeleló
csoportosításával a sárazfö|di erő kell6 mennyiségű tartalékot tárolhat
hajókon ahhoz, ho§l bizto§ítsa a honi-bázisú kontingensek ellátását, ha
a világ bármely ténégébevetik is be azokat.

Tervek vannak készülőben ahhoz, hory megrakjanak né§/ hajót. Ebhárom könnyű, ery pedig féüg űzbe mérülő nehéz raktárhajó lesz. A
rakományban minden osztályú ellátrási anyag lesz, de elsősorban szabadban tárolható felszerelés, kikötói anyagmozgatáshoz szükséges eszközök, lószerek, élelmiszer és egésxégüryi ellátási készletek. A hajók majd
az indiai{ceáni Diego Garcia támaszponton állomásoznak.

Ml

Az eglségkészletekMl álló el6re felhelmomtt sny&g (POMCUS-)
pmgram már régóta a kulcsot jelenti a németonági alkalmazásra elő_
irányzott 5lonan bevethetó erók számára es ezekból a készletekbőI sokat felhasználtunk a Sivatagi Pajzs é§ a Sivatagi Vihar hadműveletekben.
Miközben ezeket pótoljuk, ugyanakkor át is szervezzük az európai
POMCUS-t és azt tervezzük, hory kisebb POMCUS-készleteket létesí.tünk a ülág más térségeiben is.
Az erőink huzamo§abb ideig történő ellátásához rugalmas, rcagÁlóképes lpart Mzlsre vsn szükségün\ amely békébenképes fegruerrend§zerek kifejlesztésére, glártására és sállítására, valamint arra is,

ho5r szelektált, különösen fontoc cikkek ryártására i§ átálljoil e§les kon_
tingensek sámára a kockázat csökkentáe érdekében. Az ipari bázisunk
ercje a következ6 }onponensektól függ:
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technológiaivezetés;

-

aktív gyártási képesség nagy fegyverrendszerek, tarta-

-

életkép€s tartalék ipari képesség.

lékalkatrészek,lőszer és fo5rasarási cikkek elóállításához;

Mivel az aktív védelmi ipari brázis mérete csökken, hatásosabban
epütt kell műkö,dnie a kormányzatnak és az ipamak a korszerű technológia és gártási folyamatok kifejlesztésében.
Eg5l másik kezdeményezés a hadsereg ellátotsági fejlesztési (ASR)
a rendszerbe, amely kiegészítia jelenlegi készenléti
folyamat tréépítése
jelentést. Egl nary 'ídiilrőI
irányuló analízis, amilyet ma az US

W€

Army Regulation (AR) 700-138 A Telje,s Iogisztikai Készenlét é§ Ellá-

tottság szerint vegeznek nem teljes, ha abba nem épül be a tábori hadsereg. Az A§R biztosílja majd az"alulról felfelé" irálytl/.ó jelentést a Hadsereg Komponens Parancsnokságtól a haderónem vezérkarához és

AMC

(Hadsereg Anyagi Parancsnokság) ellátottságának teneóihez.
Fontos annak a felismerése is, ho5l o 'készenlét" és "ellíltott§ág" fogslm§
között logtsztikat nézópontól kúlönbség van.

A készenléta kiképzett és felszerelt hadsereg hadrafoghatóságát,
harchoz vsló készenlététJelentl az ellátott§ág pedig az eró idóbenl
aryagi ál|óképességélJelenti. A jövóbeni erók ellátottsága függ továbbá
a hadsereg logisztikai tevékenpéginek es automatizálásának áramvonalasítására és konzerűsítéséreirányuló képességtól is. A hadsereg hadászati logisztikai hivatala az az ellőtó törx, amely a hadseregüryi minisztérium vezérkari főnöke hadtáphe\ettesének van alárendelve. Felelős a
jövóbeni logisztikai rendszer tervének, a logisztikai igazgatiási rendszerek
következó generációjának kidolgozásáért. A él sz ellátás, Javítás, sállítós és lőszerutánp6tlÁs korszerűsltése és eglséges rendszerbe töríénó
integrúlása. Ezek a rendszerek szerves részet alkotják majd a minisztérium jövőbeni konszolidációs erőfeszítéseinek A sóban forgó hivatal
átfogóan analiálja a27. sázadlogisztikai követelményeit. Eg példa: a
Sivatagi Vihar azonosította sz átfogó elosztísl rendszer (TDS) szükségességétés ez most s logisztika l€sürgúsebben megoldandó feladate.
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Az USA hadsereg öxszferyvernemi ellátó paranxnolaága (CASCOM) és a Védelmi l-ogisztikai Hivatal kidolgozza a szükséglet kezelésének ezen koncepcióját. A TDS eryik é§a az e|látrás egész folyamatának az átvilágítás a a"ralaárból a lövéugöün{. A vizsgálandó területek:

leltározási ellenó rzÉs,az automatizÁció és kommunikációs kapc,solatok,
a tábori mozgékonysá5 a mozgás igazgatásának ellenórzése, az elosztás
optimiálása, a technológia hasznosítása, a rendszerferyelem, erőstruka

túra és szabványosítás. Aikalmi munkacsoportokat szerveztek a funkciók
vízszintes és függóleges integíálá§ára, belértve az adókat, az anyagmoz_
gatókat, a vevóket, az automatizálást, a kommunikációt és az ipart. Tá_
bornoki irányí,tó bizottság ha5rta jóvá a megközelítést és előzetesen értékel néhány kérdést,peldául az integrált hadszíntér elosztrási központ
szükségességétés az elsó<lleges harci etlátó-egxségek rendszerbe állítását.

A Sivatagi Vüar idején alkalmunk volt arra, hory korlátozottan teszteljük az objektív ellátó képességet(OSC). A teszt kimutatta az adatok
e|ektronikai továbbítrásának képességétközvetlenül a ha§ználótól a CONUS-ig, csökkentve íly módon az egész rendszerben a tartalékalkatrészigény nflvántartásához szülséges időt és kimutaWa a pillanatnl helyzetet. Az átfogó elosztási rendszer és ellátrási képességeksikere növelték a
hadrakelt sereg önbizalmát, fokozták az átlago§ szintezés rugalmasságát
és elő§egít€tték az erőforrrások kihasználását. Ez képessé teszi majd a
hadtáposokat a hadszíntérharcos súlypontjának kialakítására azáltal,
hory a szülséges anyagi eszköóket kelló mennlségben és időben a
szükséges helyre koncentrálj a.

Hadszíntér-logisáika
A Sivatagi Vihar és a Védelmi Igazgatósági Szemle (DMR) tapasztalatai szülrségessétették a hadszíntér méretű logisztika és egász tevékenységünk felűvizsgálá§át, továbbá a külsó eliátási erőfonások, például
a sóveségi és a szerzódéses ellátrás, valamint a tehermozgatás összeha_
sonlíuását. A Sivatagi Vüar megvilágította a Hadszíntér-hadsereg Mögötte§ (logisztikai) Parancsnolrsága (TAACOM) erói köaitti szokásos
kapcsolat fontosságát, de u§aníry az ellátó és e|látott erók köartti, lehető legátfogóbb kapcsolatok jelentóségét is. Minderyik nary regionális
hadseregnek rendelkeznie kell külön hadrendi sámú TAACOM-parancsnolsággal (az Öbölb€n a 7.hadsereghez a 21. TAACOM. a 8. hád-
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sereghez a 19, TAACOM, a 3. hadsereghez pedig a 22. TAACOM tartozott). A kontingens eró sámára kiilönö§en fonto§ e§l Aktív Komponens- (AC-) elem, hogl gondoskodjon a fontosabb tervezésról, az anyagigazgatásról, a mozgrás ellenórzéséról, a kiképás képe,sségéról,mozgósításról és sétbontakoaásról, hory minimálisra cs<itkentsék a reagálási
időt. A Hadszíntéri-hadsereg Logisztikai Parancsnolcsága számfua eg
másik megfontolandó kérdésaz ugyanolyan válljelzés üselése, mint a
hadszíntér hadseregé, függetlenül, ho5r AC-ról vagl Tartalékos Komponensről (RC) van-e sá.

A hadtest ellátó parancsno}ságnak (COSCOM)

HDS-Logisztikai
aktív és tartalékos erók
a

Parancsnolsághoz hasonlóan biáosítania kell az
köaitti állandó e§rüttműködé§t. Például az I. hadtestben a 311. CoSCOM jórészt a honi tartaléko§ erőkMl kerüt ki. Ahol a COSCOM tartalékos szervezetekból áll, lényeges aktív (hivatásos) terveási, anyagigazgatási és mozgásellenórzési elemre van szüls égé.Ez az elem a 311.
COSCOM részet alkotja a kiképzéshez, mozgósításhoz és településhez.

COACOM eleme azzal azonos váIljelzéKoreában állomásozó 501. hadtestellátó csoportra (CSG) is. Minden hadtestnek egséges számozrású COSCOM-ja
van. Azonkívül a COSCOM-nak egl csoport- és zászlóaljtörzse a logisztikai vezetési és ellenórzési (LOG C2)- koncepciónak megfelelóen áthelyezi a parancsnokságait. Az új parancsnokságoknak fokozott többfunkciós képességelesz és lehetóvé teszi a nagobb rugalmasságot a vezetésben, ellenórzésben és ellátrásban. Ezt az átálakítást meghatározott programcsomaggal hajtják végre és néhány áne ütemezték be. Az elóretolt
CSG-MI eryet-eget kapnak a hadosztályok és teljességgel úgmevezett
multifunkcionális zászlóaljakból tevódnek thsze.
Az AC és RC, amint

seket visel. Ezvonatkozik

a 311.
a

A hadosztály ellátó parancsnolság (DISCOM) számára a multifunkcionális logisztikai parancsnok§ágoka történó átt&& az 1980-as években megkezdódött és jelenleg is folytatódik. Miközben a nehézhadosztályok DlsCOM-zászlóaljai teljes mértékbenmultifunkcionális jellegúek, addig a könnyűhadosztályok DISCOM-zászlóaljai most vannak átalakulóban, a légideszant és ejtóernyős DISCOM-ok pedig eló vannak irányoala az átalákításra.

6l

Bár a Sivatagi Vihar tapasztalatai arra utalta§ hory a DISACOMjaink nag{ábo| helyesen strukturáltak, javasoltak néhány fejlesztési, ha
uryan nem forradalmi váltoaást, és ezek üzsgálata folyamatban van. Az
egyik ilyen változat az lenne, hory o hadosztóly G4 (hadtest) elemét
kombinó|iák a DISCOM nozgtis-ellenórzésl szervével, hog ígt létrt_
hozhassák a hadosztíly mozgósellenórzó (foryalomszabólyoá) központot (DMCC) és az egrütt telepü§ön a hadosztály anyagigazgatásl
központJ6va|. Ez 'ep megállós" (one stop) sállítási fo§/a§ztói ellátást
biztosítana- a hadosztály számára és elvezethetne a DMMC-hez, a
DMMC pedig létrehoáatná a hadosztály elosztási központot. (A forra_
dalmibb jellegú megközelítések taftalmazzák a Had§ereg Anyagi Parancsnokság szerepének a Mvítését.A COSCOM és az AMC tanulínányozza ai az elgondolást, mely kiterjesztené az AMC ellátá§át a hadszíntérJogisztikára. A kontingens-tevékenpégéhezaz AMC olyan operátor lehetne, amely a hadszíntéren belül felelne az általános ellátásért
és javításért, a szerzódők tevéken}ségeiért,az elóretolt javítószervek
munkájáért es eryezteté§ek szerint egyéb ellátásokért. Egr TDA- (elosztási és kiutalási táblázat) növeló szerv kidolgozása van folyamatban,
amely a hadszíntérentelepül és az AMCtevékenységekmagját fogja alkotni.
AzAMC-hozhasonlóan a jöv6beni kontingensekben minden bizonynyal na5obb jelentőséggel bírnak majd a külsó támogaíási eróíorrások
(ESR) és szeleseb körű alkalmazásra találnak. A hadseregnek vállalnia
kell a élirányos tervezést és a lehetőségek határain belül Mkében olyan
szeródéseke és megállapodásokra kell törekednie, amelyek biztosítják
az ESR_tevékenységek kihasználá§át függetlenül attól, hos/ a szóban
forgo tevékenységekre fejlett vary fejlődésbenvisszamaradt térségekben
van-e kilátás. Meg kell üzsgálni a más nemzetek részéről várható ellátást
es igénybe kell venni a lehetóségeket. Alkalmaznunk kell kúlsó támoga_
tási eróforrásokat és a tengerentúli előzetes felhalmozást, mint kiegészítő eróforrrásokat, különösen az erókivetítésekhez.
Az ESR naryobb komponensei lehetnek a kontingens-szerződések,
a befogadó nemzettől, va5l más baráti vagl sóvetséges nemzettól hábonÉ esetén kapott ellátás, az USA_hadsereg Logisztikai Polgári Növelési
Program (LOG CAP), valamint a tehermegosztási egezmények Az
utóbbi három komponensnek elsőbbséget kell kapnia a fejlett térségek_
ben, valamint baráti vary szövetséges nemzetek körében folpatott tevékenységek esetén. A kontingens-szeródés talán a legbonyolultabb ellá-
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tási fonás lehet, különösen a glon vá|ságmegoldáshoz azokban a fejlódésben elmaradt térségekben, amelyekben nincs békebeli USA katonai
jelen|ét, vagl ha van, az csekély olyan tevékenpégekhez, amelyek erőszakos va5l ellenséges behatolást igényelnek. A LOG CAP-ot azért hozták létre, hory még békébenvilágszerte szerzódéses polgári segítséget
szntezzenek az üSA-hadsereg ellátái szükégleteinek a kielégítéséhez,
esetleges válságkezelési varyháborű időszakokban elózóleg azonosított
és megtervez€tt lehetőségek kihaszrr álár,ával. Az általáno§ él itt az önelláüáshoz szükséges " emyd -szevÁdések megkötése. Mindezen megközelítéseket mérlegelni kell a Sivatagi Pajzs és Sivatagi Vihar hadműveletek
tapasztalatai ésa megnövelt logisztikai képe,sségeink figyelembevételévei, mint olyan tényezóket, amelyek megsokszorozhatják a harci erőt.

A hadszíntérJogisztikai átfogó felülüzsgálatához sámításba veszik,
hory a téma része az USA-hadsereg hadmúveleti szabályzatának (US
Army Field Manual (FM) 100-5, Operations). A logisztikai mérlegelé§eknek srrs kelt koncentrálniu\ hogr meddig kell elmennúnk a cent,
rallzált igazgatással és ellendrzé§§el ös§zekrpcsolt decentra|iált végrchajtásban. Mivel ezeket is és más koncepciókat is be kell építenünk a
doktrínákba, az eróforrások prioritásai é§ korlátozói olyan realitások,
amelyeket nem haryhatunk fis/elmen kívül.

Erőforrá§ok
A Bush elnök által 1989-ben kezdeményezett csökkentések szülségessé tették a szervezetek áramvonalasítását és átstrukturálását, a funkciók konszolidálását, a termelékenység növelését, a hadfelszerelós csökkentésétés serkentette a versenyt, Mindezeknek a hadseregre glakorolt
hatása többi köótt az, hogt megteremtették a minisztérium egtséges
|oglsztl}al rendszerét, amelyben a sárazföldi erő - ellátá§ elosztásával
kapcsolatos - feladatának 92 százaléka átkerűlt a Védelmi Logisztikai
Hivatalhoz (DLA). Az anyagigazgatási funkók zomének a DL,A-hoz
történő átqsoportosítrása na5rban befolyásolja majd, hogl rniként látjuk
el a csapatainkat a jövóbeni konfliktusokban. Ha ery olyan koncepció,
amely hasonlít a réEi"táboi raldáral<" fenntartási eljárásunkra a jövóben
is fi5telmet érdemel, akkor ez a DLA-ra ruházhatja a hadszíntér hadműveleti etlátrásának feladatát. A DMRdöntések jelentós mértékbenmegváltoztatják a haderónem ü§rintéásét és a pénzü5ri felelősség alsóbb
szinteke helyeződik át. A vállalt logisztikai takarékoskodás kiwetelmé-
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nyeit a folyamat által ki kell elégíteni, máskiilönben végül is a készenlét

károsodik A felülvixgálati folyamaton túli eróforrráskorlátozóknak,
mint például az egész hadsereg analízisének(TAA), szintén meg lesz a
maguk hatá§a.

A logisztika élja a TAA_folyamatban a kie5lensúlyozott logisztikai
eró biztosítása a barcos etó ellátására. Azt a tényt, hogr tartalékos (RC)_
€s§égeket osztunk be kontingens erókhóz össze kell egyeztetni a ryors

erókivetítés követelményeivel. A lehetséges mértékigminden olyan ellátó alegnégnek, amelynek az elsó 30 napon kell ellátnia a kontingens
tevékenpégéta békeidőszakban meglévő aktív állományMl kell kikerül_
nie. Ez lehetóvé teszi az Rc felkészítesétalétezÁ idókorlátokon belül.

Azok az ale5nége\ amelyek

a

30 napon túli ellátást biztosítjálq esé_

lyes jelöltjei az RC-feladatoknak. Amíg ezt nem realizálták teljesen a
TAA_99-ben, addig jelentós elónyei voltak a logisztikai köásségnek.

A hadtestek számára jóváharyták a mu|tifunkcionális LOG C2-parancsnokságokat és az új modul szervezésű óltalános ell6tó_javító sázad felvóltotti a nehéz felszerelést javító századokat és a könnyű felszereléÁt javítő szÁzadokat. Uryancsak felismerték a temetkezési üryek, hajtóanyag-csoportok, romlandó cikkeket kezeló szakaszok, vízelosztó és
nehézfelszerelát sállító eszköók szükségességét.
Fontos, ho5r a logisztikai köxisség nltott szemmel és elmével közelítse meg az átalakítási feladatainkat és mellózze azokat a szűHátókörű
felfogásokat, amelyek akadályozzák a látrásunkat és fékezik a haladásunkat. Itt az ideje annak, hogy kicseréljük a nézeteinket, miközben alaKtjuk
és finomítjuk a látomásainkat. Amíg a képeségfenntartása a legfontosabb kihívás rövid !ávon, addig a hosszú tární és legsürg&ebb követelmény annak az iránynak és élnak a meghatározása, amely megengedhe_
tó és álátámasája a nemz€ti hadrá§zatunkat.

a

