AIIOLIáND KIRÁLYIHADSEREG TECHNIKAI
KISZOIrOÁIÁ§ RENDSZERE
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Királyi Hadsercg tcc}nikni kiszolgálósi ésjavításirend,
szere kiilöntúizik a békeldóben és Mborús, valanint gnkorlatok időA Holtand

sza}ában.
1.) Békeid6szakban a technikai kiszolgálási rendszet három

uintre

osztltfltó:
1..

9ünt - a felhas^álói szintú technikai kiszolgálás és javítás;

2. szint

- dandár technikai kiszolgáló és javítószázad szintű;

3. szint -

lemzeti bázis szintű.

könnyrú segítségnyujtó csoport (light aid
fó feladata a diagnosztizálás és a kisjaamelynek
detachment) múködik,
űtrások elvégzése.A csopott 7 főMl óll:

Sázad szinten úgmevezett

1fő zászlós - csoportparancsnok;
5 fő őrmester

- feryverzeti eszkóz javító (25
á§úk),
- alváz és futómű javító,

mm-es és 120 mm-es

- lövésderyver javító,
- híradó eszkóz javító,
1 fő

i,ezetó.

A csoport részérebiztosítva van
lamint

l

13n

1 db

1

db páncélozott

sÁllító jármű,va-

kerekes gépjármű.
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Zászl6a!.i szinten technikai kiszolgáló és javító szakasz működik,
amely egyben a dandár szintű technikai kiszolgáló és jAvító száaad ftsút
képezi és irányítását is anól a szintról végzik

Égl(wész.zászóalj

technikai kiszolgáló

és jaűtó

szakaszának

létsá-

ma minteg}r 60 fó, a szakí§zparancsnok főhadnag1.1 szakasz a kövalrezó

csoponokból óll:
1.) Gyalogsági harcjármú

űtó csoport.

aház és futómú technikai kiszolágló és ja-

2.) 25 mm.es gépáryú és pánéltörő rakétatechnikai eszköz (TOW)
technikai kiszolgáló és javító csoport.

3.) kivészfe5rver, gránáWető és aknavető technikai kiszolgáló ás
javító csoport.
4.) Elektronikai eszköz, optika és lokátrotechnikai kiszolgáló és javító csoport.
5.) Kerekes gépjármű technikai liszolágló és javító csoport.
6.) Vontatócsoport.

A technikai kiszolágló és javító szakasz rendelkezik külön ellátócsoporttal, amely biztosítja az önállóságot a szakuztészére,
Dandár szinten közvetlen tiámogató (DS, Direct Support) technikai
és javító sázad működilq amely alapvetóen azalátendeltzászlóaljak technikai kiszolgáló és javító szakaszaiból áll. A század parancsnoka alezredes.

ki§zolgáló

Adandár technikai kiszolgáló
szakauokból ólI:

és jaűtó

szózada óltalóban a következő

- 2 szakasz - a ? harckocsi zrászlóalj részere;

|övésuászlóalj Észére;
szakasz - a tüérosztály részére;
szakasz - a légvédelmi és a műszaki századok részére;

- 2 szakasz - a 2

-1
-1
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- 1 szakasz - az ellátó & az egésnécügyi századok részere;
- 1 szakasz - a dandár eryéb alerys égei razéte;
- 1 ellátó szakasz.
2.) Háborús és ryakorlatok idószskában a technikai kiszolgálási és
jaűtási rendszer (1.§z. tóbWzat) 5 szintűvéválik, a szervezeti felépítésnek
megfelelően.

Sázad szinten a két &ánál, zászl6n|i szinten a hat óránál kevesebb
idót igénybe vevó javításokat vegzik el. DandÉr szinten a kettőnél több,
de 12 &áná| kevesebb, míg a hadosztály szinten a 72 óráná], több időt
igenybe vwó javít{á§okat hajtják vegre, amelyek egy ré§ze átkerülhet a
Nemzeti Támogató Parancsnokság (NSC) hatáskörébe, ahol ezen kívül
elvégeznek minden nag5| avítást is.
A hadosztály szinten a feladatokat es/ technikai kiszolgáló és javító
zászlóalj hajtja végre, amelynek a szeírczete a következő végrehajtó
alegségekből áll:
-4

technikai kiszolgáló

-1

ellátósázad;

és javító§ázád, amely

lehet közvetlen támogató (az alárendelt dandároké és azok számától függ), valamint iáltalános támogató (GS);

- 1 vontatószázad,

amely 3 vontatószakaszMl áll 9 db

könnyű vontatóval szakaszonként.

n

ehéz a 12 db

A hadosztály és a dandár szinten létrehoznak fő tÁbori múhelyeket
techniliai kiszolgáló, javító és íeltöltő pontokat valamint mobil javító
csoPortokat
A békefenntartó feladatokat ellátó zászlóalj technikai kiszolgáló és
javító szakaszát megerősít'tk egt ellótócsopomal, valamint 3 nehéz és 4
könryli vontatóból áIló vontatócsoporttal
Összességében megltllapitható, hory a Holland Királyi Hadsereg
eszközeinek technikai kiszolgálását és javít^át végző szervezetek a legkisebb bevethetó alegséglél(zászlóalj) |éxő technikai liuzolgóló és javító uakaszolca épüd amelyek megfelelő erővel és eszköaikkel rendelkez-

; ?::.

nek a zászlóalj önálló bevetésénekbiztosítására. Nem elhanyaglható,

hogy század szinten is rendelkeznek olyan erőkkel (7 fő szakjavító), ame-

lyek képesek a diagnosztizálás, valamint kisjaűtá§ok végrehajtására.

A cikk a

teljesség

ighye nélkül a rendelkezésre ólló adatok alapján

kszül| figelemfelkkés céljából.
Felhasznált irodalom

1.) Holland Védelmi Akadémia, Nemzetközi Törzstiszti Tanfolyam
jegzÉtek, 7997.
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