TÖRZSTISZTI FELKÉ§ZITÉS TAPASZTALATAI
HoLLá,NDIÁBAN
Fenyvesi Kdroly|

A Maryar Honvédségtovábbképzési, felkészítésirendszerében az
elmúlt évek során eg5ne tőbb lehetőség nyílt ktilönbözó NATO országokban, valamilyen szintű tanfolyamra történő beiskolázásra.

Ennek keretében juúottam el neg/edmagammal Ho|landiába egl 3
hónapos nemzetközi törzstiszti tanfolyamra.
Hasonló jeüegű és tartalmú tanfolyamok 1993, óta kerülnek megtartásra a Holland hadsereg szewezésében a Hága melletti "Institut Defensie Leegangen in Rijswijk" iskolában, amelyre minden alkalommal meg-

hívást kaptak magyaí tisztek

i§.

A tanfolyamon - melynek megnevezése Internacional SíaífOfficers
Orientation Course (továbbiakban: ISOOC)) - a békepartnerségi (PfP)

programban résztvevó országok tisztjei vesznek részt.

Miben is áll a kiilönlegessége ezeknek az ISOOC tanfolyamokna\
amelyek a Közép és Kelet Euópai orságok részéreálítattak?

Az elsó ISOOC tanfolyamot 193-ban indították a"Vtsegrádi orszógok" számára, Csehország, Lrnryelország, Magyarország és Szlovákia
részvételével.
Késóbb ez a kör kibóvült és 1994 óta részt vesznek még Bulgária,
Románia, Ukrajna, 199ó óta Albánia, Esztország, Ifttország é§ Litvánia.

A tanfolyamon

részt vevók rendfokozatahadnagtól ezredesig ter4 kurzus van szervezve. A Holland Védelmi Minisztérium fizeti az utikölt§éget, a szállást és három hónapra 2000 Holland

jed. Evenként 3 vagy

Guldent, mint ösztöndúat.
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Fenyve§i lGíoly mkBzíedq§,MHAnya8iTechnikai Fócsoporfóílökég, hadmüveleü
?Á§ osááEyezÉó

és kikép-

Á

lözött

12 hetes tanfolyam alapvetően lcettó bloldaa osaható fel, melyek
van eg hét szabadsóg melynek hazautazúsi köItségeit is a Hollanl

íélfrzeti.

Tudni kell, hogy a tanfolyamra való beiskolázás alapfeltétele az anközepfokú ismerete és erre alapozva 6 heles intenáv angol
nyelvtanfolyammal indul a felkészülés. Ez nag{ából azonos szintre hozza fel a ré§zfuevóket és biztosítja a második 6 hetes blokk jobb megérgo1 nyelv

té§ét.

A második blokk húron fő modulMl áll:
-

nemzetközi kapcsolatok;

-

védelmi szervezet;

-

vezetá

és irányítás (Management and

Iradership).

A nemzetközi kapcso|atok nodul célja betekintést nyijtani az aktuális biztonságpolitikai kérdéseke. Nemcsak a katonai kérdéseket állítva
fókuszba, ide beleértve a biztonság gazdasági, politikai, társadalmi di-

menzióit is.
Ezen tűlmenően a hallgatók megismerkednek az alábbi nemzetközi
szervezetek felépítésévelés főbb céIkitűzéseivel:
- Európai Biztonsági és Együttműködái Szervezet (OSCE - Organization for Security and Cooperation in Europa);

-NATO;
-

Európai Unió (EU);

-

NyugarEurópai Unió (WEU).

A násodik

veszlek

-

védelml szervezet

-

modulban

a

részvevők aktívan részt

egy "tervezés és irányítás" feladat megszerkesztáében. Itt isme-

reteket kapnak a hadműveleti tervezési folyamatokól, belérwe a logisztikai és humán támogatás íendszerét is. Kihangsúlyozva a tervezés és
irányítás (Plaming and Control) pénzüg5ri és gazdasági vetúletét.
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A harmadik \r'ezetés és iránfitás" nodul betekintest nyújt a management eszköztárainak fejlesztésébe,a NATO-ban használatos védelmi
irányítási rendszerekbe.

A második blokkban ezenkívül a résztvevők a tanfolyam egyik fő
momentumaként gyakorolják az elóadási jartasságukat, valamint kettó
napban a nemzetközi tárgyalások levezetésének 'bza bólyait" . Etre előadót a Holland Nemzetközi Kapcsolatok Intézményétől('Clingendael')
hívnak meg.
Hogy a tanteremben ülés eryhangúságát feloldják, az elméleti felkészítéstkiegészítikcsapatlátogatá§sal. Ezek alkalmával a Holland hadsereg keresztmet§zete kerűl bemutatlásra, í§l tiibb€k között:
-a

szárazföldi erók kiképző központja;

-

ery légieró bázis;

-

ery haditengerés z.eti

b

ázis.

Ezenkívül három napos program keretében látogatá§t szerveznek
Brósselbe a NATO Központba, Monsba, a SHAPE-hos, valamint ezt követően meglátogatják az Elsó Világháborús emlékhelyeket Belgiumban
es Eszak-Francia országban (Waterloo, Sedan).
A hétvégeken pedig néhány érdeklődésre számot tartó nevezetesség
meglátogatására kerül sor (Amsterdam, Rotterdam, Delta, Hague, Delft,
Eindhoven).

Bemutltá§ra kerül a Holland ipar három óriása is:
-a
-

a

PHILIPS cég;

DAC teherautóryár;

- és a világ harmadik

legnaryobb gyémántcsiszoló üzeme.

Sajátossága a tanfolyamnalg hog a Holland hadsereg tisajei közül
kijeleölnek minden nemzetí csoport meIIé egl úgmevezett szporzort, aki
segíti a résztvevőlcet a beilleszkedésben, a nanueti kultúra me§smertetésében. Azzal, hogt a szponzorok meghívják a tanfolyamon résztvevőket saját
otthonul<ba, lehetőség nyílíkmegbmemi eg kicsit a holland családokat is.
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Köszönhetó annak, hogy kellően jó viszhangja volt az eddig levezetett tanfolyamoknak 1997-tól ISOOC-II nóven 4 hetes tanfolyam megtará§át kezdeményezté\ anelynek elsó hetében az isrneretek 'P|lrssítése" lenne a ú|, a többi idóben pedig a holland résztvevókkel köxjsen feladatokat oldanáakik hasonló szakterületen dolgoznak - különböó
nak meg a hallgatók, elősegítve a közös gondolkodást és felkészülést a
NATO eljárás módoka.
Eddig ezeken az ISOOC tanfolyamokon több mint 250 fő vett részt
felsorolt onzágok tisztjei közül.

a fent

BeíejezésüI szeretném ajónlani mindenkinelc, akinek lehetősége és
szándéka van tanulni, a hollandiai tanfolyamot, sok hasznos informóció,
val szolgólt, kiilón kiemelve az angol nyelvUdás tovóbbfejlesztését.
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