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A Holland Kirtilyság ez a kweseb\ rnint i!lag61915zíg fetén elte-
rülő E§zaki-tenger parti ország a maga 15 millió§ léleksámával jelen-
tós gazdasIÉgi, ezáltal poütikai szertpet tölt be Furópában. Mint a NA-
To egyik alapítda tevékeny §zeíepet tölt be az Eszak Atlanti Szövetség-
ben. Helrzeténél fogva nem véletlen, hogr (ebben az ánzázadban már
harmadszor) jelentős támogatást nyíjt Maslaronzágnak, segífuén ezál-
tal hazánk euro-csatlakozási törekvéseit. Igy keriilhetett sor arra a több
éve tartó folyama§a, amikor a Holland Királyi Fe§/veres Er6k meghí-
vására a Magyar Honvédség állonrányából mára sokan megfordultak a
Yédelmi Tanulnlínyok Intézete 3 hónapos törzsti§zti tanfolyamán, nyel-
ü-szakmai ismereteket szerezve a NATO csatlakozá§ útján.

Idén elóször másfajta, újabb képzési formára érkezett meghívás a
Honvédelmi Minisztériumba. F;zú,/rtal már továbblépve, 5 hetes haladó
törzstiszti tanfolyamra jött a meghívó nemc§ak hozzánl! hanem más bé-
kepartnerségi ország logisztikai szs|gálatánál dolgozó, magasabb rend-
fokozatű és beosztrású személyek kiktildésére.

Íry kaptam azt e megti§zteló l€hetó§€get, hogy elsőként képviset_
hettem szolgálatunkrt ezen a nr€püló-tanfolyamon", amely nemcsak az
idejét te}intvg hanen programjaink váItozato§§ágát illetően is kapta
íaláIó megnevezését.

Áz első érdekes megállapítós,bog a Holland hadsereget (é§ a többi
NATO tagállam hadseregét is) ugyanúg érinti a Berlini Fal lerombolása
óta az állandó és folyanatos haderőcsökkentés mint hazánkat, és a térség

1 Dí. Haurzin8er Gyula €z.edes, NATo l0te8ráció§Munkac,§opolt Lo8i§zikai szakcsoport_veze-
tó
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többi onzágát. Ezert érdekes tanulmányozni, hogyan oldja meg ez irányí
feladatait eg5l nagyságrendjében hasonló, de felszereltségét, ellátottsá-
gát tekinwe magasan jobban álló hadsereg.

A számokat tekintve Hollandia az 1989-es 120 ezer fős hadseregről ma
70 ezerre csökkenrerre haderóinek összlétsámát (mint ismeretes Hollan-
dia a szárazföldi haderőnem mellett korszerű légieróvel és az ország
nagyságához mérten jelentős tengeré§zeti erőkkel rendelkezik)- Másik
nagl vúltozós, hogy bizonyos értelemben megszűnt (lecsökkent) Hollan-
dia hidegháború idején geostratégiai helyzetéből adód 6 N ATO "hídfőáI-
lás" szerepe. Ugyanakkor jelentős a hadsereg ENSZ békefenntartó és a
Balkánon SFOR feladatokban végzett tevékenysége.

A tanfolyam során az elsó héten mindössze kétnapos"nyelvi-frissíté§'
után, általáno§ logisztikai előadásokat kaptunk üzsgálatunk közvetle-
nebb tárgya, a szárazföldi haderónem működésével kapcsolatban. Ezen
túlmenóen ismertetésre került a teljes program is, miszerint 3 hétig rész-
leteiben is tanulmányozhatjuk a haderónem logisztikai területét Holland
hadtest (Münster), valamint az 1 . "D ecember 7' Holland hadosztály (Ap-
peldorn) parancsnokságán keresztül (mezo-szint) a 13. Gépesített dan-
dár (Oirschot) logisztikai biztosítását. Mindezekról az elsó héten kiadott
Pentium lap-top-on általunk szabadon választott témában mintegy 10

oldalas dolgozatot kellett készítenűíik, amelyet az utolsó, 5. héten vég-
legesítettünk, és a kibocsátó záró-ünnepség elótt plenárisan az intézet
vezetése holland megbízott személyiségek és csoporttársaim elótt, előa-
dás, illetve a felmerült kérdések megválaszolása alapján mintegy 30 perc-
ben szóban is megvédtünk.

A holland logisztika, mint egy NATO onág logisztikai rendszere
összességében hasonlít a NATO rendszcrébez, ugyanakkor nemzeti sa-
játosságokkal is bír, amit elnevezése"Mateiel' (anyagi) is bizonyít. Talán
számunkra is útmutató lehetne szolgálatunk végleges elnevezését illetó-
en. Ezen azt éítem, hory a kifelé nagon is megfelelő uryanakkor az
angolból átvett "logiszt' ca' kifejezés és a megnevezésileg már csak
hosszúsága miatt is nehézkes anyagi-technikai biztosítás helyett igencsak
találhatnánk ery találóbb, ugyanakkor rövidebb elnevezést is. (I-ehet,
hory az érzelmek lec§itulása után a 'hadtúp" kjfejezes visszahozatala mint
a teljes biztosítási fogalmat jelentó szó nem is teljesen elvetendó gondo-
lat?).
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Az elveket illetően a katonai logisztika tulajdonképpen nem külön-
bözik a mi hazai ryakorlatunktól. Osszehasonlíwa jól esó érzéssel vettem
tudomrásul, hogy a mára kialakult hazai rendszerünk is uryanúgy tartal_
mazza mindazon elemeket és főbb működési gyakorlatot, mint a holland.

Történetesen a katonai logisztika a mienkhez hasonlóan:

c az anyagellátást (ebben a felfogásban minden a hadsereg által
. használatos eszköz is anyag a fogótól a hadihajóig) és szolgálta-

tást;

. az anyagok, eszközök fenntartását e§ javítását (technikai oldal);

o a szállítási (közlekedési) feladatokat, amely a mi elveinknek is
megfelelően integráló feladatot tölt be az anyagi és részben tech-
nikai biztosítási feladatokon belül. A közlekedési feladatokjob-
bára a csapatmozgásokat jelentik és hasonlóan a mi elveinkhez
legalább annyira "törzskai" mint |ogisztikai feladatok;

o azegészségűgyi ellátás hasonlóan a Magyar Honvédségnél mára
kialakult rendszernek megfelelően csak rendkívüli állapot ese-
tén kerül a logisztika szervezeti alárendeltségébe és egyébként
békében is alapvetően önállóan rendelkezik a biztosítási felada-
tok megoldásához szükéges valamennyi eróvel és eszközzel.

Az általános elméleti kérdések tisztázását követóen a tanfolyam 2.
hetét a Holland Királyi Szárazföldi haderő Parancsnokságán töltöttük.
Ide kívánkozi\ hogl a holland fegrueres erók mindhárom haderóneme
közvetlen HM irányírás alatt áll. A haderők önállóan valósítják meg a
kormányzat által elóírt (óváharyott) feladatokat, közvetlenül a HM-nek
alárendelt Fótitkár (Adninisztratív Allamtitkár) alárendeltségében. A
miniszter mellett működő tábomoki rendfokozatú Felügyelő vagy az
Anyagi Fóigazgatósággal rendelkezó Védelmi Törzs fónöke, a haderő-
nemi feladatok koordinálrását végzi, szolgálati hatalommal nem rendel_
keznek a haderőnemi vezerkarok felett (eryfajta nézet szerint a hatalom
megosztá§ tökéletes a haderőnemek felett, nics eryesítve a vezérkar).

A Holland Királyi Szárazföldi haderő az elmúlt esztendóben a ko-
rábbiakban leírtakhoz hasonló nagysági változásokon ment kerqsztül. A
változiások legjobban vezetés iránltási és szervezeti váltoásolüan fe_
jezhetők ki.
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A vezetési-irányítási rendszerben bekövetkezett változások legin-
kább a vezetés filozófiájában történt változásokkal szemléltethetőek.
Mindezek alapján az új yezeté§i koncepció lényege:

1.) Az új veúrkar tevékenységét az eg5rséges elvek kidolgozására
összpontosítja, a végrehajtás feladatait (amely korábban úg5tszin-
tén a vezérkar feladata volt) a haderónern szewezetei féié irá-
nyítjai

2.) Ahová és amikor azt a hatékonyság megkívánja a íelelősség és
szükséges feltételek is az adott szintre kerülnek.

A haderónem törzsében két fócsoportfőnökség kerúlt meg§zerye_
zésre:

1.) Elü és Teweási Fócsoportfőnökég (a "tervezők");

2.) Pénzügi Ellenőrzési Főcsoportfőnökég (az ellenórzők),

Külön érdekesség, hory a két szervezeten belűl a Tervezési Csoport-
főnökség szinte szimbióásban dolgozik eryütt, a "Pénzügyi Tenezési és
Költsegvetési Csoportfőnökséggeln, eleve elkerülendó, hog5l hadsereg
szinten anyagilag megalapozatlan feladatok kerüljenek kiadásra.

A munkamódszer is változott. Jellemzó a"csoport" mődszer, amely
azt jelenti, hogy az "EIü- és Tervezési Fócsoportfőnökséglen belül
összekerülnek az azonos gyakorlattal és felkőzültséggel rendelkezők,
például a "hadműveleti" vagy a "logiszftkaj" csoportban olyan követel-
ménnyel, hory a nagyobb tudású, felkészült§égű vezető mellé a tapasz-
talatok átvétele, valamint a folyamatosság biztosítása érdekében tudato-
san kerülnek be fiatalabbak is.

Második említár e méltó "csoport" munkavégzési elv, hoglr a szakma
szerinti csoportokból egy-egy új feladat esetén komplett új csoportot
hoznak létre az adolt tervezési folyamat komplex elvégzésére, amely
szintén a korábbinál lényegesen kisebb számú törzs hatékorynágát hiva-
tott növelni.

AY ezétkat alátendeltségében Anyagi lgazgatóság működik, amely
a logisztika legfőbb területeit öleli fel (eü., és infrastíuktúra kivételével)
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és végzi a teljes szárazföldi haderőnem (illetve a másik két haderőnem
azonos típusú) anyagi-technikai eszközeinek beszerzésével és fenntartá_
sával kapcsolatos valamennf tevéken}§éget.

Az Anyagi Igazgatóságon átfogó elóadásokat kaptunk az új hadi-
technikai eszkózök beszerzési folyamatáról (Stinger légvedelmi rakéta),
a haditechnikai eszköxik rendszerbeállítrásánrál nélkiilözhetetlen teljes
élettartam sámítási módszeréről, a NATO STANAG szabvány előírás
működéséról a holland hadseregben, amely alapja a közis tevékeqnég-
nek. Ismertetésre került, hogy a NATo_ban rendszeresített mintegy
3000 szabványMl, amely a hadmúveleti, adminisárációs és logisztikai te_

}ileteken múködil minteg 1500 (!) ez utóbbi területen tatálható meg.
Ertékes információkat kaptunk az anyagok NATO kód szerinti bgsoro-
lása, azonosítása tekintetében. Az Anyagi Igazgatóságon (amely l:b. a mi
új Logbznkai Főigazgatósápnlouk me§elelő szewezet) látogatá§t tet_
tünk a Fogyóanyagok Főosztályrán (a mi Hadtópcsoportfőnölaógünlolek
megfelelő szeruezeí) amely sz anyagok NATO besomlás szerinti 1-5 ka-
tegóriájón belül:

. azizEmaíyag, élelmezés és kantin ellátással, valamint a személyi
felszerelés cikkeivel és az egazségngd anyagokkal foglalkozik
(1. osztály);

. következő osztály a lószer beszerási-ellátási osztály;

o a ha_rmadik osztály un, Általános Felszerelési Osztály, ahol meg-
találhatók a w. eszközö§ de a konténerek és az aggregátorok
is;

o véEezetúl afőosztály állományába tartozik egy a teljes lgazgató-
ság részére működtetett un. "Kisérkti és ellenőtzési osziály.,
amely valamennyi anyagféleség üzs gálatát yégzi.

A már említett vezetési-irányítási változásokon túl jelentős a szerve-
zeti átalakulrás is, amely a hadsereg minden szintjén jelentős létszámcsök-
kentéssel is eryütt jár. Mindemellett 196. közepétól a holland haöereg
áttért a §orozott hadseregról a hivatiásos hadsereg működtetésére. Ezek_
ról a továbbiakban beszámolok Ugyanakkor érezhetó, hogy az elhatá-
rozott döntések pénzüryi eszködkkel is kellóen támogatottalc Az ellá_
tók létszámának részarányos csökkenté§e ott sem jelenti a feladatok au_
tomatikus c,sökkentését, uglanakkor az ember kiválását elósegítik a tech-
nikai eszközök na5lobb számban törtónó szolgálatba állításával (pl.: fo_
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lyó program a minimális emberi beavatkozást igénylő "konténerbáció"
vagl a teljes hadseregszámitőgépes rendszerre töíténő átállása).

A Holland Szárazföldi Haderő felépítésében je|entós a Német-Hol-
land hadtest, amely tulajdonképpen maga a hol|and szárazföldi harcoló
eró. Mi is ez az 1. Német-Holland hadtes! amelynek parancsnoksága
Münsterben (Németország) található és ottjártunkkor ünnepelte meg-
alapításának 2. évfordulóját? Nos, a két onzág politikai vezetésének aka-
íatát kifejező döntés alapján működó közös hadtest előzményeit tekinwe
a korábbi 1 . Német hadtest 1 ., és 7. hadosztá|yának bázisán (megszüntet-
ve a 3. és 11. hadosztályt) valamint az 1. Holland hadtestből eryedül az
1. hadosztá$ megőrizve (megszüntetve a 4. és 5. hadosztályt!) alakult
meg. A holland hadosztály szervezetét értékelve ott is szembetűnő, hogy
azonnali hadrafoghatóság szempontjáMl csak a hadosztály 41. könnyű
és a 13. gépesített, valamint a hadosztály közvetlen erységei jöhetnek
számítiásba.

Ahadtestparancsnokság állományában a töíz§fónök alárendeltségé-
be tartozik a G-4 logisztikai osztály (vezetője az irányító posztok igazsá-
gos elosztásán alapul és német ezredes). A logisztikai osztály §zervez€ti
elemei háborúbanl

. terveók (log./ops.);

o eü.szolgálat (békében külön);

r ABv elleni védelem és környezetvédelem;

. fenntartás é§ javítás (technikai szo|gá|at);

. ellátá§ és szállítás (anyagi biztosítrás);

. feltételes módban a csapatok mozgatása (a mi elü és gyakorlati
rendszerünkhöz hasonlóan legalább annlra hadműveleti mint
logisztikai feladat).

A legérdekesebb kérdés a kétnapos konzultáció során a bilateriális
eryüttmúködésból adódó problédmák számbavétele volt. A G-4 főnök
többször is aláhúzta és kiemelte, hogy az ellátás-biztosítás az elmúlt két
év 5lakorlatainak tapasztalata alapján nemzetenként, összességében
sokkal többe kerül, mintha azt közös ellátási rendszerből valósítanák
meg. Ennek hiánya egyrészról az eltérő nemzeti törvénykezési, biztosí-
tási rendszerekből fakad, másrésnől a két nép szokás, illetve magataí-
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tásbeli különbségeivel indokolható. (Ne felejt§ük e|, több mint neryven
e§ztendeje egy szóvetségi rendszerhez taítoző s?'f,/Í1rc7Étről van só.)

Az 1. Holland nDecenber 7" hadosztály (Appeldom) történelmi
korszakoktól fűggetlenül tisztelettel ápolja a soraiban szolgált elődei em-
lékét. Megíi§,e|hető, hogl a hadosztály jogelődje volt az az expediciós
kontingens, amely a II. vh. után résztvett a függetlenségért kúzdő Indo,
nézia elleni harcban. A hadosztály (uryanúgl mint az elöljáró hadtest)
rendelkezik G-4 s zstvezettel,valamint mindazon javító, ellátó és szállító,
valamint egészségüpi erővel amely szúkséges a harc anyagi_technikai
hiztosításához.

Módunk volt nindegik logisztikai biztositó zászlóa|jnál jánri és
a helyszínen megismerkedni azokkal, Ievezete§en:

- 100. ellátó szállító z., ahol bemutatták a zászlóalj szállító techni-
káját. Elméleti kéídéseket feszegetve, érdekes eszmecsere ala_
kult ki az ellátás-biztosítás felelősségi köréről, amely során iga-
zo|ódott előttem az itthoni elínélei és gyakor|at, Áiszerintlz
anyagi ellátás, kiszolgálás csak a szállítással válik teljessé azaz
biztossá! (Megieryzem, hogy kinti dolgozatomat is ebból a témá_
ból írtam.)

- 300. javító z-nál áttekintettük a tábori javítás fázisait, amely
elveiben uryancsak nem téí el a mienktól. Amennlb en eltét , az
a konténerizált javító-tároló eglségek nagl száma, a javító kapa-
citás mennfsége, a raktáron lévő javító anyagok alacson szintje
(ust-in-time renszer).

- 4fi). eü. zásilóaljttál a z.pk (orvos alezredes) bemutatta a telje,
sen konténerizált tábori kórházukat, amelybó| megközelítóleg
10 (!) egység követi a csapatok harctevékenységét, és egyenként
minteg5l 48 órán keresztül működik. Ugyancsak imponáló a 2
órán belüli orvosi ellátás mint követelrnény, amelyen belül az
elsó óra végére ("Golden-hour") törekednek az életmentő be-
avatkozások elvégzésére.

tÍ,rdekes elvi felvetés volt a htido§ztáíynál az önáttó záutóaljak ellátó
ezredbe történő összevonása, amely gondolat szintén megeglezik az áIta-
lunk mór fol7tatott ellátó (lo4isztikai) ezred rendszerével.
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A magasabb erységeknél járva megtekintettük a logi§ztikai vezetési
pontot i§, amely a vezetési rendben 'Cluster III' elnevezést üseli és ma-
gába foglalja a logisztikai elemeken túl a költ§égvetési pénzügyi csopor-
tot, valamint a tábori posta szolgálatot.

Az ellátási rend is hasonló a mienkh ez a"push" a"pull" utánszállítási
rend§zer is megegezik a"kiszóllítós" & a"magamra száIlítás" általunk s
széles körben alkalmazott módszereivel,

A kázletek 7 naposak a hadtestnél és igenylés alapján az elöljáró
1-1 készletet biztosít, amelyet nem bont meg részleteiben. A fogyást, fel-
használást, veszteség elórejelzést uryanúry alkalmazzák mint mi.

Lényeges elem a vezetésben, hory csak a bemenő (input) és a kilépő
(output) információ érdekli az elöljáró tagozatot. A közbülső feladat
megoldá§ (throoughput) az alárendelt (végrehajtó) szew belső ügye. Ha
a végeredmény (output) pozitív, az egész feladat megoldottnak tekint-

Jellemző a nagfokú bizalom, amelyet minden szinten a szakterűle-
tekvezetői élveznelq íry ellenórzésük is csak nfllvánvaló, erős elégtelen-
ség esetén válik aktuálissá. Alkalmanként 1-1 rendkívüü esemény (szál-
lítási katasztrófa, nagmennlségú anyagve§zte§éggel járó un. "oruágos
botrátry" ) után közvetlenül "lentrőI' jelentenek, ha kell a HM-ig, és a ki-
üzsgálást, felszámolást is az állományilletékes parancsnok irányítja.

Ez a szemlélet gondolom abból is eredhet, hosl eltéróen a nálunk-
állíthatom+örténelmileg kialakult'porosz- oro sz" vezet&i módszerekkel
szemben Hollandiában különösen a IL vh. után, az" angolszász" katonai,
feladatorientált szemlélet került előtérbe. (Biztos vagyok benne, olyan,
számomta máig is elképesztóen emlékezetes gyakorlat Hollandiában
nem fordulhatott eló, mint nálunk a 8ü-as évek közepén, amikor fiatal
HM-ben szolgáló fóti§ztként kiildtek ki a hadtest ellenórizte hadosztály-
törz§ harcké§zült§égi ellenórzésre. Maryarul ellenőrök ellenőrzésére!).

A háromhetes sok helpzínes gyakorlat a 13. gépesített dandárnál
tett kétnapos tanulrnáryníttal ért vége. Itt a "vé4eken" kaptunk képet a
végrtbqitó szint telie§ l€§ztikri tevékenységéről.
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A hadosztály szinten tanulmányozott logi§ztikai biztosítási rendnek
megfelelően itt is megtalálható a jaűtó, ellátó-szállító és eü. biztosítási
elem (dandár szinten is felvetődött a századok esetleges logisztikai zrász-

lóaljakbaa tórtén ő szewezése).

Az egyes zász|óaljnál is megtalálható a szakasz erejű biztosító alery-
ség + orvossal ellátott ZSH. A századoksál a mi szolgálaMezetőnknek
megfelelő személy végú az ellátásí. Erdekesség és firyelemreméltó ta-
pasztalat, hog5l a dandár békében a hellnzínen nem rendelkezik háborús
készletekke| és valós laktanyai ellátást sem végez. Ezeket a feladatokat
az un. NATCOM (National Command) a mi korábbi Hátországvédelmi
Parancsnokágunkkal közel beazonosítható szervezet végzi. Szembetű-
nő az állományról való nag5rfokú gondoskodás, amely jól megfiryelhető
az étkezés, az eü. ellátás, ruh ázat szeméV. tekinWe költségkíméló hatá-
sában (példával élve, egy szerződéses katona fizetésébő| a mi szerződé-
sesünk illetményere átszámíIva 120-150 forintból napi háromszori étke-
zésben részesülhet a laktanya étkezdéjében!). Teljesen ingyenes az or-
vosi ellátás ás a gyakorló öltözet igény szerinti cseréje.

Yégezetűl néhány gondolat a közel e5l éve bevezetett szerződéses
rendszer működéséről. Manapság, amikor olyan sok szó esik nálunk is a
sorozott hadsereg megszűnéséről különösen érdekes egy jól működó,
anyagilag kellően dotált hadseíeg ilyen irányú tapasztalatait is figyelembe
venni. Nos, ery esztendó múltával igen veglesek a vé|emények Holland
kollégáink panaszkodva mondták, hory szemmel láthatóan csökkent a

sorállományúakat kiváltó szerzódésesek képzettségi szintje, mivel koráb-
ban a közép- és felsőfokú végzettségűek is bevonultak. Nagy a szóródás
az eglres szakmák között. Míg az á|talunk is meglátogatott egészségügyi
zászlóaljnál közel teljes az állománlábla szerinti fe|töltöttség, rosszabb
a helyzet a harcoló erységeknél. Bár eredményes toborzó tevékenység
folyik és a fiatalok (sok közöttük a lány) már csak kalandvágyból is je-
lentkeznek, nehezen prognosztizálható az európai békefolyamatok sta-
bilizálásával atárryos "hadsereg-ellenessé!' (mint propaganda is) hogyan
hat ajövőben a fiatalok gondolkodásmódjára. Uglancsak nem végiggon-
dolt egy esetleges totális alkalmazás e§etén a hadsereg létszámának fo_
lyamatos szinten tartása. A felmerülő problémákat hadseregen belű|i
képzéssel, a laktanyában mind magasabb komfort érzet biztosííásával
és a korcsoport-végzettség íigtelembevételével elfogadható illetmény-
nyel (amely a mi szerződésesünk keresetének mintegy tízszerese) igye-
keznek ellensúlyozni.
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Befejezésül beszámolómmal képet Kvántam nyújtani Holtandiában
szerzett tapa§ztalataimról, óviden mego§ztva i§mereteimet kedves szak_
mai olvasóimmal, felüllan§a ery-ery gondolatot, amely talán tovább-
gondolásra adhat lehetőséget szakterületünkön dolgoó kollégáinknak
Egben a figelmet is szeretnérn íelhtvni ene a szakmai íell@szültséget,
nyelvismeretet próbára tevő új képzési lehetőségre, amely ell<Épzelések sze-
rint l998-tól, a többi rövidebb-hosszabb tanfolyammal egütt belep a pá-
Iyázati rendver keretébe.
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