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Absztrakt 
Belgium elvileg Magyarországgal összemérhető kis ország, jól nyo-
mon követhető haderőink fejlődése, katonai egészségügyi rendszerük 
struktúrája. A szerző a Katonai Logisztika 2016. évi 2-es számában 
már ismertette a brit és a belga szárazföldi erők tiszt-, altisztképzésé-
nek és illetményrendszerének néhány jellemzőjét. Jelen tanulmány 
az ott leírtakat továbbfejlesztve ismerteti a belga haderő egészség-
ügyi komponensét. 
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Abstract 
Belgium is a small country that theoretically commensurable to Hun-
gary. The development of our military forces and the structures of our 
military medical systems are very well cognizable. In the volume 2 of 
Military Logistics 2016 the author has already described some 
characteristics of the NCO and the officer training and the systems of 
allowances of the British and the Belgian forces. This paper improves 
the previously written things and introduces the medical component of 
the Belgian military forces. 
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Bevezetés 

A belga fegyveres erőket Belgium függetlenné válása után, 1830 
októberében hozták létre. A haderő főparancsnoka a király, de ez a 
tisztsége csak jelképes. A haderő felügyeletét a parlament látja el, de 
alkalmazásáról – így a külföldi bevetésekről is – a kormány dönt.  

                                                           
1  Dr. Végh Ferenc nyugállományú vezérezredes 
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A haderőt a védelmi miniszter a minisztériumon keresztül irányítja, 
amelyben integráltan működik a csapatok vezetését végző hadműve-
leti és kiképzési csoportfőnökség. A vezérkari főnök a védelmi minisz-
ter katonai tanácsadója, a csapatok vezetésében a műveleti és ki-
képzési csoportfőnökség törzsén keresztül vesz részt.  

A belga fegyveres erők feladata Belgium szuverenitásának védel-
me, valamint a NATO tagságból eredő kötelezettségek teljesítése. A 
NATO és EU tag Belgium a közelmúltban átalakította haderejét, 
amely így gyorsabban képes reagálni a bekövetkező válsághelyze-
tekre és a békefenntartási feladatokra. Többnemzetiségű műveletek-
ben is képes együttműködni a NATO és az Európai Unió erőivel. 

A belga fegyveres erők reformfolyamatának alapvető célja a ké-
pességfejlesztés volt. Ennek következtében gyorsabban tud reagálni 
a bekövetkező válsághelyzetekre és a békefenntartási feladatokra. A 
katonai kiadások csökkentése érzékenyen érintette a haderő valam-
ennyi komponensét és az átalakítás célkitűzéseit is.  

A katonai költségvetés belső struktúrájának harmonizálására tö-
rekszenek. A NATO több tagállamához hasonlóan tervet kell készíte-
nie, hogy a katonai költségvetés elérje a GDP 2%-át. A belga haderő 
magas ambíciószint mellett aktív szerepet vállal a NATO és egyéb 
többnemzetiségű missziókban. Figyelemre méltó és a kisebb szom-
szédos országok számára követendő a Benelux államok haderőinek 
együttműködése.  

 
1. számú ábra. Sebesültszállító könnyűjármű a belga haderőben 
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A belga haderő fontos eleme az egészségügyi komponens. Ez ön-
álló vezetés alá tartozik, feladata a belga haderő másik három 
(szárazföldi, légi és tengeri) komponensének és azok műveleteinek 
egészségügyi támogatása. 

1. A Belga Fegyveres Erők Egészségügyi Komponense 
napjainkban 

Az egészségügyi komponens részt vesz humanitárius segélyakci-
ókban, valamint egészségügyi szolgáltatásokat biztosít a belga polgá-
ri lakosságnak. Képes elsősegélynyújtó egészségügyi alegységek, 
valamint modern felszereléssel ellátott egészségügyi szervezetek 
alkalmazására egész Belgium területén, amelyek biztosítják a gyors 
betegszállítást és a sebesültek evakuálását. Szervezete megfelel a 
harctéri és műveleti alkalmazásnak.  

 
2. számú ábra. A belga haderő NH Industries NH-90 többcélú köze-

pes szállító helikopterét MEDEVAC feladatokra is alkalmazzák 

Az egészségügyi szolgálat speciális helyzetbe került, mert minden 
egyes bázis felszámolásával az ott állomásozó egészségügyi sze-
mélyzetet is leépítették vagy áthelyezték. Mintegy 2000 fős állománya 
tehát az egységek megszüntetése az és összevonása miatt, folyama-
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tos mozgásban van, ennek következtében új struktúrája igyekszik 
követni az egyes komponensek változásait.  

2. A belga haderő egészségügyi komponensének ré-
szei, ellátási fokozatai és feladatai  

Az egészségügyi komponens részei:  
– az egészségügyi műveleti parancsnokság – 

COMOPSMED, ez hasonlóan a többi komponenshez a ve-
zérkar hadműveleti és kiképzési csoportfőnöksége aláren-
deltségébe tartozik, székhelye Evere; 

– öt egészségügyi beavatkozó elem (EMI) (Destelbergen, 
Ghlin, Peutite, Lombardsijde és Landen). 

– egy egészségügyi technikai beavatkozó elem (EMI-Tech) 
Nivelles-ben, amely az egészségügyi felszereléssel való el-
látásért felelős a hazai és a külhoni műveletek során. 

– egy katonai kórház, amely Neder-Over-Heembeek-ben te-
lepült. 

 
3. számú ábra. A belga haderő katonai kórháza 

Neder-Over-Heembeek-ben 

A drasztikus leépítés miatt az egészségügyi komponens az alábbi 
fontos területekre specializálódik: sebészet Role-2 szint, légi egész-
ségügyi evakuálás, égési sérülések ellátása, szövettan, fertőzés, vál-
ságpszichológia, hiperbarikus gyógyászat, rehabilitáció. A katonai 
kórház együttműködik más, polgári kórházakkal. Az egészségügyi 
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komponens oktatási központja egészségügyi szaktanfolyamokat tart 
orvosok és ápolók számára. 

Az elsődleges egészségügyi biztosítás mellett lefedik a sport-
egészségügy, repülő- és búváregészségügy, missziók előtti és utáni 
egészségügyi tanácsadás területeit. Kifejlesztettek egy alkalmassági 
és táplálkozási programot. Ezen túlmenően 25 fogorvosi állomás áll 
az állomány rendelkezésére. 

A belga haderőben a sebesültek ellátásának három fokozata van: 

Az első lépésben kerül sor a „frontvonalbeli” ellátásra, amikor az 
egészségügyiek megvizsgálják a sebesültet és eldöntik, hogy melyik 
egészségügyi létesítménybe evakuálják. A sebesült szállíthatósága 
érdekében elsősegélyben részesítik, illetve stabilizálják az állapotát. 

 
4. számú ábra. A belga haderő Pandur-1 sebesültszállító járműve 

A második lépésben a sebesült az előretolt egészségügyi állomás-
ra kerül, ahol sürgősségi műtétet hajtanak végre, amely megakadá-
lyozza a főbb szervek károsodását, illetve felkészíti a sebesültet a 
nagyobb távolságra végrehajtandó evakuáláshoz. 

A harmadik lépésben a sebesültet a tábori kórházba szállítják, ahol 
már fejlett sebészeti eszközök és létesítmények állnak rendelkezésre 
bonyolultabb műtétek elvégzéséhez. Szükség esetén (ha az első két 
lépésben nem állt rendelkezésre megfelelő anyag, vagy eszköz) ak-
kor folytatják a sebesült ellátását, amíg állapota stabilizálódik, majd 
felkészítik a sebesültet a honi területre (Belgium) való szállításra. 
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Az utolsó lépésben a sebesült a katonai kórházba (vagy szükség 
esetén polgári kórházba) kerül, ahol rehabilitálják. 

Az egészségügyi komponens tagjai csak kézifegyverekkel rendel-
keznek. 

Az egészségügyi komponens feladatai: 

 a haderő katonai és polgári állományának egészségügyi ellá-
tása, ha szükséges civil egészségügyi intézmények szolgálta-
tásainak igénybevétele és az ott felmerült költségek megtérí-
tése; 

 egészségügyi biztosítást nyújtása más komponensek missziói 
számára, biztosítani a műveletekben résztvevő katonák fizikai 
és mentális állapotának szinten tartását.  

 
5. számú ábra. Agusta A109 típusú sebesültszállító helikopter 

Az ambíciószintnek megfelelően képesek egészségügyi biztosítást 
nyújtani a szárazföldi komponensnek egyidejűleg egy hadszíntéren 
folyamatosan és két másikon rövid ideig. A légi komponens számára 
egy bevetési bázison folyamatosan, egy másikon pedig rövid ideig. A 
tengeri komponens minden műveletét támogatják. A külföldi kiképzési 
missziókat folyamatosan biztosítják, de igénybe veszik a befogadó 
nemzeti támogatás lehetőségeit is. 
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A Role-1 és Role-2 LM, R2 E képesség biztosítása hat havi váltá-
sokkal (segítséget nyújt EU, NATO, ENSZ által vezetett missziókban 
világszerte akár belga, akár többnemzetiségű kontingens számára). 
Emellett korlátozott Role-3 képesség fenntartása. 

Részt vesznek a Benelux államok egészségügyi oktatási, kiképzé-
si, gyakorlatok tapasztalatcseréi, interoperabilitási programjaiban, a 
kutató mentő feladatokban, a tengeri egészségügyi biztosítás közös 
koncepciójának kialakításában. 

3. A belga egészségügyi komponens haditechnikai 
eszközei és járművei 

Sebesültszállításra: 

 Agusta A109 típusú sebesültszállító helikoptert,  

 M113 típusú páncélozott mentőjárművet,  

 MAN típusú teherautókat,  

 Pandur I típusú (6x6 kerékképletű) mentőjárművet,  

 Renault típusú teherautókat,  

 Toyota Land Cruiser típusú terepjárót,  

 Unimog típusú mentőjárművet, illetve  

 Volvo típusú teherautót és mentő gépkocsit alkalmaznak.  

Rendelkeznek továbbá:  

 Volkswagen LT35 típusú mentőautóval,  

 Volvo (Thermoking) típusú hűtőjárművel a vér szállítására,  

 Jeep típusú terepjáróval, illetve  

 Volvo 10T Cargo típusú teherautóval és  

 Ford Transit típusú mentőautóval is.  

A belga haderő NH Industries NH-90 többcélú közepes szállító he-
likopterét MEDEVAC feladatokra is alkalmazzák.  
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6. számú ábra. Dingo-2 páncélozott sebesültszállító jármű 

 
7. számú ábra. Volkswagen LT35 típusú mentőautók 
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Összegzés 

Jelen tanulmány a belga haderő egészségügyi komponensét is-
mertette. Az egészségügyi komponens önálló vezetés alá tartozik, 
feladata a belga haderő másik három (szárazföldi, légi és tengeri) 
komponensének és azok műveleteinek egészségügyi támogatása. Az 
egészségügyi komponens részei:  

 az egészségügyi műveleti parancsnokság – COMOPSMED; 

 öt egészségügyi beavatkozó elem (EMI); 

 egy egészségügyi technikai beavatkozó elem (EMI-Tech); 

 egy katonai kórház. 

A belga haderőben a sebesültek ellátásának három fokozata van: 

 „frontvonalbeli” ellátás; 

 a sebesült az előretolt egészségügyi állomásra kerül, ahol sür-
gősségi műtétet hajtanak végre; 

 a sebesültet a tábori kórházba szállítják. 

Az utolsó lépésben a sebesült a katonai kórházba (vagy szükség 
esetén polgári kórházba) kerül, ahol rehabilitálják. 

Az egészségügyi komponens feladatai: 

 a haderő katonai és polgári állományának egészségügyi ellá-
tása,; 

 egészségügyi biztosítást nyújtása más komponensek missziói 
számára,  

 biztosítani a műveletekben résztvevő katonák fizikai és mentá-
lis állapotának szinten tartását.  
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