
A HOLLAND FEGYVBRES ERÓK É§ A LOGISZTIKA

Vdtllölgti Zoltdn|

Hollandia fejlett ipari ország, lakossága tizenöt millió fó, területe
40844 ko:''. Bruttó nemzeti összterméke 193-ban 261 milliárd dollár
volt, s ennek2,65 Vo-át, azaz 6,78 milliárdot fordított védelmi kiadásokra.
lgy az eg fóre jutó 240 dollárral a NATO tagországok átlagának felel
meg.

A közelmúlt történelmi eseményei, a NATO új követelményeinek
való megfelelés érdekében a Holland Fegyveres Erők napjainkban a sze-
mélyi állományra és technikai eszközökre egyaránt vonatkozó, struktú-
ra-változásokkal járó leépítések á átszervezések alatt állnak. Az első
szakasz 1991, és 1995. között tart a létszám 16 7o-os csökkentésével, a
második pedig 1995{ól kezdődik és az ezredfordulóval ér véget a hiva-
tá§o§ (önkéntes) katonák és polgári alkalmazottak további csökkentésé-
vel. (Az átszervezések zömét ez utóbbi időszakra tervezik.) A sorállo-
mány szolgálati idejét 12 hónapról 9-re mérsékelik, majd 1998{ól meg-
szüntetik a sorkötelezettséget. Az új arcú fegyveres erők - más csak ön-
kénteseket foglalkoztatóakhoz hasonlóan - többe fog kerülni a jelenle-
ginél. Azonban az 1990-es évek védelmi költségvetés-tervezetei összeg-
ben közel azonosak, de mivel egy hosszabb idő óta csökkentés alatti szer-
vezetre vonatkoznak ezért a fedezet várhatóan elég lesz.

1. A Holland Fegyveres Erők f€lépíté§e

A Holland Fegyveres Erők szervezetekből és haderőnemekből áll-
nak az alábbi bontásban:

- Központi Szervezet (Honvédelmi Minisztérium),
- Kirá$i Haditen getészet,

1 váívöl8yi Zoltán sázado§, a MH HcsF-ség tervezó tisztje, tudoínányo§ ösáöndíjas;
A taíullnány me8írá§ához §züksége§ információkat és tapa§zt alatokat a Holland Fe8}ry€res Erók
védelmi Akadémiáján §zercztém, ahol .ésá vettem e8y tudományo§ nemzetközi lörzJtisái fel-
késátó tanfolyamoít
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- Királyi hadsereg,
- Királyi Iégierő,
- Királyi Katonai Rendőrség.

A fegyveres erók rendeltetése - a holland külpolitikának megfelelő-
en - válságkezelési múveletekben való részvétel, s az emiatt adódható
fenyegetésekkel s zemberl az országvédelmi, valamint a nemzeti és a NA-
TO-hoz tartozó területek sérthetetlenségének biztosítása.

Feladataik 8z alábbiak szerint o§zúhatóak fel:

1. Az ENSZ irányítása altt végrehajtott békefenntartó műveletek-
ben résztvétel, de ezek száma nem lehet több, mint négy. (Ebben az eset-

ben egy-egy válságtivezetbe zászlőaljat meg nem haladó erő küldhető.
Zászlőalj alatt nem feltétlenül a szárazföldi erőkhöz tartozókat értenek,
annak felel meg kettő hadihajó vagy egy harci repülő század is.) A fegy-
veres eróknek ezt a fokozott igénybevételt három évig kell bírniuk úgy,

hogy egy katona csak egyszer és legtovább fél évre küldhető ki, Ez azt is
jelenti, hogl egy ilyen - feltételezett - intenzitású igénybevétel során az
alegységek nagy része sorra kerülne.

2. Békeidóben fenntartani azt a képességet, hogyvédelmi céllal bár-
mely NATO tagországhoz tartozó területre bevonuljanak, s ezt követő
békét kényszerítő hadműveletkben elégséges részt vállaljanak, Itt elsó-
sorban a magas fokú mozgóképességgel bíró, illetve könnyen szállíthatő
egységek, alegységek jöhetnek számításba, így a légimozgékonyságú
dandár, a könnyű brigád vagl a tengerószgralogos hadműveleti csoport.

l. Ütóképesség és az infrastruktúrális elemek fenntartásávalhozzá,
járulni a NATO erejének megőrzÉséhez, amelynek egy jelentős erejű
fenyegetés, agresszió ellen is biztosítania kell a tagországok területi sért-
h€tetlenségét, szuverenitását.

A katonai felsővezeíők azzal számolnak, hogy az 1989 előtti állapo-
tok nem térhetnek vissza, ezért egy esetleges kűlső fenyegetés kisebb
erejű, a veszélyeztetettségi időszak pedig hosszabb lesz. A fegyveres
erőkkel szemben támasztott új követelmények közül a hatékonyságot és

egy másik területr€ való s/ors beyonulási képességet helyezik előtérbe.
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A csökkentések befejeztével a feryveres erők létszáma 70500 fő lesz.
Komoly konfliktus esetén a tengeri flotta és a légieró - kisfokú közremű-
ködéssel - képes lesz nagylétszámú, ln Extra szervezetek létrehozására.

A Királyi Haditengerészet

E haderónem jelen|egi szeívezÉtéí változtatások nélkül tervezik
fenntartani annak ellenére, hogy elsődlegesen a kiszolgáló szervezeteket
érintő csökkentések 25 7o-osak lesznek.

A szakemberek egy konfliktus esetén feltételezik, hogy igény lesz a
vállalkozást végrehajtó csapatok aktívabb tevékenységére. A tengerész-
gyalogos csapatokat a változások nem fogják érinteni.

A kétéltű szállítóhajók száma is változatlan marad, s a támadások
végrehajtása során alkalmazási lehetőségük kutatási téma lesz. A leszer-
vezések jegyében egy aknatelepítő hajót kivonnak a rendszerből, s szá-
mos korszerűsítési program elmarad.

A Királyi Hadsereg

E haderónem béke és háborús létszámának csökkentáét az új biz-
tonsági helyzet és a válságkezelési feladatok határozzák meg. Struktúrá-
ját annak érdekóben kellett változtatni, hogy megfeleljen, illetve illesz-
kedjen a fegyveres erőkkel szemben támasztott új, az un. "mozgóképes
elhárító-összpontosító elmélet" követelményeibe. Ezért hozták létre új
elemként a Gyorsreagálású Erőket.' Ezek olyan, azonnali készültségű
alegységek, amelyek szükég esetén az ország bármely pontjára igen rö-
vid idő alatt eljutnak. Ezt mozgósítás nélkül, alegységenként külön, illet-
ve egy sznrlezetben, a Iégi Mozgékonyságú Dandárban is képesek tel-
jesíteni.

2 Mivel a hadsere8nek képesnek kell lennie a NATo területén Kvül esó vásá8kezelésekben is részL
venni, ezért alkalmaáatósá8uk miat! e szervezeteket fogiák ilyen je[e8ú feladatokkal megbízni,
Á,IomáOyukat máIjelenle8 is csak hivatásos és önkéntes katonák alkotják,
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A békeidőszak másik, legnagyobb létszámú és erejű részét a védelmi
erők képezik. Gyorsan mozgósítható állománnyal rendelkeznek és a fel-
adatok végrehajtására rövid idő alatt készen kell lenniúk. Allományukba
gépe§ített brigádokés az őrzési-járőrözési tevékenységre is kiválóan al-
kalmas - szintén új elemként létrehozott - könnyű brigádok tartoznak,

A hadsereg több olyan törzzsel rendelkezik, amelyek új egységeket
hozhatnak létre és képezhetnek ki, már a ve§zélyeztetettségi időszak
alatt is. Háborúban a nemzeti feladatokat végző szervezetek egy része is
a hadsereg alárendeltségébe kerül. A közeljövó önkéntes és hivatásos
katonákat foglalkoztató hadserege békeidőben - a légi Mozgékonyságú
Dandár mellett - rnég néhány, azonnal mozgósítható alegységgel fog ren-
delkezni, amelyek együttesen hadműveleti feladatok teljesítésére is al-
kalmasak lehetnek,

A nernzetközi együttműködé§i feladatokból adódóan még az idén
egy csökkentett állománlu hiradó zászlóalj kerül a többnemzetiségú
hadosztály állományába,

A beruházások, fejlesztések terén a rugalmasságot, mozgóképessé-
get fokozók kapnak elsőbbséget, elsósorban a válságkezelésekben törté-
nó hatékonyabb megfelelés érdekében. Ezek elsősorbal al-,egiMozgé-
konyságú Dandár új, korszerú eszközökkel való felszerelését, valamint a
felderítő, parancsnoki, ellenőrző és kommunikációs rendszerek moder-
nizálásáL jelentik majd.

Szintén a közeljövőben kerül sor a Leopard-2-es harckocsi és a
PRTL pánélozott légvédelmi jármúvek Németországgal történó közös
fejlesztésére is.

A struktúra-váltás végére a nehéz fegyverrendszerek számának lé-
nyeges csökkentését, a könnyebbeknek pedig jelentős - elsősorban vá-
sárlással történő - növelését irányozták elő.

Mivel a leépítések legnagyobb volumenben a hadsereget érintik,
ezért az ezekbő| eredő és megoldandó, bonyolult szakmai és személyi
problémák is itt jelentkeznek legnagyobb számban.
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A Királyi légierő

A légierő átszewezése szintén az új biztonsági követelményeknek
megfelelően történik, s döntően ennek függvényeben lesz a harci és szál-
lító repülógépek száma is meghatározott. Ami biztosan tudható, hogy
1991. és 20ü)kózött abékelétszám 30 %-kal csökken. Ennekértelmében
a NATO elrendelte az F-16-os harci gépek számának 144-ról 108-ra való
csökkentését. Ez kettó századotjelent, amelyen Twenthe és Gizel Rijen
légi bázisokon várják 1996-os feloszlatásukat.

Egy esetleges konfliktus esetén a polgári^légiszállító eszk<izök igény-
bevétele a legnagyobb mértékben tervezett,' A humanitárius feladatok
végrehajtására szállító he|ikoptereket, kisebb repülőgépeket és egy nagy
szállító terú repülőgépet terveznek alkalmazni,

A közeljövóben hat F-27-es csapatszállító repülőgépet kettő közép-
méretú C-130-as Herkulesre és néry könnyebb Fokker-S0-es szállító re-
pülógépre cserélnek ki. A többi három F-27-est a DC-lO-es szállító re-
pülógépek rendszerbeállítása után vonják ki 1995-ben.

A kutatásokban többek között a szállító raj alkalmazási sajátosságai
szerepelnek a hadműveletek végrehajtása során.

Szenélyüryi politika

A feg5iveres eróke vonatkoó létsz ánleépít& az ezredfordulóig kö-
rülbelúl 30 Vo-os |esz, ezért a szociálpolitikai elvekben is új eljárásokat
kell kidolgozni a létszámfeletti hivatásos katonákra és polgári alkalma-
zottakra. Az erre vonatkozó elképzelés keXő - szabadon választható -

segélyprogramból áll.

Az egik egy szo|gálati évekkel és beosztással arányos nagyobb
összegú végkielégítést jelentene. A mósik egy, a polgári életbe való beil-
leszkedést megkönnyítő szakmai tanfolyam, vag5l egy új polgári foglalko-

3 Hollandia, Be|8ium é§ Norvégia között megáüapodá§ §zól e8ymá§ lé8i jámúveinek háM esetén
történó átadá§áról.
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záshoz szükséges tanulmányok (főiskola, egyetem e|végzése is) költsé-
geit fedezné.

2. A Holland Fegyveres Erők logisztikai rendszerének főbb
jellemzői

A védelmi költségvetés logisztikai kiadásokra vonatkozó tét€lei

Az éves védelmi kötlségvetésben a logisztikára vonatkozó kiadások
egy átfogóbb tételben, az ún, Anyagi kiadásokban találhatóak. Ez a szé-
les terület az alábbi részekból tevődik össze:

- A katonai rendszer működésének és a gyakorlóterek fenntartásá-
nak költségei, amely a legátfogóbb, legsokrétűbb, legtöbb elemet tartal-
mazó költségvetési tétel. Ide tartoznak a katonai szervezetek és haderő-
nemek, a más (nem katonai jellegú), de a haza védelmére való felkészü-
lésben részt vevő szervek mindennapi életének fenntartási, működtetési
költségei. Magába foglalja az élelmezési-, üzemanyag-, egészségügyi-, el-
látási feladatokat, a technikai eszközókvásárlását, rendszerbe állítását és
javítását, valamint a szállítások végrehajtását.

- Alakás és energia költségei;melyek az alábbi összetevőkből állnak:

épületek, lakások bére, fenntartása; a hivatásos katonák lakbér-
támogatása, illetve lakáshoz jutásának segítése; a gáz, áram és
fűtési díjak; a naglrtakarítások bérei; a szolgálati érdekű költözé-
sek.

- Az irodai költségek; me|ybe az irodafelszerelési és íróeszközök,
valamint az irodai gépek vásárlása és bérlése, illefue a számítógépes há-
Iózat fenntartása és fejlesztése tartozik,

- A személyi költségek; ide sorolják a bevonuláshoz és állományvál-
táshoz szükéges technikai eszközök beszerzését és működtetését. Ide
tartoznakezen kívül a Nemzetközi Sportvetélkedők Bizottsága és a fegy-
verzet csökkentési és leszerelési tárgyalásokon résztvevók költ§égei.

- Avédelmi oktatás költségek és a Védelmi Felvilágosító Iroda költ-
ségei; a védelemről szóló könlve\ folyóiratok és filmek, a postai bér-
mentesítési díjak.
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- A nyomtawány költségek az összes nyomtatványra, illetve a Köz-
ponti Nyomda é§ Kiadó Hivatalra fordított összegeket taítalmazzák.

- A folyóiratok tételbe a Feg5iveres Erők Központi Könyvtára és a
Haderők Orvosi Parancsnolrsága Könyvtárának működtetési kiadásai
tartoznak. Ezenkívül a szakkönlvek, szaklapok és a védelemmel kapcso-
latos tanulmányokat is ide sorolják.

- Károk, veszteségek alatt minden gyakorlat, kiképzés során kelet-
kezett kár, veszteség pótlásának költségeit értik.

- A segélyeket a II. világháborúban kárt szenvedetteknek adott jut-
tatások és a leszerelési tárgyalásokh oz va|ó bozzájárulások képezik.

A logisztikai rendszer felosztr{sa

A logisztika feladatok szerinti felosztása megeryeák a NATO tag-
országokéban elfo gadottakal, az az :

LOGISZTIKA
tr'enntaríás Eü-i.ellátrós SáűtrÉs

1.csop:élelem

2.csop:ruházat

3.csop:üzem-
anyag

4.csop:elhelye-
zési anyagok

5.csop:lőszer

javítás,

tartalék alkatré-
szekkel ellátás,

eszköók be-
szerzése,

megelőzés,

ryóryítás,

evakuálás,

közúti,

vasúti,

yizi,

lég,

stb.
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A logisztikai rendszernek három szintje van.

A felsó szintű szakmai vezetés a Honvédelmi Minisztériumban ta-
lálható élén az Álíalános Anyagi Üglek Ig azgatőjávll, aki tekintélyes
léíszámú apparáíussal dolgozik. Az igazgató felel a logisztikára vonatko-
zó stratégiai tervek kidolgoztatásáért, a fő irányelvek, követelmények
megfogalmazásáért, a haderőnemek szakterületi irányításáért és a közöt_

tük történó koor dinációérí.Hozzá tartozik a külföldön szolgálatot telje-
sítők ellátása is. Munkája során eglrüttmúködik a szintén miniszter köz-
vetten alárendelt Általáno" Gazdasági és Pénzüryi lgazgatóval.

A közép-szinni végrehajtó szervekhez a haderőnemi parancsnokok
törzse tartozik, amelyek felépítése haderónemenként megegyező, vi,
szont a létszámravonatkozóan komoly eltérések lehetnek- A párancsnok
közvetlen aiárendeltségében található az Anyagi Ugyek Igazgatója és

törzse, amely a haderőnemi törzs által kidolgozott tervek logisztikai vo-
natkozású részeinek kidolgozásáért és a Központi Szervezet által meg-

határozott követelmények teljesítéséért felel'. Yégzi a haderónemi és

szakcsapatok szakági irányítását, meghatározza a haderőnemi készletek
megalakítását és fenntartását, ellenőrzéseket rendel el.

A haderőnemek logisztikai feladataik minden szakaszában igen el-
különültek egymástól, amely a felső szinten igen bonyolult koordinálást,
a sajáton pedig gyakran átfedéseket eredményez a munkafolyamatok-
barr. F,zt az érintett területek szakemberei maximálisan csökkenteni ter-

vezik, amelyet a fegyveres erők kis létszáma és az ország kis területe is

indokol.

A logisztikai feladatokat irányító törzsekben olyan szakellenőrök is
találhatóak, akik a polgári vállalatoknál, a gyártás folyamán közvetlenül
ellenórzik a hadiipari termékek (anyagok, cikkek) minőségét.

Békében a haderőnemek önállóan végzik logisztikai feladataikat, a

Központi szervezet csak közös §/akorlatok alkalmával végezegeztetést.
(Igy a központi ellátásba is tartozó, pl. üzemanyagok területén.)

A haditechnikai eszközök beszerzését a minisztérium végzi a haderő,
nemek által felterjesztett igények alapján.



A KiráIyi Katonai Rendőrség sajátos, félig utalt helyzetú. Ug]anis a
működéséhez szükséges alapanyagokat, eszközöket és felszereléseket
önállóan kezeli (ruházati anyagok, gépjárműtechnikai anyagok, fegyve-
rek), ü§zont ellátásilag, fenntartásilag - térítés ellenében - az adott had-
erónem valamelyik szervezetéhez utaltak alegységei.

A haderőnemek békeelláttísában különböző azonosságok és kü_
lönbségek vannak:

|.c s oport : élelmezési ellátás.

Itt a szárazföldi hadseregnél található eltérés, mivel a laktanya élel-
mezését a törzshö ztaftozó, de po|gáriszemé|yzetvégzi. A másik két had-
erőnemnél ezt hivatásos katonák pérlzgazdálkodást folytatva végzik,
szinte teljesen megegyezően a Magyar Honvédségben szabályozottakkal
(pénzkeret-gazdálkodás az árúk központi raktárból tci rténő beszerzésé-
re, illetve helyszíni vásárlásokra vonatkozóan.) Erdekességként megem-
lítendő, hog5l a haditengerészet egyes hajóira, mivel esetenként több hó-
napig is tengeren vannak, elsősorban a fagyasztott élelmiszerek vétele-
zése a jellemző, amelyhez nagyobb mennyiségű (200 db 50literes hordó)
sör is hozzátartozik.

2. csoport: llházati ellátás

Mindegyik haderőnemnél a kózponti anyagokkal, felszerelésekkel
való ellátást az Anyagi Ugek (gazgatójának alárendelt törzs végzi. A
mosatiásokért, tisztitásokért pénzkeret alapján fizetnek a haderőnemek
szervezetei. A hadsereg katonai szervezeteinél polgári alkalmazottak,
míg a légierónél és a haditengerészetnél hivatásos katonák vezetik az
ellátást.

3. c s oport: Üzemanyagellátás

A haderőnemek ellátását a haderőnemi logisztikai törzs végzi saját
raktáraiból. Az élelmezési és ruházati ellátással megegyezóen a hadsereg
szervezeteinél polgári, a másik kettó haderónemnél pedig hivatásos ka-
tona az ellátást vezető.
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4. csoport: elhelyezési anyagokkal való ellátás.

Az elhelyezési anyagok szintén kózponti beszerzésűek, ellátási mó-
dozataik az előzőekkel megegyezőek.

5. csoport: lőszerrel való ellátás

A lőszer központi beszerzésű anyagnak számít, a haderőnemek ellá-
tását a logisztikai törzs végzi. Mindhárom haderőnem szervezeteinél hi-
vatásos katonák vezetik az ellátást.

A csapat-szintú végrehajíó szervek a logisztikai rendszer alsó
szintjét jelentik.

A hadosztály logisztikai szerv ezeteihez

- kettő ellátó-szállító zászló a|j,

- egy fenntartó zászlóalj és

- kettő egészségü gyl zászlóalj tartozik.

A d,andár, illetve annak megfelclő szewezetek logisztikai a|egységeit
az ellátószázad, fenntartó század és egészségigi század képezi.

A závlóalj, illetve annak megfelelő szervezetek logisztikója

- ellátó szakaszból,
- fenntartó szakaszból és

- kettő egészségüg5ri szakaszból áll.

Iagisztikai ellátás hábonús körű|mények között

A háborús körülrnények közötti logisztikai ellátást kettő csoportra
osztják.

Első csoport:

Honi területen űvott háború esetén az önálló ellátás elve az elsőd-
leges. Iévén, hogy valamelyik tagország segítsége valószínűsíthetó lesz,
ezért koalíciós csapatok ellátására is fel kell készülni. (Ez is az eryik oka
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a NATO tagországok egyre erősebben jelentkezó standardizálási törek-
véseinek.)

Mósodik csopott:

Külhonban az erők tészei önállóan, illetve más csapatokkal eg},titt

tevékenykedhetnek. Az elsó esetben a fő elv az, hogy megerősített lo-
gisztikai alegnégeikkel saját magukat teljes mértékben képesek legye-
nek ellátni. A második esetben pedig az a cél, hogy a közös (esetleg több-
nemzetiségű) szervezet logisztikai támogató alegységei létrehozásakor a
holland jelleg, részvétel énényesüljön.

A haderőnemek logisztikai ellátására való felkészülésében és végre-
hajtásában a legnagyobb szerepet az Anyagi ügek Igazgatója törzsekap-
ja.

Békében a háborúra vonatkozó tervek logisztikai vonatkozású be-
dolgozásait készíti el, naprakészen nyilvántartja a nemzetgazdaságból
bevonuló gépjármúveket és egyéb technikai eszközöket, felügyeli a há-
borús készleteket, figyelemmel kí:séri az ellátási források felhasználható-
ságát. Háborús körülmények között a hadsereg érdekében tevékenykedő
légierőt a szárazfőldi hadsereg látja el.

Háborúban az egész országra és fegyveres erőke kiterjedő logiszti-
kai ellátási feladatokat aszárazföldi hadsereg-törzs közvetlen alárendelt-
ségében, békében is meglévő NATCO (Nemzeti Ellátó Parancsnolrság)
végú.

Az ellátáshoz szükséges készletek - hozzánk hasonlóan - hadászati,
hadműveleti szinten széttélepítettek. Erdekesség a laktanyai elhelyezés-
ben lévő egységeknél mutatkozik. Itt ugyanis fő elv, hogy 24 órás műkö-
déshez szülrséges készletekkel kell rendelkezniük, amelyek egy része le-
het laktanyán kívül is elhelyezett.

következtetések

Hollandia fegyveres erói az átszervezések után az új biztonsági kö-
vetelményeknek megfelelő kisebb számú, rugalmasabb alkalmazhatósá-
got bizto;ító struktúiájú, korszerűen felszerelt haderóvé válnak, Ütőké-
pességük kulcsa ajól felkészült, hivatásukat szerető, a szolgálatot önként
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vállaló hivatásos és polgári állomány, valamint a magas szintú logisztika
lesz. A takarékosság, gazdaságosság itt is kiemelt kérdés, elég ha a pénz-
gazdálkodásra való áttérést vesszük a béke ellátás sorián.

Sok mindent elértel§ megyalósítottak, amit nekiiink még a közeli és
távoli jövőben meg kell valósítanunk.
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