
HOLLAND LOGISZTIKA A KAMBODZSAI BNSZ
FELADATNÁL

H.F.Dukers I

A tanulmány a Holland Királyi Tengerészgyalogság háromzászl6a|-
jának az ENSZ fennhatós ága alatti kambodzsai alkalmazását foglalja
össze, amely 16 hónapig tartott 1992 és 1993-ban.

Napjainkban a világ valamennyi katonai ereje lehetséges tevékeny-

ségi körenek az élén az ENSZ feladataiban való részt vállalás áll,

Magam mintegy hét hónapot töltöttem Kambodzsában az elsőként

odaérkézett zászlóálj parancsnokaként. Ez azt jelenti, hogy én személye-

sen nem logisztikus vagyok, de természetesen megfigyeltem a logisztika
területén rnegtörtént sok eseményt, magam pedig a jó logisztikának vol-

tam az élvezője ugyanúgy, mint bárki más a három zászlóaljban,

Logisztikai felkészülés Hollandiában

A kambodzsai feladat végrehajtásá rahárom zászlóaljat kellett felké-
szítenünk Hollandiában, A holland erők általános feladata az volt, hogy

stabil és biztonságos környezetet alakítson ki a választások végrehajtásá-

hoz, Konkrét feládatot jel€ntett a terület ellenőrzése könnyű feg5rverze-

tú katonákkal, akik páncélvédettség nélküli gépjárművekkel voltak fel-

szerelve. E feladat mellett különösen az utolsó időszakban, támogatást

kellett nyújtanunk a helyi lakosságnak, a nemzeti rendórség tisztjeinek
és az ENSZ katonai megfigyelőknek. Minthogy az érintett állomány na-

gyobb része a haditengerészethez tartozott, ezért az a döntés született,

É-ogy az egész műveletet a haditengerészeti minisztérium irányítsa,

Röviddel a felkészülésünket elrendelő utasítás vétele után informá-
ciókat kaptunk az NESZ New York-i székhelyetől a zászlóaljak aláren-

deltségébe előírt logisztikai szervezetekől, valamint más logisztikai elő_

1 H.F, Duker§ fre8attkapitány, a Holland KiráIyi Haditengeré§zeti Akadémia tanára

(Fordította: Magyar 1ászló nyá.alezredes)
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írásokról. A logisztikai információk, követelmények az "Útmutató azon
kormányok részére, amelyek katonákat küldenek az ENSZ I]NTAC alá-
rendeltségébe Kambodzsába" című okmányban volt leírva. Ebben az ok_
mányban találtuk a következő röüd, de óriási jelentőségű megjegyzést:

" Lo§sztika: a zászlóalj logisztiktli szakaszának képesnek kell lennie ó0
napos készlet raktározására a helyszínen és a készletet kíosztani a megerő-
sített zászlóalj c§oport részére, amelynek századai nagl területen szétszó-
ródva települnek".

Az ENSZJogisztikai követelmények, valamint az a tény, hogy nem
tudtunk végrehajtani előzetes logisztikai felderítést, késztetett minket
arra az elhaíározásra, ho$, a "legrosszabb esetre" ("worst case scenario")
készüljűnk. Egletlen dolog volt bbtos: logisztikailag magunkra leszünk
utalva legalább két hónapig. Ezen túlmenően kételkedtünk abban, hogy
az ENSZ képes lesz teljesíteni logisztikai ajánlatait a két hónap eltelte
után; végül is Kambodzsában igen szegényes az infrastuktúra, a helyszí-
nen semmiféle képesség nincs egy nagy kiterjedésű ENSZ feladat támo_
gatásához, igen súlyos volt az aknaveszély és rövidesen a megérkezésünk
után megkezdődött a monszun időszak. Mindezek mellett figyelmet kel_
lett fordítanunk azokra a különleges logisztikai következményekre is,
amelyeket a nyugati környezethez szokott holland alegységek ázsiai kör_
nyezetben végzett tevékenysége okozott, különös tekintettel az egész-
ségügyi és aZ életviteli kérdésekre.

Ezért avárhatóan szétszórtan végzett tevékenységre és az óriási fe_
lelősségi területre való tekintettel minden gépkocsizó lövészszázadot és
a logisztikai támogató századot további logisztikus állománnyal bővítel
tük (gépkocsivezetókkel, írnokokkal, szakácsokkal, logisztikusokkal és
egy orvos által vezet€tt egészségügyi alegységgel). A logisztikai támogató
századhoz kisméretű tábori kórházat rendeltünk sebészi kapacitással. A
személyi kiegészítés mellett számos felszerelés-kiegészítést is elrendel-
tünk a zászlóaljakhoz. Ha ezek a felszerelések nem voltak előteremthe-
tók a haditengerészeten belül, akkor a holland szárazíöldi csapatoktól
vagy a légierőtől köcsönöztük azokat, vagy a polgári kereskedelemtől
szereztük be. Például: sok kiegészítő anyagot vettünk át a saját száraz-
földi csapatainktól, így abáztaítási és konyhai felszereléseket, tusoló be-
rendezéseket, műszaki anyagokat és generátorokat. A különleges dzsun_
gel-öltözetet és felszerelést az USA Szárazföldi Erőtőlvásárultuk, míg a
víztisztító berendezéseket a polgári kereskedelemtől szereztük be. Csak
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megemlítem, hogy minden új anyag beszerzése sok idóbe telhet, de kér
ségen kívül arra í'ektették a hangsúlyt, hory az egyik legjobban felszerelt
zászló a|j legyünk Kambodzs ában.

Minthogy Kambo dzsában a szállítás (különösen az esős időszakban)
bonyolult lehet, úgy döntöttünk, hogy a gépjármúvek különböző válto-
zatait [Landrover-t (terepjárót), négy- és tíztonnás teherautókat] vi-
szünk a feladat körzetébe. A teljes idószak alatt és minden területen ki-
váló teljesítményt nyujtó.jármű a svéd BV 206 tehergépjármű.

Fegyverzetként a szervezetszerű kőnnyú fegyvereket vittük ma-
gunkkal a szülséges lőszerrel, amely nem csak a feladat ellátásához, ha-
nem ryakorlásí célokra is elegendő volt,

Valamennyi felsorolt anyagot a laktanyába gyűjtöttükössze és innen
szállították át kambodzsába.

Mindent összevéve az alábbi készleteket, eszközóket kellett kambo-
dzsába szállítani:

2800 rakasz fogyóeszkóz (élelmiszer, lőszer, stb.);

3200 köbméter szerkezeti anyag, sátrak, fa;

27O gépjármő;
73 konténer különböző méretben;
4 Alonette helikopter (a légierőtől).

Az alkalmazott konténerek polgári típusúak voltak, és nem csak a
feladat körzetébe való ki- és üsszautazás alatt voltak hasznosak, hanem
széles kcjrűen felhasználták őket raktározás céljaira is. De homokzsákok-
kal való megerősítésük után jó szolgálatott tettek szeméyli óvóhelyként
is.

Az elindulás e]őtt a teljes anyagi készletet megfelelően kellett admi-
nisztrálni, lezárni becsomagolni és raktározni. A szoros időbeosztás kö-
vetkeztében - több probléma mellett - meg kellet küzdenünk az admi-
nisztrációval, valamint a személyi állomány újonnan beszerzett felszere-
lésekre való kiképzésével. A felszerelés, az anyagi eszközőkszállításáboz
teherszállító hajót használtunk Thaiföldre. Az ENSZ New York-i köz-
pont támogatásának hiányában (némi hezitálás után) mindkét hajóval
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nemzeti alapon szerződtünk. A kóltségek ENSZ általi visszatérítése ké-
sőbb történt meg az ENSZ szabvány tarifája szerint.

Az eryik hajó késése - az útvonalon magán ós kikótői berendezések
miatt - következtében a csoportok repülési időpontját és a kitelepülési
tervet módosítani kellett.

Kitelepülés és működés a feladat körzetében

A feladat szervezésénél abból az alapkóvetelményből indultunk ki,
hogy legalább hatvan napig önellátóknak kellett lennünk. A területre
száIlított ellátmány legtöbb része azonban hat hónapra volt elegendő.
Hamarosan kiderült, hogy az ilyen nagy mennlségű készlet egyszerre
lehet áldás is és teher is. Teher azérí, meít szeíyezetszerű szállítóeszkö-
zeink képtelenek voltak ekkora készlet gyors mozgaíásáía, á|dás azért,
mert feladataink végrehajtását közvetlenül megérkezésünk után meg-
kezdhettük. Visszagondolva, előrelátásunkkal szerencsénk volt, mert öt
hónap után is az ENSZ csatornáin csakvíz, üzemanyag és élelmiszer ér-
kezett, néha bizonytalan minőségben. Sajnálattal mondom, de az ENSZ
csak közel egy év alatt tudta megszervezni a többé-kevésbé működő
utánpótlási rendszert. Ismételten emlékeztetek, hogy Kambodzsa igen
szegény és lepusztított ország, az infrastruktúra majdnem teljes hiányá-
val. A tisztesség kedvéért azt is hozzá kell tennem, hogy miután kelleme-
sen berendezkedtünk területünkön és valójában nem szenvedtünk kóZ-
vetlen hiányt a 1bntos készletekben, az ENSZ prioritásait a kevéssé fel-
készített zászlóaljakra fordíthatta. Nyilvánvaló, hogy az ENSZ is szerzett
logisztikai tapasztalatokat, és a jóvő feladatai érdekében fejleszti saját
logisztikai képességeit. Amikor zászlóaljunknak logisztikai támogatásra
volt szüksége, akkor ennek háromféle módja volt:

1. Igénylés a kambodzsai (UNTAC) parancsnokságon keresztül,
amely időigényes és bürokratikus volt.

2. Helyibeszerzés; nagy szerencsénk volt, hogy a thaiföldi és kam-
bodzsai helyi kereskedelemtől tudtunk árúkat vásárolni.

3. Igénylés a saját nemzeti csatornákon.

A kitikus anyagokat (mint például, a pótalkatrázeket), majdnem
mindíg a hazai csatornáktól igényeltük. Ezek az anyagok Hollandiábót
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Bangkokba érkeztek, ahol saját fogadó csoportunk vette át, majd a fel-
adat körzetébe szállította. A nem kíitikus anyagok hajón, a szokásos ke-
reskedelmi módon érkeztek Bangkokba.

Összegerve a logisztikai helyzetet: a feladat körzetében önellátók
volank és annak kellett maradnunk a tevékenység majdnem teljes idő-
tartama alatt. A vízen és üzemanyagon kívül nem sok minden érkezett
az ENSZ csatornáin.

Természetesen említést kell íenem az UNTAC-IóI kapott értékes
helikopter támogatásról. Ezek a helikopterek rendKvül hasznosak vol-
tak a távoli körzetekben szétszórtan települt csapatok ellátásában.

Még egy utolsó megiegyzést szeret néktenni a logisztikai helyetről a

feladat könetébel,1., a katonai egységekne\ amelyekvalóban végre akar-
ják hajtani feladataikat, nem csak elegendő személyi állományra és fel-
szerelésre van szükségük, hanem emellett készpénz készlettel is rendel-
kezniök kell különféle árúféleségek beszerzésére ésfuagy szolgáltatások
kifizetésére a helyi kereskedelemben. Ez különösen fontos termé-
szete§en a tevékenység kezdeti időszakában, amikor az ENSZ személy-
zete vagy támogatása még nincs a helyszínen. A felszerelés fenntartása
az általánostól eltérő megoldásokat tett szükégess

A kambodzsai meleg és párás éghajlat sok felszerelést használhatat-
lanná tett. Ehhez bozzá kell tenni, hogy szemben az eddigi maximurn
néhány hónapos gyakorlati idószakkal, itt a jármúveknek, generátorok-
nak, hútőberendezéseknek majd másfél évig kellett egyhuzamban mú-
ködniök. Az egyetlen orvosság csak a gyakori karbantartás volt, valójában
a normál szükséglet kétszeres mértékében. Ez a tekintélyes karbantartási
növekedés nem volt előre látható és további személyzetet igényelt.

A tartós iavítások végrehajtására néglféle megodás kínálkozon:

1. A logisztikai támogatő század végezte a híradó berendezések ja-
vítását a speciális műhelyekben, vag] a gépjármúvek garázsában.

2. Helyi javítóműhelyek igénybevétele kizárólag nem,katonai felsze-
relések javítására.

3. Az elromlott eszközök hazaküldése javításra Hollandiába.
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4. Műszaki csoportok érkeztek Hollandiából a feladat körzetébe. Ez
történt például a jármúpark karbantartásában jelentkező lemaradás Ie-
dolgozásakor.

A legfontosabb tapa§ztalatok

1,.)A csűpatok kitelepülése elótti logisztikai feldeítés fontossága. Ki;-
lönböző okok miatt mi nem tudtunk előzetes logisztikai felderítést vé-
gezni. Mint korábban említettem, ezvolt az egyik oka annak, hogy a "/e6-

rosszabb esetre" készilve indultunk el. A feladat körzetébe érkezésünk
után derült ki számunkra néhány Hollandiából magunkkal hozott árufé-
leségről, hogy vagy nincs szükség tá, vagy a helyi kereskedelemben is
beszerezhetó. Az ilyen felderítés azt is lehetóvé tette volna, hogy meg-
nézhessűk a kikötói berendezéseket, a repülótereket, a vasútvonalat, a

hiradó létesítményeket és az ivóvíz beszerzési lehetőségeket.

2.) Az egségek saját pénzüg/i keretének jelentősége. Különösen egy
ENSZ tevékenység kezdeti időszakában igen hasznos szolgálatot tehet
az egységkezében lévó saját pénzügyi keret. A pénzt fel lehet használni
friss élelmiszer beszerzésére, de rnindenekelőtt felhasználható ott, ahol
a katonák közvetlen bizton§ágát kell megteremteni. Mi például buldó-
zerrel rendelkező civil vállalkozók felbérelésére használtuk a pénzünket,
tervezett táborhelyünk megtisztítására a földi aknáktól,

3.) A működési területre beérkező vary azt elhagló minden anyag
apróIékos nyilvóntartósának szültségesséqe. Itt a kulcsszavak: "visszatéi-
tés, be- és kimenő készlet felmérése, jóváhagási levelek"; olyan szavak,
amelyek rendkívül fontosak az ENSZ szempontjából. Talán a legfonto-
sabb logisztikai tapasztalatunk a pénzügyi adminisztráció terúletéről
szármaák. Nem lehet eléggé hangoztatni: szószerinI ííLindent, a személyi
felszerelésektől kezdve, a gépjárműveken keresztül a nehéz felszerelé-
sig, ami a feladat körzetébe érkezik részletes jegyzékbe kell foglalni, amit
továbbítani kell az ENSZ részére, U gyanez az ellárás a területet elhag]ó
áruféleségekre vagy a cserékre vonatkozóan is. Bármi, amit nem admi-
nisztráltak pontosan a meghatározott módon, magán viseli annak fele-
lősségét, hogy az ENSZ nem fogja megtéríteni.

4.) Biztonságos azt elfogadni, hogy az ENSZ a legjobb szúndékai el-

lenére sem lesz képes fizikailag megvalósítani logiszükai ígereteit. Ezéít a
legfőbb jelszó: "számolj vele, de támaszkodj rá". Kezdetben a csapatok
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magukra vannak utalva, de kellően óvatosak ha elfogadják, hory az így
is marad. Mindezek mellet, a csapat-logisztikusoknak fel kell készülniök
arra a tényre, hogy esetenként olyan körülmények között kell dolgozni-
ok, amelyek azonosak a háborús állapotokkal,

5.) Számolni kell a felszerelések karbanlartásának növekvő szükséges,

ségével. Aíelszerelések hosszú ideig tartó intenzív használata olyan mér-
vű elhasználódást okozott, hogyát kellett alakítanunk a pótalkatrészekre
vonatkozó szabvány előírásainkat.

6.) Figyelemmel kell lenni az ENSZ összetett hierarchiájára, amely-
ben a döntéshozatali eljárásban annáI többen vesznek részt, minél több

pénzről van szó. Ez, veglrülve a búrokatikus munkával, naglon negatívan
befolyásolja a beszerzésí szíérát és hosszú késedelmeskedést eredmé-
nyez. Kambodzsában legalább is az ENSZ csapatok parancsnokának
nem utaltak ki elegendő pénzügri keretet. Minden igénylést és beszerzés
rendelést aZ ENSZ New York-i székhelyén keresztül kellett bonyolítani.

7.) Az egségeknek ismemiök kell az óiási mennyiségi napi, heti és

havi logisztikai jelentést, ahogyal az az ENSZ Szabvány Működési rend-
szabályaiban van lefektetve. Ezethez a rendszabályokhoz, bár kényel-
metlenek és időigényesek mindenkor ragaszkodni kellene, mert végre-

hajtásuk nagyban meg fog|a ktinnyíteni egy tevékenység visszamenőleges
pénzügyi " bec s oma golá s át" (elszámolását).

8.) Nemzeti logisztikai/pénzüg)i összekötó tiszt fontossága a helyi
ENSZ tönsben.

Érdemesnek bizonyulhat beosztani egy (további) nemzeti lo4iszti-
kailadminisztratív tisztet a teyékerységgel foglalkozó helyi ENSZ törzs
állományába. Ez a tiszt követhetné és figyelemmel kísérhetné a nemzeti
pénzügyi kdvetelések pontos kezelését. Különösen hangozhat, de a har-

madik zászlóaljunk ott állomásozási ideje alatt derült ki, hogy az első
zászlóaljunk által benyújtott pénzügyi követelések jórésze csodálatosan
eltűnt. Nyilvánvalóan valaki a pénzügyi törzsben az űwnevezeít "isztü
asztal" e|lárást a|kalmazta szószerint, amikor hat hónap után elutazott!

9.) Az ENSZ feladatokban, u5lanúgy a logisztikában,sok, különböző
nemzetiségű személy prőbá| dolgozni egy közös megoldás érdekéhen. Je-
len van a nyelü- és kulturális gát, amely majdnem bizonyosan kialakítja

137



a "Bábel tomya" effektust; minden érdekelt ugyanazon cél megvalósítá-
sára törekszik, azonban minden eg]én megpróbálja ezt a célt a saját mód-
szereivel elérni. Az eredménynéha a káosz lehet. Akáosz olyanjelenség,
amely a logisztikában majdnem mindíg aztjelenti, hogy a csapatok tábori
elhelyezésben valamiben hiányt szenvednek. Ez olyan valami, amit a fel-
adatokban reszt vállaló csapatoknak a tudatukban kell tartani.

Kambodzsában a logisztikai trámogatást a Kanadából, Lengrclor-
szágból és Pakisztánból érkezett katonai logisztikai alegységek és pol-
gári vállalkozók keveréke látta el. Ez legalább három küIönböző ellátási
szabályzatot, három kiilönbözó nyelvet jelentett, és azt, hogt a felszerelés
ös sze eg) ezt ethet et len v olt.
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