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Jóroscsák MiHós l

Bevezető gondolatok

1989/90. evek demokratikus ótalakulásí hulláma a kelet-európai szo-
cíalista országok szövet§égét §zéttöfte A subadon válasüott maglar Parla-
ment új vdlaszokat fogalmazoft meg az orsúg biztonságál fenyegető veszé-

lyek elhdrítősára, amely kapcsán 1993-ban megalkották a tórsadalom egé-

szét ótfogó Honvédelmi TörvényL

Ennek kapcsán megkezdódött és napjainkban is tart a támadó jellegú
haderő lebontrisa. A közvetlen ellenségkép megszűnése a NATO orságok
stratégiájának újragondolasát, annak kiegészítését eredményezte. A dél-szláv
válság hosszú tr{vú megoldásának igénye életre hílta a békepartnerségi moz-
galmat, amelybe hazránk az elsók között kapcsolódott be. Ebben az idószak-
ban vált stratégiai célkitűzéssé az európai demokratikus szsrvezeteY,hez,
azok intézményeihez, többek kózött a NATo-hoz való csatlakozási szandé.
kunk és kezdtük meg céItudatos felkészülésünket. Ennek eredményeként
1999. március l2-én NATO tagok lettünk, aminek társadalmt igényét az
eredményes népszavazás is megerósítette.

A rendkívül tövid idő alatt törlénelmí lepést teűünk meg, mely szdmos
összetevője közül most a katonai logiszíikai sl|éru szelepá,el, váItoai§aival
szeretnék íoglalkoalí és azpn belül ólfugóan éfinteném résmételünket a
PFP mozgalomban, kapcsolatainkaí a NATO képviselelekkel, ellátási üg!-
nökségeivel, valamint küIönböző szakmai bizottságaival, tovóbbő a NATO
alapdokumentumok feldolgoztisának jelentőségét, a békeíennta o-béketó-
mogató műveletek valós logisztikai támogatásának lapasdalataít és a hon-
vétlség logísaikája előtt ólló fííbb teladatokat összegearém"

l, Jároscsá* Mikló§ €zí€de§, MH Logi§ztik i Fóig8zgatósá8 hadmüvelcti fónök
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l.) Részvétetünk jelentősége a PFP mozgalomban

A NATO csatlakozrásra történő felkészülés a]apfeltételét l995-ben a PFP
mozgalomba történó bekapcsolódásunk képezte. Úr{r ekkor világosan láttuk,
hogy a NATO csatlakozIísunk elókészítése nem elsősorlan kaőnai, hanem
összüírsadalmi feládat, ahol a politikai és a gazdasági szempontok az elsőd-
le_gesek. A politika elsődlegességét az anyagi erófoiasok elosaásán túlme_
nően az alóbbi területeken kellett éményesieni:

. stabil, demokratikus az európai normrikkal harmonizáló ínténnény-
rendszer kiépítese,

. civil kontrol és az átlátható katonai költségvetés megteremtése,

. a szomszédos államokkal fennálló viszonyok rendezése, aIapszer-
ződések megkötése.

. Mint PFP tagorság lehetőséget kaptunk a legmagasabb szintű tárgyalá-
sokon történö részvételre, betekinthettíink a runiO p"otitit<ai és katonai ve-
7ető 

szervei munkájába" a döntéshozatali mechanizmusokba. Ezt a külön-
böző képviseletek életre hívasával értük el. Brüsszelben traainkat nagyr.Oveti
szint€n, a SHAPE_néI, Mons-ban katonai csoport szinten tépuiselik t99O.
óta, Ezen képviseletek révén szerezti,ik az elsődieges tapasztalatokat a NATO
eljárási, tervezési módszerekról, valamint ók touáuuitott,it< ."a.unk u u tet-
fontosságú NATO dokumentumokat, illetve ezek a szerv"k k.";Ü diplomá-
ciai tevékenységet folytattak érdekünkben.

. Sámos rendezvény volt ebben az időszakbm, melyeken teljes mérték-
ben nem tudtunk. részvételt biáosítani, ami elsósorban u nY.ruiL1_szut.t-
lag felkészült állomány korlátozott sáma miatt vált hátráúo..a .?,i.unt u.A PFP program keretében hazai brázist kellett teremteni a átesritelirez, ami
a nyelvképzés mellett a békefenntartó tevékenységek résrt"t", 

"t.|atitl.at, 
uNATO kötelékekkel való együttmúködést, a múvJleti tertiletekeniATo pa-

rancsnokságok vezetésével történő feladat végrehajtrást foglalta magába. Kii-
lönösen az IFOR, majd késóbb SFOR tevékeiysé§ekb"n ii**toát ..g
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azok a szeívezeti-, technikai hiányosságainlq melyek többnyire a gazÁasági

lehetöségeink, vezetési - inínyíüási struktúrIink korlátozottságából eredtek.2

Ezek a problémrák hasonlóan a többi PFP orsághoz fokozátosan oldód-
tak meg, Lényeges felismerést jelentett, hogy a Békepartnerségi Progamban
is a bevonható eröforrasok mértékéig veryünk résá és ne vállaljuk túl ma-
gunkat, Mint aá az IFOR, SFOR kötelékben működő Magyar Műszaki
Kontingens példája igazolja eá a hibát sikerült elkerülni és a honvédségi eró-
fonások koncentrálásával a feladatot eredményesen oldottuk meg,

PFP tagként konkrétan megtapasztalhattuk mit jelent a NATO fel-
készítési rend€zvényeken (konferenciák, gyakorlatok) való részvétel a kije-
lölt személyek, illewe alegységek reszeról. Ezeken a rendezvényeken meg-
szerzett tapasáalatok értéke attól fiiggően váItozott, hory milyen felkészült-
ségű állomány került kijelölésre, az érintettek mennyire értették meg és
fogadák be az átadott ismeretanyagot.

A felkészülést nagtban elősegítették a Békeparnetségi Kiképző Köz-
pont, az Eur*Atlanti Inlegróciós Munkac§aport, a ZMNE-n folyó NATO
löruliszti kepzés, valamint a kiképzés rendszerébe beépftefi tovóbbképusi
és önképzési foglalkoztísok. A Honvéd Yezérkaron belüI működő Euro-
Áthnti Integrációs Munkacsopoftnak köszönhetően valamennyi lényeges
NATO alapdokumentum leíOrdítáffa és kijaeadásra kerüIt a J blokkok és
a különböző sünű parancsnokságok szdrruira.

Magtar vonatkozisban a PFP gyakorlatilag korlátlan lehetóséget biz-
tosított arra, hogr minden szempontból felkészüljünk a NATO tagságra, de
el kell ismemi, hogy a lehetóségeket - saját korlátaink miatt - csak tör€-
dékében tudtuk kihasmáni. Ez azt jelentette, hory nem tudtuk feltölteni tel-
jesen a felajánlott szakmai képviseleti helyeke| nem tudtunk minden fontos
NATO rneghívásnak eleget tenni, nehéz§éget okozott a felajánlott közgaz-
dasági, pénzügyi erőfonrások hasmosíkás4 lassan alakult a többnemzetiségű
kötelékek létrehozása. Nem haladtunk kellőképpen a nyelvi íelkészítésben, a
NATO ismeretek intenzív elsajátíüásában, a felkészítés (elsósorban a kvali-
fikált tiszthelyettesi állomriny megjelenítese tekintetében) átstruktúrálásá-
ban, bfu az l. Magyar-Amerikai logisztikai szeminárium, a TRILOG-98
gyakorlat, a ZMNE és angol partnerintézete részéről rendszeresen

2.Itt a felajánloü köreiék tipusár4 nagj/§ágára és ö§§zetételéíe, iovábbá az ál|omány NATo normálk
§z€rinti felszeíelésére, váltfuáí4 e|láási rendszeíénck kiépítésére gondolunl! azok költsé8vetési von-
zatávál €gy(a,
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ismétlődő MAGLITE gyakorlat, a NATo törzstiszti képzés, a logisaikai
összekötő tisaek felkészítése, valarnint a FoGADÓ NEMZETI TÁMo-
GATÁS GrNS) s,akorlati végrehajüísa szímos, jövőre elóremutató tapaszta-
latot hozott.

Ai E$.éni Partnenégi Programok (EPP) szervezését és végrehajtását

folyamatosan össáangba hozfuk a Védelemtervezési Kérdőív (DPQ) súly-
ponti kérdéseivel, a hossá ávú haderőfejlesztési célkitűzésekkel (TFG) és

javaslatokat dolgoztunk ki a regionális együttműködés fej les^éséfe,3 A "déIí
prefeteneidk" jeglében e progrum lejleszíése sorón kiemelt |eladatként
kezeltük:

. A NATO /PFP és a "PFP szellemű" gyakorlatok tapasztalatainak

közös megoszását;

. A korábban megalapozott haditechnikai együttműködés további

fol},taüí§át;

. A haüírmenti katasárófahelyzetek megoldrásában való közös fel-

lépést;

. A régió országai szakállományának maryar felsőoktatási intéz-

ményekben megvalósítható tanfolyam rendszerű felkészítését;

. A maryar-román békefenntartó zászlóal1, a maryar-uklín kataszt-

rófaelháríto kontingens létrehoására vonatkozó Technikai Megál-
lapodris elkészítését.

A NATO felvételünket köv€tó€n a PFP szakmai rendezvények, illewe a

regionális együttműködési feladatok - a tervezési elgondolásokhoz viszo-
nyítva - mennyiségében csökkenö sámban, de növekedó minóségi színvo-
nalon valósultak meg.

3,A DPQ-t érintö kéídés6k íészlct sÉn késóbb kerül kifejtésí€,
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2.) Fóbb képviseleteink a NATO Parancsnokságokon

Mint ísmen nenzeli képviselőink vannak töb&k között Mon§ban
(SHAPE), Norfolkban (SACLANT), Madridban és Veronában, valamint
Nápolyban (AFSOUTH). A kiválasztott személyek a követelményeket tel-
jesítettók és megfelelő elfogadottsággal bímak. Tevékenységüköl a kiépített
információs csatomákon kereszflll megfelelő ismeretekkel rendelkezíink,

A maryar katonai vezetés kifejezetten nagy jelentóséget tulajdonít a
kikütdésre tervezett állomány felkészítésére és kiválasztására, aminek ter-

mészetesen késóbb érik be az eredménye.

A NATO beosznísokba delegál! illeWe a nemzeti képviselókön ke-
resztül kaptuk meg a legfrissebb információkat a NATO-n belül tervezett vál-
toztatrásokól - koncepciókól, melyek dokumentumait szinén ók továbbítot
ták részíinkre. Egy€s t€rületeken - külön megbízás, f9lfiaf6|6azÁq 3[6pj{n - a
képviselöink résá vesalek a különb<jző bizottsá§ üléseken, szakértöi meg-

beszéleseken, ami eryrészt kónyszerű megoldás, másrészt az itthoni állo-
mány tehermentesítését jelenti,

1999. évre a kihelyezésekre fordított mintery 800 M Ft felhasználásával
a beosáások közel 40 7o-át sikerütt feltölteni. Eá teherbíó képességünkhöz
viszonyítva jelentős eredménynek tekinthetjilk, amit még alátáLmasú a 3
évenkénti szülsége§ roüíció biztosítása is. A részünkre felajánlott és elfo-
gadott beosztások szíma mintegy l00,

Tapasdalatunk su nt üntőjelenlő§ége van a NATo-n belüli nemzeti
beoslősok feltöItésének, a megfelelő kepvisela tenntarlásának, de csa* a

feladaba alkalnas és felhészített óllonaínnyal Ez a személyek elfogadott-
ságát és hatekony tevékenységét eredményezi, ami természetesen együtt jár
a hasznosítható ismeretanya& információ átadrásával.

3.) Az MH szervezeti átalakítása

Az l990-es évek elejétől folyamatosan kiemelt feladatként varr jelen a
haderö lé§zámának, fegrverzetének csökkentése, feladatrendszerének mó-
dosítása-



NATO taggó vtílísunk időpontjúra

' 50 7o-kal, mintery 60.000 fóre csökkent a honvédelmi tárca létsá-
ma;

. szervezeti.ikben korszerüsödtek a harcoló-, harcbiztosító és logisz-

tikai csapatok;

. Kialakult a Honvéd Vezérkar NATO kompatíbilis struktúráj4 vala-

mint ahhoz kapcsolódva a haderónemi vezerkarok, a hadosztályok

és a dandar törzsek felepítése;

' Elkezdődött a NATO felajánlott erők felkészítése;

' Létrehoztunk es/ 8yoN reagáliisú szervezetet;

. Előkészítettiik a had€rófejl€sztési célok megvalósítrásával együtt-

jráró szervezeü-, díszlokációs változásokat.

Az elmúlt év tava§zán kirobbant koszovói válság azonban újra ráirány!
totta a fi$/€lmet képességeink korlátozottságára. Ennek hatásíra a politikai
vezetés ery újabb - haderőt érintó - strategiai felülvizsgálatot rendelt el, mely
végrehaj!ását követöen elhatározrás született a haderő létszámlínak további
csökkentésére (l5,000 fivel) és szervezelének étalakitására. Jelenleg a béke-
és M szervezetek átalakitásának kezdeti szakasában, a megvalósít"ás sádi-
umában lartunk, mely eredménye várhaóan ery létszámában kisebb, tech-
nikai felszereltségét tekinwe korszerűbb, NATO műveletekben alkalmaáató
és az orság által finanszíroáató haderö jön létre. Az új haderö kevesebb
vezetési sántet tartalmaz (hadosztáy tagozat me8§züntetése) és állomány-
arányait tekintve is közelít a szövetségesekhez,

4,) NATO alapdokumentumok feldolgozása, saját okmányok
átdolgozása

Egyik legfontosabb feladatot a NATo doktrináJis kiadványok, szak-
utasítrások, szabáyzatok, útmutatók és segédletek, valamint a különbözö el-
járás módokat rögzítö §TANAG,k megismerése, feldolgozása, majd lehe-

tőség szerinti adapálása jelentette,
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A dokumentumok hozáferhetősége adott volt, mert a képviseleteink
folyamatosan megküldték a dokumentumokat, amelyek elosztását és a kü-
lönböző szervezeteknél történő feldolgozását kellett meg§zervezni. A hon-
védség vezetó szerveit a NATO Euro-Atlanti Integrációs Munkacsoport
tevékenysége segítette, ahol az alapvetó dokumentumok fordítását és te-

rítését elvégeáék. Szakterületíinkön az ez irányű munka a NATO Logisz-
tikai Kézikönyv fordításával, tanulmányozásával kezdódött, amely folytató-
dott aZ Mc 319, Mc 334, AJP-01, AJP-4, valamint mris szakági segédletek
feldolgozÁával és a NATO STANAG-k megismerésével.

Külön kiemelé§t érdemel a NATO törzsszolgálati segédlet, vagy uta-

sítás, valamint a logisztikai jelentési rendszer (LOG REP) adaptálása. Ene
a feladatra külön munkacsoportok nem kerü]tek létrehoztisra, a kijelölt
személyek saját feladataik mellett, plusz időráfordítással oldották meg a

kiviteJezest.

Az elkészült fordításokat, illetve adapált dokumentumokat a központi
logisztikai tagozatban a törzsek részére biáosítottuk, továbbá megszerveztük
azok feldolgozását a törzsfoglalkozásokon.

Erőfeszltéseink ellenére - bór a NATO ismercteket taítalmazó doku-
mentumok a végpontokig eljutottak - azok nem kellŐ hatékonysdggal
kerülhetlek feldolgoaisra, viswnylag szíík kör lzefzett belólük alkalmaz-
ható tudlist. Éppen aért van szerepe a gtakorlatoknak es a celirányos
tölzsíoqlalhozlisoknak, ahol a résztvevő dllomán1 szinte ró van kénysze-
itve a NÁTO eljárások allealmalísóra Alapigazságként jeleníthető meg,
hory minél naryobb sámú a felkészítési rendezvények szím4 arrnál többen
sajátíthatják el az alapismereteke! mellyel az adaptációs folyamat hossza is
csökkenhet.

A honvédségi jogharmoni2ácií, suból!4óínk átdolgouha terén van a
Iegnagyobb elmaradásunk, hisun még a NATO lagsógunkat megelőző
időslak sxabó$xatai vannak énényben. Logiszlikai szakmai téren a helyzet
még rosszabb, mivel a több éwel ezelőtt íródott béke és minósített időszaki
szakuta§ítá§ok szerint dolgozunk, Ezek merőben mris tartalmaznak, mint a

NAIO szövetségesek logisáikai rendszereinek leírásai, ha másra nem uta-
lunk, mint a készletképzési előírásoka, az elláttási csoportosítrisoka, melyek
természetesen összefiiggnek a kompatibili!ással. Az érintett nehézséget sem



a gyakorlatokon, sem a műYeleti terii{eten alkalmazott SFOR, KFOR kontin-
gensek esetében maradéktalanul nem tudtuk leküzdeni.

A NATO dokumentumok feldolgozására célszerűnek látszik a haderőne-
mi törzsekben külön ezzel a feladattal foglalkozó munkrcsoportokat létre-
hozni, hiszen a kiadványokat csak szakszerű fordí!ís és lektorálás után lehet
közzétenni, Ismerve a NATO szabályzők kidolgozásrának és szinte álandó
felülvizsgálalínak,,pontosíüásának rendszerét, a dokumentumok feldolgozá_
sa folyamatos munkát adhat a kijelölt állomlínynak, Ugyanakkor gondos_
kodni kell anól is, hogy a nemzeti szabályzókban a kompatibilitás érdekű
elvek és követelmények megjelenjenek, eáltal biztosítva a sziikséges har_

moniációt, Erre a feladatra szintén kvalifikált állomány szükséges, akik
képesek a központi, illetve hadeónemi szintű szakmai szabályzók kidolgo_
zására, a STANAG-k megértésere, adaptálhatóságuk megítelésére. Eddigi
tapasztalatok arra utalnak, hogy éppen az ismeretlen dokumentumok feldol-
gozás4 illeWe adapáásuk előkészítese, majd a meglévő nemzeti szabáIyzők
(logisdikai szabályzaíok, szakutasíüísok) átdolgoása olyannyira komoly
feladat, amit csak a legfelkészültebb állomány - minden egyéb tevékeny-
ségtól mentesítve - képes eredmónyesen végrehajtani.

5.) Kapcsolatunk a NATO ellátási ügynökségeivel (NAMSO,
NÁMsA)

A termelói logisztika legfontosabb ügynökségei a NAMSO és a
NAMSA szervezetek, melyekben eddig az MH logisztikai főigazgató úr és
annak helyettese képviselte a Magyar Honvédséget. (Ez a képviselet az újon-
nan alakuló felső szintú logisztikai vezető szervek létrehoásával természe-
tesen módosulni fog).

Főbb feladataí:

o A NATO Logisztikai Értéktőzsde működtetése;

. A Raktiíi Készletek és Eszközigények Csereje (SHARE);

' A Közös Felhasznáású Termékek Anyaggazdálkodrisa (CIMMIT);
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. Termékek Nyilvántartásból Történó Biztosítása (PROFIT);

. A NATO Löszer Adatbázis Kezetése (NADB);

' Eryetértési nyilatkozat (MOU) aláírása az érintett partnerorsá-

gokkal;

. Segítségnyújtás a kodifikáció területén;

. Az SFO& KFOR tevékenységek logisztikai üámogatása.

Maryarország esetében - még mint meghívott orság - t997, novem-
bereben Luxemburgban, az Eryetértósi nyilatkozat aláírrÁsra került. A
NAMSO - NAMSA szerv€z€tébe a teljes jogú tagsági statuszba történó fel-
vételiinket a Honvédelmi Minisztérium kezÁeményezts a NATo íőtitkír
úmak megküldött levelében, melyet elfogadtak, A teljes jogu tagság egyide-
jűleg lehetőséget nyújt sámrmkra a NATO művel€tek logisáikai biaositása
soran a NAMSA által nyújtott szolgátatások és tamogatrisok (technikai

kiszolgálrások, alkalmazási rendszerek, utránpotlás tervezési rendszerek, fegy-
verzeti partrrerségi programok stb.) igénybevételére.

Folyamatosan aktív szakmaí tevéhenységel folytatunk:

. A Raktrlri Készletek és Eszközigények Csereje (SHARE);

. A NATO Lószer Adatbrázis Kezelése (NADB);

. A kodifikáció teriiletén.

Az alcsoportok k6zül az igazgatói csoportban (NAMSO BOD) a

logisztikai c§oportban (NAMSO LOG) és a költ§égveté§i, pénziiryi
munkac§oportban (NAMSO F&A), az informatikai csoportba (NAM§O
NEIS) twékenykedünk

Említésre méltó még a NAM§A által szewel*tt3 hónapos logisztikai
szaktanfolyemok rendszerg melyen való észvétel orságonkérrt évente 1-

2 íövel ajánlott, A szaktanfolyamok témáit - a jelentkező onágok igényei

38



nek maximális frryelembevételével - az előóekben tírryalt íö tevékenysá
gek részletes ismertelese határozzq meg.

A tanfolyamon észtvevó állomránynak képesnek kell lennie az önálló
munkavégzésre es ügyintezésre. Folyarnatosan kéri a ké' ürynökség a szer-
vezetben való áltandó maryar képviseletet de eddig a felsöfokú angol és

közepfokú fiancia nyelv, vagr a szükséges szakmai ismeretek hiánya gátzt
szabott a lehetöségeinknek,

6.) Részvétel a NATO rendezvényeken

A nemzetközi eryüttrnűködési feladatok végrehajtása két fö területre
terjed ki. Az egyik a NATO bizottságokban, munkacsoportokban végzett
tevékenységek, a mIásik a két- és többoldalú katonai kapcsolatok területe.

A NATo bizottságokban és munkacsoportokban (98 db)4 t997,
szeptembere óta a felsö szintű togisáikai vezető szervek állományának 20
o/o-a (mintsg 51 fr) érintett közvetlenül. Részvételüket speciális nemzetbiz-
tonsági vizsgálatoknak kellett megelőzrrie, melynek elmaradiása las§ította a
minőségi mmkavégást.

A fó- és alcsoportok évente 24 alkalommal üléseztek. A találkozókon
való képviselet az 1997. bánisévhezképest háromszorosara nőtt.

Kiemelt fipelmet fordítotunk az alóbbi szenezeteken belüli szak-
tevékenységeinkre:

' Nemzeti Fegrverzeti lgazgatők lÍrtekezlete (CNAD, AC_259),
melyben HM helyettes államtitkár (HÁT) szintű képviselővel ren-
delkezünk. Ez a szakmai forum jelenleg a legmagasabb szintű, 28
főcsoport tartozik ide. Biüszelben az államtitkár urat állandó,
ezredesi szint (NADREP) képviseli;

' Logisztikai Vezetők lírtekeztete (SNLC, AC-30$ jelenleg a

HVK J-4 blokk vezetöje tábomoki szinten képviseli a Maglar
Honvedséget;

4, 2000, olúbcí ol-i hclyzet alapján
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. Ved€lem Polgári Tervezési Főbizottság (SCEPC) az otsÁg
§tratégiai véd€lmét koordináló irányító fóbizottság, mely NATO
6titkár helyettesi szinten a főosztályokkal tart kapcsolatot;

' BI-SC a öbb NATO parancsnokságok közös logisztikai koordiná-

ciós testületében végzett tevékenységben ideiglenesen képvisel-

tetjük magunkat;

. Csővezeték Főbizottság (NPC) - melyben az európai üzemar.yag

és gázvezeték rendszerek működtetését érintó adatbázisok
kezelése történik - szintén igényli a magyar képviseletet;

. Infra§truktúnítis Fóbizottságban (IC) es a Tirdományos Fő-

bizottságban (§C) íöigazgatóságunk nem érintett, MOD szintű

képviselettel rendelkezünk.

A legfontosabb szakmai tevékenységeinket a Vódelni Támogató Fő-
osztály alárendeltségébe tartozó két igazgatóság (DS / ain DS / arm.) és e§r
Elvi és Koordinációs Törzs alárendelt íóbizottságaiban hajtjuk végre.

Ezen belül kienelést érdemelnek:

' AC-92 IFF idegen / barat felismerési rendszerek és másodlagos

célíeldedtó nádiólolcíciós tevékenységek;

' AC-224 (NAAG) légi fegrverzeti fócsoport (6 alcsoporttal);

' AC-225 (NAFAG) szarazftildi, feryverzeti íócsopoú (19 alcso-

porttal);

. AC-135 kodifikációs igazgatói csoport (3 alcsoporftal);

' AC-258 löszerek és robbanóanyagok szállí!ása és úrolrisa kérdé-

seivel foglalkozó főcsoport (4 alcsoporttal);

' AC-310 lószerek és robbanóanyagok biztonsági, haszrrálhatósági

és oszályozási kérdésével foglalkozó föcsoport.
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Ezekben a fócsoportokban reszletesen keriil kimunkáásra a közös szab-
ványok elókészítese a 2-3 éves ciklusidö figyelembevételével, a köós fej-
lesztések, vary példáut a hidak osznilyozísa és a közelmúlóarr jelentkezett
DÓI feladatok feldolgozasa is.

A szabványosítrás mellett a hadmúveletí kérdések (pl. harceljárasok
egtségesítése) a MILTTARY AGENCY for §TA}IDARDIZATION (MAS)
szsrv ezet h órom haderőnemi csoportj óban lörténik :

. Légieró csopoÉ (2 alcsoport);

. Szrá,razíijldi haderőnemi csoport (12 alcsoport);

. HaditengeÉszeti c§oport (nem vesziink részt).

Mint látható íö tevékenységiinket a szírazftildi haderónemi csoportban
fejtjük ki, mely edüg a HYK Yédelmí Tervezési Főcsopoafőnökség irónyí-
tdsa mellett:

. A szárazftildi erők lőszer csereszabatossága és szabványosíüása;

. A haditechnikai eszközik harctéri karbantarLísa;

. Össáadeónemi robbanóanyag hatiá§talanítá§;

. Szárazftildi eIók logisáikai doktrinája;

. Mozgatás, szíllíüs és készletképzés rendje;

' NBC szaktevékenységek;

o Hadszíntéri eszközkövetési rendszerek témaköreire terjedt ki.

A SHAPE, illetve a Brunsum es Nápoly székhelyű NATO regionátis
parancsnokságok idöszakos konferenciái és rendezvónyei a legaktuálisabb
isnereteket nyújtják a meghívott résztvevók szímára. Ezeken a felkészítési
fórumokon a tervezes, valamint az idő§zerű esemény€k tapasztalatainak fel_
dolgozása mellett jelentós súlyt helyezrrek az elméleti felkészítesre, az új
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elvek, vagy szuNe7oti elemek (MJLC), (MLU) megismertetésére. Különösen
a valós béketeremtó-, békefenntartó múveletek, továbbá a nemzetközi gyakor-
latok és mris felkészítési rendezvények értékelésére fordítanak figyelmet.

Ezek a felkészítesi fórumok adják a legtöbb hasznosítható információt a

résztvevők sámára.

7.) A DPQ, TFG, FB DCI jelentósége

a.) A korábban tár5taltaknak megfelelően DPQ Íonatkozásában már
a NATO tagságunkat megelózóen 1997. évben elvégeztük a feltett kér-
dések nregválaszolását, melyek a felajánlott erők állapotára, fejlesztésére,
valamint a haderő különbözó képessógei megítélésére irányultak

A vála§zok több ütemben egyeztetésre és pontosításra kerültek, majd a

dokumentum minden évben elkészült, Tartalrnában több jövóre elöremutató elem
jelent meg, melyre többek között a haderófejlesztési célkitíizések épültek.

A DPQ kitölté§e, a válaszok megfogalmazísa során legfőbb tapaszta-
latként élhettük meg a pontosság, hitelesség, konkétság elveinek való meg-
felelés jelentóségét. NATO szövetségeseink természetes komolysággal
fogadták vála§zainkat és az általunk megadott adatokkal, állapottal terveztek.
Ha a válaszoknál hibáztunk, annak következményei naryon súlyosak és kel-
lemetlenek voltak.

Megtapasáaltuk, hogy a DPQ kitöltése katonai szferán jóval túlmutató
feladatot jelent, de abban a katonai vezetés felelőssége megkérdójelezhetet-
len. Tény, hogy minden időpont, minden feladat rögzítését megelózóen tárca
§zintű, illetve üírcaközi eryeztetéseket szükséges lefolytatrri annak érde-
kében, hogy a megalapozottság követelményének eleget lehessen tenrri.

A honvédség folyamatos szervezeti átalakítása és az újabb haderó reformok
kétsé$elenül befolyásoljrá,k a védelmi képességek fejlesztésére vonatkozó ter-

vek kimunkálását, amit még fokoáat, ha az adotl ország éves védelrni költ
ségvetése - különböző nem várt események miatt - gyakorta változik.

Ez a két tényező - a hadeú struktúra vdltoaísa és az őes köU§égyetés



bízonllalansóga - okozhatja a DpQ tartalmdnak idősukos korrekcüjál és
az azul járó ótiitemeleseket.

Különbözó kényszedtő körülmények hatrására az MH stabilizációja még
napjainkban is aktuális, ami igencsak megnehezíti a DPQ tervezési tevé-
kenységet.

Ide tartozik, hogy sikeresen álltunk át a NATO tervezési mechaniz-
musára a 2+2+7 éves tervezési ciklusoka. Ma már sámot adhatunk anól,
hogy rendelkezünk 20l0-ig szóló hossá üívú fejlesztési programmal és
2006-ig szóló középúvú terwel, melynek e5r része 2003. évig önálló doku_
mentumként szerepel.

b,) A haderőfejlesztési célkitűzesek (TFG, FP) ery részről a DPQ
dokumentumban rögzített és elfogadott tényeken, másrészről az idősza-
ko§ tervek szerinti feladatokon, az elfogattott §TANAG-kon alapulnak
és legáltalánosabban a különböző programok formájában öltenek testet.
A különböző célkitűzések prioritísuk szerint kerülnek sorolásra, és meg-
valósításuk ütem€zetten, a tervezett költségráfordításokat megjelölve szere-
pel a vonatkozó dokumentumokban,

E téren szímunka a legnaryobb gondot az jelentette, hogy az adott
fejlesztési célkitiizésekh€z adott évre tervezett össz€gek folyamatosan vál-
toztak - leginkább csökkentek -, mely miatt az átütemezések módszeréhez
kellett nyllnunk,

Púofitlíst élv eó haderőfej lesaési céIkítűus ein* :

. Nyelvi felkészítés programja;

. . Híradó eszközök korszenisítési programja;

. Gépjármű progíam;

' T-72-es BMP modemiációs program;

. 3 dimenziós radar program;
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o Repülögép€k teljes interoperabilissá táele;

. Es/§éges iizemanyagok F-34 rendszeresítése;

. Másik üzemanyagtöltő eszköók átalakíüása;

. Fogadó Nemzeti Támogatás (HNS).

Tapasá^la| az is, hogl a logisáikai fu;azatokhoz van kapcsolva a költ-
ségfedezet viszont az alkalmazók többször mIís csatomákon tervedek, amit
az együttrnuködés javíüásával szíikséges kiktiszöbölni.

c.) A DCI feladatokat a Maryar Honvédség a NATO-tól kapott
javaslatok feldolgozísát követően a különböző területek szerint elosztot-
ts, arnelyúl a logiszlíka területá hét 

'éml 
éfinti:

. FenntartÁ és logisztika;

. Mozgatrás és szí,llíüís.

Mindkét feladat végrehajuisa érdekében külön nunkacsoportot hoz-
lunk lélre, amelyek megvizsgálták a NATO javaslatok végrehajthatóságát és

megfogalmazüik azokat a válasmka! amelyek a végrehajthatóságr4 illetve
az elutasítrások okaira vonatkoznak.

A vizsgálat eredményét az érintett felsó szintű NAIO Vezetói Csoport
részére megküldtiilg amely a soros §NLC üléseken azokat értékelte és aján-
lrásokat dolgozott ki a DCI feladatok folytatására. Törekvésük a többnem-
zetiségű logisztika szervezeti hátterének kiépítese, az MJLC koncepció tar-

talommal történó megtöltese. Az említett §zervezetbe valamennyi tagorság
részéről megtörtént a személyi kivIílasáás és megkezdódött az állomány
felkészítése.

A mozgatás es sállíüís eryik leglényegesebb követelményét a légi sál-
lítási képesség megteremtése jelenti, amelyet annak rendkívüli jelentös költ-
ségkihatása miatt az orság nem tud felvállalni.



Külön témaként foglalkozunk a Fogadó Nemzeti Támogatás fela-
datginak előkeszítésével, annak orságos jellege es jelentósege miatt a
vezetesi- és szervezeti háttér kiépítésóvel. Ezen a téren a katonai vezetés,
mintegy kataliátor van jelen és a honvédség ez irányú feladatait, meglévő
képességeit már felmérte, sőt a felkészítés rendszerébe heépítette és a való-
ságban is lemodelleáe.

A DCI feladatokat valamennyi témafelelós szakmai tarialommal opti-
málisan megtöltve kezeli, az adott témákat részleteiben kibontotta és folva-
matos egyeáetéssel müveli,

8.) Az IFO& SFO\ KFOR erők valós biztosítisának tapa§ztrlrtri

Békefennlarfuí, feladafua léttehozott ideíglenes hontingenseink mega-
Ilkílósa nem kís nehéuégehbe ütközötl, amí a haderő ólíaldnos álhpota es
az ofizlíg gazdasági teherbíró képessége közötti viszonyból fakadt. N1frO
STANAG-k szerint a személyi állomány felszerelése, az anyagi készletek
megalakítísq továbbá a nemzeti ámogatiás rendszerének kiépítése mind eró-
forrrisok elvonásával járt a többi katonai szervezet, illetve feladat rovására,
Uj beszerzéseket kellett eszközölni a személyi állomány védett§égét fokoó
lövedék és repesálló mellények, a veryivédelmi eszközök, a gépjarművek
és mrás ruhrázati felszerelések vonatkozísában.

Létre kellett hozni ery Nemzeti Támogató Eleme! ami szintén a ha-
derő létsáma terhére történt meg, Ebbe a Nemzeti Támogató Elembe kellett
az anyagi készletek c§oportosítását, sállításra történő előkészítés 4 a szá|-
lító lépcsó megalakíhását ötvözni, melynek a kialakított szewezet mind, az
SFOR" mind a KFOR vonatkozisában maradéktalanul megfelel! ugyan-
akkor kevésnek bizonyult, ha a felajránlott eröket vesszük fig}elembe,

Döntő jelentősegű a felkészítés hazai bázisokon, ami szintén sok
tapasztalatot hozott a műveleti területen, illetve annak körzetében végrehaj-
tott szemrevételezés mellett. A szakszerűen elvégzelí helyszíni szem-
revételezés a kitelepülés megtervezése, megszervezése, a lehetőségek igény-
bevétele (beszerzési fonások, épületek, közüzemi hálózat, infrastrukturQ, a
költséghatékonyság szempontjából elengedhetetlenül fontos,
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Gazdaságossági szempontbóI leginkább a helyszíni források igény-
bevétele a legkifizetőbb, a helyi infrastruktúrára való rákapcsolódás
sámos előnnyel jár. Ebben az esetben csak a kifejezetten nemzeti ellátasi

körbe tartozó cikkek uánpótlasát kellett megszervezni és biztosítani.

A műveleti területen lévó kontingensek ellátásában a honvédségi erő-
. kön, a nemz€tgazdasági szervezeteken kívül részt vesznek a NATO szövet-

ségesek helyszínen kiépített elemei, valamint a fogadó orság beszállítói.
Ezeket a lehetóségeket ajá,rrlott mind teljesebben használni és a leggazdasá-
gosabb megoldásokat célszerű preferálni.

Eddig a múveleti területek viszonylagos ftildrajzi közelsége miatt nem

voltunk rákényszerülve a Nemzeti Támogató Elem harmadik - külhoni -

lépcsőjónek létrehoására és a műveleti terület közelében történő t€le-

pítésére, mivel a nemzeti ellátás körébe tartozó cikkek uLínpótlrását, illetve a

mosaüásoka! a heti-kétheti unínszállíüások rendszerében hajtottuk végre. El
a feladat döntően a csapattagozatra harult, a központi szervek a valós
logisnikai támogatiás szervezesében, a feltételek biztosításában vettek részt.

Tapasztalatunk, hogy az érintett katonai szervezetek támogatási rendsze-

rében helye van a katonai é§ nemzetgazdasági szferát összekötő - erre a fela-
datra szakosodott - polgári szervezetnek. Ezt a szerepet nálunk egy HM hát
térintézrnény, a IIM Elektronikai lgazgatóság RT tölti be, melynek
Logisztikai Igazgatósága többek között a Fogadó Nemzeti Támogatás
honvédsegi es nemzetgazdasági feladataiban is fontos tényező, Ez a meg-
oldasi módszer ajanlott és alkalmaáató mris relációkban is.

A Fogadó Nemzeti Támogatá§ katonai feladatait i§merjük és tervez-
zük, söt a NATO orienáció§ felkészítósi rendszerünkben az kiemelt helyet
foglal el. Mint korábban mtár ana utalás történt a Fogadó Nemzeti Támogaás
országos feladat, ahol a minisztériumoknak és orságos hatriskörű szerve-
zeteknek egymrással összeharrgolt tevékenységi rendje kívánatos.

Az elökésltó munka jogszabályi előkészítések hirfuryában igazábő| még
nem indult el, nincs még kijelölve a Fogadó Nemzeti Támogatás veze-
tésére hivatott szervezet (Minisáerelnöki Hivatal, vagy Gazdasági Minisz-
térium), brár a HM Vfielmi Ilivatala hosszabb ideje kezdeményező szerepet
játszik ezen a területen és a folyamat előmozdítójává vált.
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Elmaradásunk van mind a W. Sz. 5. cikkelyes, mind az azon kívüli
tevékenységek során felmerülő Fogadó Nemzeti Támogatási igények ter-
vezése, visszaigazoliisa tekintetében

_ A szervezeti háttér hiánya mellett nincs aki létrehoz-a aá a minden te_
riiletet átfogó adatblázist, mely naprakészen használható fel az átadott igé-
nyek pontos megválaszolrásához.

Ez irányű munka szervezeti hátterének megteremtésével, a képességek
fejlesztésével elvi síkon foglalkozunk, de az me-ilett a gyakorlatok, illetve a
valóságos helyzetek is elóremozdítójelentőségűek, A glakorlatban tehát már
kialakultak a Fogadó Nemzeti Támogaüás reúszerei,inelyek minden eryes
alkalommal, ideiglenesen és az adott feladafurak megfeleIáen mukOdtek, igy
azokra teljes mértékben építeni lehet.

9.) MH logisztikája előtt álló feladatok

_ 
a.,) A logisxikai tómogaíós rendszerének ótalakíaisa, NATO komform-

ltui tétele:

. Új szabályzók megalkotásával;

. A funkcionáIis működési rendre történő áttéréssel;

. A termelői és a fogyasxói logisaika szétválasáásával;

. A napi átlag fogyási mutatók (DOS) bevezetésével;

. A készletképzés átalakításával;

. A normák és normatívák NATO STANAG-k figyelembevételével
történő átalakításával;

. A gazdálkodrás átláthatóságával.

5. Washingtoni szerzódés
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b.) A fetajánlott katonai szervezetek logisáikai önállóságá,nak megte-

remtése, felszereléstik korszerúsítése, mobilitásuk megnövelese.

c.) A logisztikai fejlesáési célkiűzések ütemezett megvalósítása.

rl.) Az új törzsszolgálati vezetési eüárások elsajátítrásq" a logisztikai
jelentési rendszer bevezetése.

e.) A honvédség stratégiai átalakításával eryütt jráró tímogatási felada-
tok végrehajrása.

f.) A hadrendi felesleget képeó technikai eszköók és anyagok átadásá-

nak elökészítése - átadása,

g.) Az új központi logisZikai szeívezetek - össz€vont ellátó központok
- működési modelljeinek megalkoüása, a szüséges feltételek biztosítása.

h.) A logisztikán koníban kivül álló ágazatok beintegrá|ésa, avezető és

végrehajtó szsw ezeti elemek összecsiszolása.

i.) A Fogadó Nemzeti Támogatlí§ katonai logisáikai feladatainak továb-
bi előkészítése, a honvédségi adatbázis létrehoásq a kijelölt szervezetek
(szervezeti elemek) felkészítese,

j.) Szakmai tanintézeti képzéshez az igények és követelmények meg-
adasa,

k) Az új logisztikai vezetó szervek működesi feltételeinek megterem-
tése, ajog- és hatásköri kérdések pontosíüása.

l.) A logisáikai, gazdasági, információs rendszer kiépítése, kapcsoló-
dása a költségvetési gazdálkodási információs rendszerhez

m.) A haderöfejlesáá logisztikai erófonrás szükségletének biáosítása,
az alkalmazók és az ágazatok tevékenységének harmoniálása,
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A megjelölt kgl|ő'bb feladatok végrehajtdsának ütetuzése, a meg-
vakősítlí§hoz szükseges teltétekh bidos{tdsa elsősorhan a felső szinlű
logisdíkai vezető szemek feladatű képezL A logisztikai veuté§ rend
ruídosíttístít köveően minél előbb szükseges elvégeui a vezelő szerveh
míi*ödésének összehangolósdt, ezzel valamennyi szakmai telülelen a
sza bdly ozott tevé ke nység biztosítós át
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