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Bevezetés 

Számos tényező igazolja, hogy az elmúlt évtizedek során a védelmi 
igazgatás és a katonai logisztika közös feladatai folyamatosan bővültek, 
tartalmukban pedig egyre gazdagabbá váltak. A két önálló szaktevé-
kenység feladatrendszerében a minősített időszaki igények kielégítése, a 
befogadó nemzeti támogatás előkészítése, a honvédelmi tárca katasztró-
favédelmi feladatainak tervezése, szervezése terén olyan közösen meg-
oldandó feladatok vannak jelen, amelyek végkimenete túlmutat a kato-
nai szférán és a nemzetgazdaság különböző ágai irányába terjed ki. 

Ma, amikor a védelmi igazgatás szervezeti és működési rendje az át-
alakítás időszakát éli, s a katonai logisztika felső szintű vezetési, szakirá-
nyítási rendje is módosul, érdemesnek látszik rögzíteni a közöttük több év 
alatt kialakított kapcsoltrendszer lényegi elemeit, amelyeken belül a kö-
zös tevékenységek hagyományosan jól működő feladatrendszere él. Eb-
ből következően mind a védelmi igazgatás, mind a katonai logisztika te-
rületén célszerű a közös tevékenységek jelenlegi helyzetének rögzítése, 
mivel a várhatóan mélyreható átalakításokat követően szükség lesz a ko-
rábban jól működő kapcsolatrendszerek újbóli kiépítésére és a közösen 
megoldandó feladatok háttér összefüggéseinek újbóli feldolgozására. 

Jelen cikk eleget kíván tenni a védelmi igazgatás és a katonai lo-
gisztika kapcsolódó feladatai megjelölésének, illetve mindkét szakterüle-
ten a kialakult helyzet rögzítésének (csak a közös pontok tekintetében), 
amivel a jövőbeni folytonosságot igyekszik szolgálni. Ennek érdekében, 
a jogszabályi háttérből kiindulva e cikkben külön-külön kerül feldolgo-
zásra a honvédelmi tárca minősített időszaki igényeinek tervezése-, a 

                                                      
1 Dr. Jároscsák Miklós ezredes, PhD. HM Védelmi Hivatal, 3. sz. Területi Igaz-
gatóság, igazgató. 

 



 67 

Befogadó Nemzeti Támogatás előkészítése - és az egyéb területeken 
jelentkező közös feladatok végrehajtásának helyzetértékelése, illetve az 
adott területeken előkészített továbblépések lényegi összetevőinek felvá-
zolása. 

A bevezető részben fontos kihangsúlyozni azt is, hogy a katonai lo-
gisztika a védelmi igazgatási szervek együttműködésével, illetve szakirá-
nyítása mellett országos szintű és jelentőségű téma- és feladatkörökben 
tölt be meghatározó szerepet, aminek fenntartására/fennmaradására a 
jövőbeni is szükséges lesz. Tekintettel a katonai logisztika és a nemzet-
gazdaság egyre bővülő támogatási területeire, valamint a hatályos jogsza-
bályi előírások teljesítéséből származó kötelezettségekre még időben cél-
szerű elvégezni a már elhatározott átmenetet elősegítő munkát. 

I. 
A HONVÉDELMI TÁRCA MINŐSÍTETT IDŐSZAKI  

IGÉNYEINEK TERVEZÉSE 

Az elmúlt évek gyakorlata szerint a HM tárca minősített időszaki 
igényeinek tervezése az MH Összhaderőnemi Logisztikai és Támogató 
Parancsnokság (a továbbiakban: MH ÖLTP) jog és hatáskörébe tarto-
zó feladatot jelent, melyben a HM Védelmi Hivatal (HM VH) koordi-
nációs szerepet tölt be. A két szervezet hatékony együttműködése ered-
ményeként a honvédségi igények közvetítése szakmailag megalapozottan 
és megbízhatóan került végrehajtásra a Gazdasági és Közlekedési Mi-
nisztérium, valamint a területi védelmi igazgatási szervek részére. 

1.) Jogszabályi alapok stabilitása 

A minősített időszaki igények tervezését központi szinten a 
131/2003 (VIII.22.) Korm. rendelet szabályozza, mely a fogalmi körök 
pontos leírása mellett behatárolja a tervező szervek feladatait és módszer-
tani útmutatást nyújt a konkrét tervezési aktusok lefolytatására. Ez a köz-
ponti szabályozó minden vonatkozásban a Magyar Köztársaság Alkot-
mányában nevesített minősített időszakokból indul ki, viszont nem az új 
honvédelmi törvényre (A honvédelemről és a Magyar Honvédségről szó-
ló 2004. évi CV. törvény) és nem annak végrehajtási rendeletére (71/2006 
(IV.3.) Korm. rendelet) támaszkodik. 

A 131/2003. (VIII.22.) Korm. rendelet hatályba lépését követően 
megjelent új jogszabályi alapok szükségessé tették a központi szabályozó 
átdolgozásának elindítását, melyben mind az MH ÖLTP, mind a HM 
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Védelmi Hivatal kiemelt szerepet vállalt. Különösen a jogszabályi har-
monizációra és a tervezési-módszertani ésszerűsítésekre kiterjedő módo-
sítási igények rögzítése már befejeződött, aminek nyomán kezdetét vehet-
te a változtatásokat előkészítő koncepciók kidolgozása és megvitatása.  

Ebben a koncepció alkotási folyamatban a HM tárca szakirányú ta-
pasztalatainak közreadása és az elvi támpontok lerögzítése első körön 
megtörtént, ami döntő befolyást gyakorolt arra, hogy a döntésre jogosult 
Gazdasági és Közlekedési Minisztérium egy új központi szabályzó ki-
munkálását indíthassa el.  

A fenti új jogszabály-alkotási folyamat elindítása a HM tárca szem-
pontjából azért is ítélhető kedvezőnek, mert „a Honvédelmi Minisztéri-
umnak és egyes háttérintézményeinek, valamint a Magyar Honvédség 
Parancsnokságának a rendkívüli állapot időszaki igények tervezésével 
összefüggő tevékenységének szabályozásáról” szóló 64/1995 (HK 
1/1996) HM utasítást, valamint a „Magyar Honvédség rendkívüli álla-
pot időszaki igényeinek tervezésével összefüggő tevékenységek hatályba-
lépéséről” szóló 24/1996 (HK 9) MH vezérkari főnöki intézkedést már 
az új jogszabályok alapján lehet kiváltani. Abban, szakmai körökben is 
teljes egyetértés áll fenn, hogy a honvédségi szabályozás minden tekin-
tetben újra írást igényel, amihez az aktuális törvények már rendelkezésre 
állnak, ugyanakkor a szakmai szabályozás (131/2003 (VIII.22.) Korm. 
rendelet) kiváltását meg kell várni. 

E téren kialakult helyzet ismeretében összegezhető, hogy jogszabályi 
alapok egy része új, korszerű és stabil, másik része viszont nem követte a 
változásokat, így ezáltal nem képes szerepének betöltésére. 

2.) A HM tárca minősített időszaki igényei tervezésének 
helyzetértékelése 

A tervezési feladatok tárcán belüli végrehajtásának szabályozása, 
valamint a tervezési alapok kimunkálása hosszabb ideje aktuális és 
megoldandó kérdést jelent a katonai és szakmai vezetés számára. Annak 
ellenére, hogy számos tényező nehezíti a honvédség adott időszakra ér-
vényes minősített időszaki igényeinek valóságos alapokra helyezett 
számvetését, illetve a korábban kiépített és egy más szempontrendszer 
szerint működő tervezési rendszer átalakítását, mégis sikerült kidolgozni 
2004. évben egy aránylag korrekt tárcaigényt a Védelemgazdasági Alap-
terv összeállításához. Ezt a szakmai tervet 2005. és 2006. évben az MH 
ÖLTP felelős szakállománya, a HM Védelmi Hivatal 3.sz. Területi Igaz-
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gatóságával együtt felülvizsgálta és az egyes igényeket, igénycsoportokat 
jellemző adatokat korrekció alá vonta. 

Az elmúlt hónapok során lefolytatott tervfelülvizsgálatok eredmé-
nyeként lényegi és pozitív irányú változások következtek be az egyes 
honvédségi szakterületek által összeállított minősített időszaki igények-
ben. Az új feladatrendszerű önkéntes haderő alaprendeltetés szerinti fel-
adatai végrehajtásához minősített időszakokban szükséges igények skálá-
ját és terjedelmét lényegesen lehetett csökkenteni az által, hogy a Honvéd 
Vezérkar tervező szervei és a HM Védelmi Hivatal lerögzítette azokat a 
mai helyzetnek, biztonságpolitikai dokumentumoknak megfelelő elveket, 
amelyek átírták a már elavult tervezési követelményeket. 

Az elvi síkon elindított változások lényegi összetevőit olyan ténye-
zők alkották, mint: 

• A béke hiányok leválasztása a minősített időszaki igényekről; 

• A központi tervezési módszer előtérbe helyezése; 

• Az önkéntes haderő kiegészítéséhez (béke hiányok kiegészítése, 
hadkötelezettség visszaállítása) kapcsolódó elgondolások kimun-
kálása; 

• A NATO logisztikai elvek szerinti készletképzés és lépcsőzés ha-
tásainak modellezése; 

• A haderő alkalmazás lehetőségeinek felmérése a Megelőző Vé-
delmi Helyzet, a Veszélyhelyzet, a Szükségállapot, valamint a 
Rendkívüli Állapot időszakában; 

• Az új hadfelszerelések rendszerbe állításának hatásai, következ-
ményei a logisztikai támogatás rendszerére; 

• A nemzetgazdaság teljesítőképességének szem előtt tartása; 

• A területi védelmi igazgatási szervek tervezési és lebiztosítási ta-
pasztalatainak feldolgozása. 

A Honvédség minősített időszaki igényeit tartalmazó tervdokumen-
tumok felülvizsgálata a 2006. év őszéig tartó második körben jelentős 
eredményeket produkált, melyek közül kiemelést érdemel, hogy a béke 
hiányok leválasztásra kerültek a minősített időszaki feladatokhoz tarto-
zó igényekről, ami által átláthatóvá vált a minősített időszaki feladatok 
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tényleges igénye. További eredményként könyvelhető el, hogy a minősí-
tett időszaki feladatok anyagi-technikai igényei erőforrás és költség ter-
vekben kerültek számvetésre, amivel megalapozottabbá vált a minősített 
időszaki feladatok költségvetési forrásigénye. 

A katonai logisztika és a védelmi igazgatás egészét érintő szakterü-
let helyzetének értékeléséhez hozzátartozik, hogy a szabályzás hiányos-
ságain túlmenően elmélyültebben és átfogóbban kellene foglalkozni a 
tervezéssel, illetve arra alapozva a lebiztosítás problémakörével, ami ter-
mészetesen igényelné a megfelelő szervezeti háttér, vagy szakállomány 
létszám biztosítását. Jelen időszakban éppen a szakmai háttér, a szakál-
lomány megléte jelenti a gyenge láncszemet. A fenti következtetés 
ugyanúgy érvényes a Honvéd Vezérkar érintett tervező szerveire, mint a 
katonai logisztika felső szintű szakági szerveire. 

3.) Együttműködés keretében megoldandó feladatok  

a) Kiindulási alap lehet a Honvéd Vezérkar részéről megjelenített 
követelménytámasztás és a feladatok konkrét leírása a külön-
böző minősített időszakok tartalmának megfelelő katonai sze-
repvállalásra. Az itt nyert információk nélkülözhetetlenek a ka-
tonai és a katonai logisztikai tervezők számára ahhoz, hogy a 
minősített időszaki honvédségi feladatok erőforrás és költség-
igényét tervezni tudják. A feladatalapú erőforrás és költségter-
vek alapján – csak a minősített időszaki feladatokat és nem a 
béke hiányokat tekintve – pontosan kimutatható az egyes minő-
sített időszakok honvédségi igényeinek összetétele, nagyság-
rendje és értéke. Mindezek a tervadatok szükségesek és elégsé-
gesek a minősített időszaki költségvetési forrásigény össze-
állításához, majd arról adatok szolgáltatásához a Pénzügymi-
nisztérium részére. 

b) A minősített időszakokra szóló feladattervek alapján az MH 
ÖLTP-nek el kell végezni az erőforrás és költségtervek kidol-
gozását, amelyekben tételesen (anyagra, eszközökre, katonára, 
stb.) rögzíteni kell a különböző szakterületi igényeket. Ezen 
igényeket olyan precizitással szükséges tervezni, hogy a tervfe-
lülvizsgálatok során azok helytállóak maradjanak. 

A tervfelülvizsgálatok előkészítésében és lefolytatásában a HM 
Védelmi Hivatal (majdani jogutód szervezete) döntő szerepet 
játszik. 
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c) Elengedhetetlen és sürgető feladatot jelent a honvédelmi 
tárcán belüli szabályozás elvégzése, amely során kell ala-
pozni az új honvédelmi törvényre és annak végrehajtási ren-
deletére. A szabályozási tevékenység másik iránya szerint 
részt kell venni a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium 
felelősségével készülő új kormányzati szabályozó kidolgo-
zásában. Ezt a feladatot az MH ÖLTP és a HM Védelmi 
Hivatal együttműködés keretében hajtja végre. A Honvé-
delmi Minisztérium szintjén kiadandó szabályozás egy el-
gondolt változatát jelen íráshoz csatolt FÜGGELÉK tar-
talmazza. 

d) A rögzített ipari kapacitások minősített időszaki tervezés-
hez tartozó feladatrendszerében évente legalább egy alka-
lommal célszerű elvégezni az MH ÖLTP által benyújtott 
tervdokumentumok felülvizsgálatát és annak eredménye-
ként az indokolatlan és más módon kielégíthető igények 
módosítását.  

Különös tekintettel érdemes kitérni ennél a feladatnál az import be-
szerzéseket tartalmazó igények erőforrás és költségtervekkel történő 
megalapozására és a megfelelő piackutatás elvégzésére.  

Mivel a rögzített ipari kapacitások tervezése érinti a HM tulajdonú, 
javító és szolgáltató gazdasági társulásokat, ezért ezt a feladatot a HM 
Védelemgazdasági Főosztály bevonásával szükséges elvégezni. (Fontos 
szempontot képez a HM tárca bedolgozása a vonatkozó Korm. határozat 
normaszövegéhez). 

e) Kiemelt feladatként fogalmazódik meg a minősített idősza-
ki igények tervezéséhez szükséges szakmai háttér (szakál-
lomány) biztosítása és a felkészítés éves gyakorisággal tör-
ténő lefolytatása. 

A megjelölt főbb feladatok a honvédelmi tárca és védelmi igazgatá-
si szervek szoros együttműködésével kerülhetnek végrehajtásra. Igaz ez 
a kritérium akkor is, ha figyelembe vesszük, hogy a minősített időszaki 
tárca igények számvetéseihez jogszabályi alapokon a Honvéd Vezérkar 
részéről a tervezési információk, követelmények lerögzítése szükséges. 
Ezen túlmenően a honvédelmi tárcán belüli érintett szervek feladatát ké-
pezi a központi tervezés elvi és módszertani kimunkálása és a bevezetés 
előkészítése annak érdekében, hogy az országos szintű Védelemgazda-
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sági Alapterv 2007-2008. évi pontosítása érdemi szakmaisággal kerül-
hessen végrehajtásra. 

Ebben a munkában nem csak a HM szervek és a Magyar Honvéd-
ség vezető szervei működnek együtt, hanem indokolt itt a Gazdasági és 
Közlekedési Minisztérium felelős szervének bevonása is, valamint cél-
szerű támaszkodni a területi védelmi igazgatási szervek tapasztalataira. 

II. 
A BEFOGADÓ NEMZETI TÁMOGATÁS ELŐKÉSZÍTÉSE 

A dél-szláv válság az 1990-es évek közepén kezdődött békés rende-
zés óta a védelmi igazgatás és a katonai logisztika élen járva, együtt 
ápolja, illetve fejleszti a NATO és Európai Unió kötelékébe tartozó szö-
vetségeseink műveleti támogatására irányuló befogadó nemzeti támoga-
tás országos ügyét. Mindig szükséges hangsúlyozni, hogy országos ügy-
ről van szó, amikor a Befogadó Nemzeti Támogatásról beszélünk, 
hiszen hazánk NATO csatlakozása egyik feltételét képezte a szövetsége-
seink műveletinek támogatása, ami 1999. március 12-től évente elszámo-
lás köteles területet jelent a Védelmi Tervezés Kérdőívek (DPQ) vála-
szainak megfogalmazásával. 

Az évtizedes múltra visszatekintő Befogadó Nemzeti Támogatás 
feladatinak megoldása és fejlesztése vonatkozásában a védelmi igazgatás 
központi- és területi szervei együtt munkálkodva a katonai logisztika ve-
zető és végrehajtó szervezeteivel, NATO mércével mérve is jelentős 
eredményeket könyvelhettek el. Érdemes megtisztelni és konkrétan felso-
rolni azokat a szervezeteket, melyek sikerre vitték és hosszabb távra 
megalapozták a Befogadó Nemzeti Támogatás polgári és katonai felada-
tai előkészítését, illetve végrehajtását. Ezek a szervezetek fontossági sor-
rend felállítása nélkül a következők voltak: HM Védelmi Hivatal, HM 
Logisztikai Iroda, MH Anyagi-technikai Főcsoportfőnökség és utód 
szervezetei, a fővárosi és megyei védelmi bizottságok, a polgári és kato-
nai logisztika végrehajtó szervezetei. 

Mai napig is élő együttműködési területek a védelmi igazgatás és a 
katonai logisztika között a befogadó nemzeti támogatás Állandó Egyet-
értési Megállapodás létrehozása, a döntő fontosságú tervezési feladatok 
szabályozott keretek közé szorítása, a központi és területi adatbázisok 
fejlesztése, a szabályozások aktualizálása, a felkészítés folytatása, vala-
mint a napi, operatív feladatok kezelése. Ahhoz, hogy a fenti együttmű-
ködési területek tartalma világos legyen és főleg a jövő szempontjából a 
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hasznosítás és a továbbfolytatás érdekében a kialakult befogadó nemzeti 
támogatási helyzet rögzíthetővé váljon, érdemes egyenként górcső alá 
venni a fent megjelölt területeket. 

1.) Az Állandó Egyetértési Megállapodás létrehozása 

A NATO Legfelsőbb Logisztikai Vezetők Értekezlete (NATO 
SNLC) néhány évvel ezelőtt kezdeményezte, majd döntött arról, hogy a 
tagországoknak és a NATO parancsnokságoknak tárgyalásos úton elő 
kell készíteni, és létre kell hozni egy olyan Állandó Egyetértési Megál-
lapodást, mely aláírása lényegesen lerövidítheti a Befogadó Nemzeti 
Támogatás két-, illetve többoldalú tervezési folyamatát. Az Állandó 
Egyetértési Megállapodásban a felek olyan kölcsönös tényezőket és kö-
telezettségeket rögzítenek, amelyek a szándékuk kifejezésén túl a jogi-, 
pénzügyi-, egyéb kötelezettségeket és elveket is tartalmazzák, ahogyan 
az összhangban van a Párizs Protokollal, valamint a NATO és PfP 
SOFA egyezményekkel. 

A fenti alapokon, valamint a hatályos NATO alap és irányelveken, a 
befogadó nemzeti támogatás doktrínáján, továbbá az MC-334/2 doku-
mentumon nyugvó Állandó Egyetértési Megállapodás hazai kidolgo-
zása 2004. évben kezdődött meg a HM Védelmi Hivatal szakirányítása 
mellett és az MH Összhaderőnemi Logisztikai és Támogató Parancs-
nokság együttműködésével. A kezdeti kidolgozó munkát támogatták a      
NATO SHAPE e témával foglalkozó logisztikai, jogi- és pénzügyi szer-
vezeti elemei. A hazai és nemzetközi együttműködést igénylő kidolgozó 
és egyeztető folyamatok egy éven keresztül tartottak, aminek során a vé-
delmi igazgatás szerveinek és a minisztériumok szakközegeinek alkalmuk 
nyílt javaslataikkal elősegíteni a végleges normaszöveg kialakítását. 

A sokoldalú egyeztetések elvégzését követően 2005. év közepén a 
magyar fél véglegesítette az Állandó Egyetértési Megállapodás norma-
szövegét, amelynek leglényegesebb eleme a pénzügyi rendelkezések rész 
néhány ponton nemzeti érdekeinknek megfelelően eltért a NATO általá-
nosan megfogalmazott változatától. Ebből következően a HM közigaz-
gatási államtitkár levelének aláírásra a NATO SHAPE-hez megküldött 
változatához jogi vonatkozásokban formai, míg a pénzügyi rendelkezések 
terén érdemi visszajelzések történtek, mely nyomán a HM Védelmi Hiva-
tal koordinálásával szakértői szinten újabb egyeztetések kezdődtek. Ezek 
az egyeztetések különösen a pénzügyi rendelkezések egyes pontjaihoz 
kötődtek, amelyekkel kapcsolatban a Pénzügyminisztérium 2006. év má-
jusára véglegesítette álláspontját és kidolgozta azt a normaszöveg javasla-
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tot, ami nemzeti érdekeink szerint még felvállalhatóvá tette az adómen-
tességekre vonatkozó paragrafusokat. 

Jelenleg a már megjelölt polgári és katonai szervek szoros együtt-
működése mellett a végleges egyeztetések folynak a NATO SHAPE és a 
magyar fél között, amelyek ha eredményre vezetnek ez év vége előtt alá-
írásra kerülhet a dokumentum. Abban az esetben, ha mindkét fél aláírja 
az Állandó Egyetértési Megállapodást a szakmai és jogi tevékenység 
még nem fejeződik be, hiszen az új pénzügyi rendelkezéseknek megfele-
lően elő kell készíteni a törvényi hatályba léptetést, illetve azzal össze-
függésben a honvédelmi tárcán belül egy felelős gazdasági szervezet ki-
jelölését is jogszabályban kell lefektetni, amelyen keresztül az adó-
visszatérítési kötelezettségek teljesülhetnek. 

Az Állandó Egyetértési Megállapodás kidolgozása, egyeztetése és 
véglegesítése folyamatának leírásából minden olvasó számára nyilvánva-
ló lehet, hogy egy rendkívüli felkészültséget és komoly szakmai tudást 
igénylő tevékenységről van szó, amelyben a tárcák, a védelmi igazgatás 
polgári és katonai szereplői együttes felelősséggel viseltetnek nemzeti ér-
dekeink megjelenítéséért, ugyanakkor a szövetségi kötelezettségeink tel-
jesítéséért. Az e téren folytatott közel három éves körültekintő szakmai 
munka ékesen példázza az együttes tevékenységek védelmi igazgatás ál-
tal koordinált folytatásának jelentőségét és mással nem helyettesíthető 
szerepét. Tény, hogy amennyiben sikerül elérni az Állandó Egyetértési 
Megállapodás aláírását hazánk - hasonlóan a befogadó nemzeti támoga-
tás, Képesség Tervező Katalógus kidolgozásához – e téren szintén elő-
kelő helyet fog elfoglalni a szövetségesek sorában. 

2.) A befogadó nemzeti támogatási tevékenység tervezésé-
nek elősegítése 

A NATO szövetségen belül a Befogadó Nemzeti Támogatás előké-
szítése terén legdinamikusabban a tervezés elvi és módszertani alapjai 
fejlődnek, aminek mozgatórugója nem más, mint a műveleti tevékeny-
ség támogatásának tapasztalatai. A rendszeres időközönként megújuló 
tervezési alapok ismeretében a védelmi igazgatás és a katonai logisztika 
szervezetei feladatot kaptak egy Tervezési Módszertani Útmutató ki-
dolgozására. 

A védelmi felkészítés egyes kérdéseiről szóló 3010/2005. számú 
Korm. határozat rendelkezett arról, hogy a polgári és katonai szervek 
együttműködésével 2005. év folyamán ki kell dolgozni egy olyan befo-
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gadó nemzeti támogatás Tervezési Módszertani Útmutatót, ami a hazai 
tervezési feladatokat egységes keretbe foglalja és összehangolja. 

A meghatározott Tervezési Módszertani Útmutató kidolgozása 
2005. év májusában kezdődött meg és nem egészen öt hónapon belül fe-
jeződött be. Ezt a feladatot egy külön kiválasztott és felkért szakértői kör 
végezte el a HM Védelmi Hivatal szakirányításával. Itt fontos kiemelni, 
hogy a dokumentum kidolgozása a legfrissebb – 2005. év májusában el-
fogadott és Internetről letölthető – NATO okmányra épült, célul kitűzve 
annak adaptálását az országos érvényű Tervezési Módszertani Útmuta-
tóban. 

A rekord gyorsasággal készülő Tervezési Módszertani Útmutató ki-
dolgozásában a HM Védelmi Hivatal szakértői mellett a Gazdasági és 
Közlekedési Minisztérium, valamint az MH Összhaderőnemi Logisztikai 
és Támogató Parancsnokság felkért állománya vett részt, bebizonyítva, 
hogy szakértelem megléte esetén nincs értelme lehetetlen feladatokról 
beszélni. 

A jól koordinált és áldozatos munka eredményeként már 2005. év 
nyarának végére elkészült az egyeztetésre alkalmas Tervezési Módszer-
tani Útmutató változat, melyet első körön a minisztériumok és a védelmi 
igazgatás területi szervei véleményeztek, ugyanakkor a dokumentum ter-
vezet formálását javaslataikkal segítették a NATO beosztásban dolgozó 
kollégák. A különböző helyekről és szintekről érkezett észrevételek, ja-
vaslatok feldolgozását követően a Tervezési Módszertani Útmutató tar-
talma véglegesítésre került és azt követően a befogadó nemzeti támogatás 
Tárcaközi Tervező Bizottság 2005. novemberi ülésén egyhangú szava-
zással – ajánlás jelleggel – 2006. január 01-jével életbe léptette azt. 

Jelenleg a Tervezési Módszertani Útmutató megismerése és feldol-
gozása van folyamatban, viszont a dokumentum tesztelése még nem kez-
dődött meg. A Tervezési Módszertani Útmutató alkalmazásával NATO 
konform módon, egységes elvi alapokon és megfelelő módszertani segít-
ségnyújtással készíthetőek elő a műveleti-, vagy más békeidejű Befogadó 
Nemzeti Támogatási feladatok. 

3.) A központi és területi adatbázisok fejlesztése 

A Befogadó Nemzeti Támogatás Központi Adatbázisának létreho-
zása 2003. évben szintén széleskörű polgári és katonai együttműködés-
sel valósult meg és ezt a feladatot is a HM Védelmi Hivatal koordinálta. 
A Központi Adatbázis első rendszergazdája az azóta megszüntetett HM 
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Gazdasági Tervező Hivatal volt, mely szervezet döntő mértékben járult 
hozzá ez irányú NATO kötelezettségünk teljesítéséhez. 

Szerkezetét tekintve a Központi Adatbázis 14 fejezete átfogta a Be-
fogadó Nemzeti Támogatás minden lényeges területét a szövetségesek 
fogadásától, mozgatásától és mozgásbiztosításától kezdve, az ellátási-, 
egészségügyi-, javítási szolgáltatások nyújtásán keresztül egészen a táv-
közlés, a térképészeti biztosítás és az elhelyezés, üzemeltetés feladatainak 
megoldásáig. Mind a 14 területen célzott adatszolgáltatási igények kerül-
tek megfogalmazásra és a tárcák, illetve a védelmi igazgatási szervek ré-
szére kiküldött adatlapok szerinti válaszok megfelelő alapot szolgáltattak 
az informatikai feldolgozáshoz, azáltal a Központi Adatbázis megvalósí-
tásához. 

Jellemző a Központi Adatbázis fontosságára, hogy nélküle nem le-
hetett volna összeállítani az ország befogadó nemzeti támogatás nyújtá-
sára vonatkozó lehetőségeit tartalmazó Képesség Tervező Katalógust. 
Ez a dokumentum a NATO elvek és mintaokmányok alapján éppen a 
Központi Adatbázisból nyert információra építve jöhetett létre 2004. év-
ben. Ezt a munkát szintén a HM Védelmi Hivatal koordinációjával a 
külön erre a feladatra felkért szakértői állomány végezte el, akik között a 
katonai logisztikusok mellett ugyancsak tevékeny szerepet vállaltak a tár-
cák és a védelmi igazgatási szervek. Ennek a közös tevékenyégnek ered-
ményeként ma már minden NATO tagállam és minden NATO parancs-
nokság rendelkezik a Magyar Köztársaság Képesség Tervező Kataló-
gusának angol nyelvű példányával, amelyből minden kezdeti informáci-
ót megkaphat a soron következő befogadó nemzeti támogatási feladatai 
előkészítéséhez. 

Az e téren elért jelentős sikerek közepette, pillanatnyi szünet nélkül 
megkezdődött a Központi Adatbázis hardver és szoftver részének fejlesz-
tése, amit a koncepcióalkotás és kidolgozó munka előzött meg. Ebben az 
időszakban – 2005. I. negyedévét követően, a HM Gazdasági Tervező 
Hivatal megszűnése után – a rendszergazda feladatait az MH Összhad-
erőnemi Logisztikai és Támogató Parancsnokság vette át. A rendszer-
gazda és a HM Védelmi Hivatal koordinációjával működő szinte már ál-
landó szakértői team elvégezte a koncepcióalkotást és összeállította a 
közbeszerzési pályázathoz szükséges szakmai követelményeket, amelyek 
után 2006. év elejére befejeződött a közbeszerzési eljárás a Központi 
Adatbázis informatikai fejlesztéséhez. Jelen időszakban az új, magasabb 
szintű adatbekérés megvalósítása folyamatban van és ugyancsak jól halad 
a rendszer informatikai hátterének minőségi megújítása. 
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E feladat kapcsán az adatbekérések érintik a védelmi igazgatási szer-
veket is, amelyek megyei/fővárosi szinten teljesített adatszolgáltatások 
alapján kiegészítik és pontosítják saját befogadó nemzeti támogatási 
adatbázisaikat. Azzal párhuzamosan ellenőrzött adatszolgáltatást teljesí-
tenek saját területükről a Központi Adatbázis részére. 

A Központi Adatbázis informatikai fejlesztése és új adatokkal tör-
ténő feltöltése a tervek szerinti ütemezéssel halad, ami mind a polgári, 
mind a katonai szervezetek felelős és konstruktív hozzáállását jelzi. 
Mindezen túl e tevékenységet a befogadó nemzeti támogatás Tárcaközi 
Tervező Bizottság irányítja, a HM Védelmi Hivatal koordinálja és a 
rendszergazda szervezi, ami együttesen garanciát jelent a minőségi meg-
valósításhoz. 

Amennyiben a Központi Adatbázis korszerűsítése 2007. év elején 
befejeződik, akkor kezdetét veheti a Magyar Köztársaság Képesség 
Tervező Katalógusának pontosítása, amely feladat a NATO tervezési 
rendszerének is részét képezi. Valójában csakúgy, mint 2004. évben 
szakértői szinten el kell végezni a Központi Adatbázisban betáplált új 
adatállomány értékelését és elemzését, majd annak alapján a jelenlegi 
Képesség Tervező Katalógus pontosítását. Természetesen ezt a feladatot 
már az új szervezeti struktúrák szerinti polgári és katonai szervezeteknek 
kell végigvinni. 

Áttekintve a védelmi igazgatás és a katonai logisztika szervezeteit 
érintő változások ma még nagyrészt beláthatatlan részleteit és az ebből 
fakadó bizonytalansági tényezőket, igen alaposan fel kell készülni e terü-
leten is a feladatok továbbfolytatására. Ezzel kapcsolatban azt is fontos 
szem előtt tartani, hogy bármilyen változások következnek be az eddig 
elvégzett munka és az elért eredmények nem veszhetnek kárba. 

4.) A szabályozások aktualizálása 

A 2004. évi CV. törvény a honvédelemről és a Magyar Honvédség-
ről, valamint az új honvédelmi törvény végrehajtási rendelete (71/2006. 
(IV.3.) Korm. rendelet) külön-külön is olyan változásokat eredményez-
tek, amelyek kihatással vannak a 176/2003. (X.28.) számú kormányren-
deletre, illetve az arra épülő BNT ágazati szabályozásokra. A fenti jog-
szabályi változások mellett a közigazgatás területén elindult mi-
nisztériumi átalakítások – a maguk vonzataival együtt – szintén hatással 
vannak a Befogadó Nemzeti Támogatás korábban lerögzített jogszabályi 
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alapjaira, amiből egyenesen következik a szabályozási keretek változtatá-
sának igénye. 

Ezt a feladatot koránt sem olyan egyszerű megoldani, mint az a té-
nyekből következne. Az érintett jogszabályok feldolgozása, értelmezése 
és adaptálása, illetve a részletek alacsonyabb szintű szabályozásokba fog-
lalása a jelenleg is zajló mélyreható szervezeti átalakítások közepette igen 
nagy körültekintést igényel, hiszen most alakulnak azok a szervezeti 
struktúrák, melyek feladatrendszerében az erre vonatkozó igények és kö-
vetelmények megjelenhetnek. Külön szempontként kell értékelni a szer-
vezeti változások másik összetevőjét, mégpedig a felkészült szakállo-
mány megmaradását vagy biztosítottságát, ami szintén alapfeltétele a 
szabályozásokkal és az érvényben lévő szabályzók módosításával kapcso-
latos feladatok eredményes végrehajtásának. 

E téren vegyük számba a konkrét feladatokat, amelyek az alábbiak 
szerint összegezhetőek: 

• El kell végezni a BNT alapszabályozójának a 176/2003 (X.28.) 
Korm. Rendeletnek az aktualizálását. Ennek során összhangot kell 
teremteni az új honvédelmi törvénnyel és azok végrehajtási rende-
letével; 

• Végre kell hajtani a 9/2004. (HK 7.) HM utasítás módosítását, 
különös tekintettel a Katonai Tervező Bizottság vezetésére és 
összetételére, valamint a titkársági feladatok ellátására. Az ágazati 
szabályzó mielőbbi aktualizálása azért szükséges, mert a Katonai 
Tervező Bizottság meghatározó szerepet tölt be a BNT folyama-
tok elindítása és a NATO kapcsolattartás területein; 

• Át kell dolgozni a minisztériumok ágazati BNT szabályozását, 
amit hasonlóan a honvédelmi tárca ez irányú feladataihoz itt is a 
Tervezési Operatív Csoportok összetételére, működésére és 
kapcsolatrendszerére szükséges koncentrálni; 

• Fontos felülvizsgálati és aktualizálási feladatot jelent a területi 
védelmi igazgatási szervek BNT okmányainak, intézkedési terve-
inek jogszabályi harmonizációja és naprakésszé tétele. 

A Befogadó Nemzeti Támogatás különböző szintű szabályozóinak 
aktualizálása kapcsán azt is szükséges kihangsúlyozni, hogy ezt a felada-
tot csak az érintett szervezetek egymással szoros együttműködésben hajt-
hatják végre az elvárt és megkívánt eredményességgel. Ebben a munká-
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ban kiemelt szerepet vállalhatnak és tölthetnek be azok a katonai logiszti-
kai szakértők, akik NATO beosztásban egy sor hasznosítható tapasztalat 
birtokában segíthetik az ágazati – és a védelmi igazgatási szakállományt. 

5.) A Befogadó Nemzeti Támogatás terén végzett felkészítés 
folytatása 

Ha visszatekintünk ezen írás tárgyához tartozó előző pontjaira, ak-
kor nyilvánvalóan látszik, hogy az elvégzett helyzetértékelés alapján 
megjelölt feladatok végrehajtása csak felkészült szakállomány megléte 
esetén teljesíthető. Ebből a szempontból ugyanolyan fontos a meglévő 
szakállomány megőrzése, mint az e területen kevésbé felkészültekre irá-
nyuló folyamatos és szisztematikus felkészítés célirányos folytatása. 

A felkészítést a védelmi igazgatás központi szintjéről vezérelve vé-
gig kell vinni az ágazatoknál és a szakirányításuk alá tartozó szervezetek-
nél egészen a tanintézeti képzés színteréig. Ez egyben feltételezi, hogy 
rendszerben maradhatnak azok a BNT szakértők, akiken áll, vagy bukik 
az aktuális BNT feladatok megoldásához szükséges ismeretek és tapasz-
talatok átadása. Lényegében a felkészítés eddig kialakított és a gyakorlat-
ban példásan működő rendszerének fenntartásán múlik, hogy a megválto-
zott szervezetek BNT feladatokért felelős állománya hogyan lesz képes 
magáévá tenni a szakmai szabályzók követelményeinek megvalósítását, a 
BNT Tervezési Módszertani Útmutató alkalmazását és a folyamatban 
lévő operatív BNT feladatok szakirányítását. 

Tekintettel a változások nagyságrendjére és a várható személyi moz-
gásokra már látszik, hogy nem elégséges az eddig alkalmazott felkészítési 
szisztémák rutinszerű alkalmazása, mert ebben az esetben a felkészítési 
formák gyakoriságát az élet által produkált helyzethez szükséges igazíta-
ni. Megítélésem szerint a jelenlegi időszakban az alábbi felkészítési 
formák kerülhetnek előtérbe: 

• Központi felkészítési rendezvény konferencia jellegű megtartása 
az ágazatok érintett vezető állománya részére; 

• Ágazaton belüli továbbképzések szervezése legalább féléves gya-
korisággal; 

• A védelmi igazgatási szervek továbbképzése; 

• Módszertani foglalkozások szervezése a BNT Tervezési Mód-
szertani Útmutató alkalmazására; 
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• A BNT területével foglalkozó NATO dokumentumok feldolgozá-
sa éves gyakorisággal; 

• A tanintézeti képzés BNT témáinak oktatása és a nemzetközi 
együttműködési gyakorlatok (MAGLITE program és a 
FOURLOG rendezvény) további előkészítése és lefolytatása. 

A katonai logisztika valamennyi szintjén ugyancsak elengedhetetlen 
a BNT feladatok elméleti és módszertani kérdéseinek beépítése a felké-
szítések – kiképzések rendszerébe. Azon túlmenően, hogy a BNT témák 
jelen lesznek a szakmai felkészítések rendszerében, nem szabad figyel-
men kívül hagyni a parancsnoki felkészítés lehetőségeinek kihasználását. 

A BNT felkészítés töretlen folytatása érdekében célszerű lenne a 
különböző felkészítési programok összehangolása és tematikus egyezte-
tése. Ezt a tevékenységet a központi védelmi igazgatás szintjein lehetne 
a leghatékonyabban koordinálni. 

6.) A napi, operatív feladatok kezelése 

Hazánk polgári és katonai szervezetei a Befogadó Nemzeti Támo-
gatás keretében naponta átlagosan 25-30 NATO, illetve Európai Unió 
keretébe tartozó csapatmozgást, vagy szállítást engedélyeznek, koordi-
nálnak, nyilvántartanak és effektíve segítenek. 

A katonai logisztikai szervek közül a Nemzeti Mozgáskoordinációs 
Központ, a katonai VÁM és pénzügyi szervek vesznek részt a fogadás, 
beléptetés, valamint a mozgatás feladatainak támogatásában. Tevékeny-
ségüket a hatásőrség és a rendőrség szerveivel szoros együttműködésben 
hajtják végre. Itt kell kiemelni a HM Elektronikai és Logisztikai Va-
gyonkezelő Zrt. (HM EI Zrt.) szerepét a szerződéskötések előkészítésé-
ben, a támogatási igények kiközvetítésében és az elszámolások lebonyolí-
tásában.  

A katonai logisztikai és a polgári erők közös fellépését a szövetsé-
ges igények kielégítése terén szerződések rögzítik, amelyek két- és több 
oldalúak lehetnek. Erre példa az amerikai és a magyar fél közötti 
OMNIBUS megállapodás, ami még az IFOR, SFOR műveletek támo-
gatása időszakában köttetett. Ezen túlmenően a veszélyes anyagok szállí-
tásának rendőri szállítmánykísérését háromoldalú szerződések alapján tel-
jesítik, illetve számolják el. Ebben a szerződéses viszonyban a HM EI 
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Zrt., az Országos Rendőr-főkapitányság, valamint az amerikai fél áll 
kapcsolatban. 

A fentiekben hivatkozott Befogadó Nemzeti Támogatási feladatok 
jogszabályi alapja az évente elfogadott Korm. határozat, amelyben min-
den csapatmozgás és a szövetségesek érdekében tervezett polgári szállítás 
szerepel, amely tevékenységek központi eleme az MH Katonai Közle-
kedési Központ. Ennél a szervezetnél napi nyilvántartás készül és kerül 
kiadásra az érintett polgári, katonai és védelmi igazgatási szervek számá-
ra, amiből pontosan nyomon követhető mely napon, milyen mozgás, mi-
lyen nemzetközi művelethez kötődően és mikor, milyen feltételek között 
kerül végrehajtásra. 

Összességében e területen a gyakorlati tevékenység a hazai és nem-
zetközi felek konstruktív együttműködése eredményeként szakszerűen 
folyik. Ugyanakkor azt is el kell ismerni, hogy a két- és többoldalú szer-
ződések aktualizálásra szorulnak és a szervezeti keretek sem elégítik ki 
minden szempontból a követelményeket. A feladatok éppen az előzőek-
ben jelzett problémákból fakadnak. 

A jogszabályi felülvizsgálatot és az aktualizálást hosszabb ideje 
szükséges lenne elvégezni, ami igen komoly feladatot jelent, mivel több-
nyire nemzetközi szerződésekről van szó. Ezen túlmenően célszerű fog-
lalkozni az operatív Befogadó Nemzeti Támogatási feladatokat előkészí-
tő, bonyolító, koordináló szervezeti háttér meglévő hiányosságainak fel-
számolásával. 

A II. fejezet lezárásához tartozik, hogy a befogadó nemzeti támoga-
tás teljes egészében a katonai és a polgári együttműködésre épül, ame-
lyen belül meghatározó szerepet játszanak a katonai logisztikai és a vé-
delmi igazgatási szervek. 

III. 
A VÉDELMI IGAZGATÁSI SZERVEK ÉS A KATONAI  
LOGISZTIKA EGYÉB KAPCSOLÓDÁSI TERÜLETEI 

A már kifejtett két meghatározó terület mellett a védelmi igazgatási 
és a katonai logisztikai feladatok megjelennek a katasztrófavédelem, a 
polgári védelem, a polgári veszélyhelyzeti tervezés, a kritikus 
infrstruktúra védelme, valamint a nemzeti válságkezelés területein is. A 
védelmi szektor ezen elemei feladatrendszerében az országos érdekű te-
vékenységek jelennek meg, amelyek eredményes végrehajtása minden 
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szempontból igényli a honvédelmi tárca, azon belül a Magyar Honvéd-
ség és a katonai logisztika tevékeny jelenlétét. 

A fent megjelölt területeken összefoglalóan az alábbiakat lehet rög-
zíteni: 

• A különböző védelmi feladatok előkészítése (tervezés, szervezés, 
koordináció) során fontos együttműködési tevékenységek jelent-
keznek, amelyek elsősorban a honvédségi erők bevonására irá-
nyulhatnak; 

• A polgári szervek felelősségi körébe tartozó védelmi feladatok 
előkészítése és végrehajtása időszakában a bevont honvédségi 
erők önálló alkalmazása válik szükségessé. Ehhez a támogatási 
hátteret teremtik meg a katonai logisztikai szervezetek; 

• Amikor a katonai szervezetek alkalmazása igényli a polgári szer-
vek együttműködését és a nemzetgazdasági források igénybevé-
telét akkor is előtérbe kerül a feladatok közös megtervezése és 
megszervezése, amelyben a védelmi igazgatás szervei a legtöbb 
esetben érintettek lehetnek; 

• Az ágazati felelősségi körbe tartozó védelmi feladatok előkészíté-
se és megvalósítása során a honvédségi, katonai logisztikai spe-
ciális képességek, illetve a szervezett erő jelenti azt a kiegészítő 
forrást, mely bevonása szükséges a feladatok eredményes végre-
hajtásához. 

A fenti általános megközelítéseket lefordítva, a napi élet színterén 
mindenki számára nyilvánvaló lehet, hogy a 2006. évi tavaszi áradás és 
belvíz elleni küzdelem-, a madárinfluenza megelőzés és következménye-
inek felszámolása-, a lakosság életének és vagyonának megóvása mind-
mind igényelték a honvédség és azon belül a katonai logisztika erőfor-
rásainak tervezett és a védelmi igazgatási szervekkel egyeztetett bevoná-
sát. Itt fontos azt is lerögzíteni, hogy a tágan vett polgári és katonai 
együttműködés rendszere kialakult, azok különböző területi csatornái sta-
bil alapját képezik a tervek szerinti és a nem tervezett feladatok végrehaj-
tásának. 

E téren a legdöntőbb feladatot jelenti az eddigi eredmények átmen-
tése, az elindult átalakítások hatásainak lekövetése, valamint a kiépített 
kapcsolatrendszerek fenntartása, illetve szükség szerinti megújítása. Ezt a 
feladatot olyan körülmények között kell folytatni, amikor változik az ál-
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lamigazgatás és benne a védelmi igazgatás rendszere, átalakulnak a 
honvédségi szervek és a változik a katonai logisztika szervezeti és mű-
ködési rendje. 

Összegzés 

Visszautalva a III. fejezet záró gondolatára és jelen cikk megírásá-
nak indíttatására érdemes kiemelni, hogy mind a minősített időszaki 
igények tervezése-, mind a befogadó nemzeti támogatás előkészítése és 
az egyéb polgári-katonai együttműködést igénylő feladatok megoldása 
változatlan követelményeket támaszt a védelmi igazgatási és a katonai 
logisztikai szervezetekkel szemben. 

Valamennyi érintett területen a feladatok konkrétan és jogszabályi 
alapokon jelennek meg, tehát végrehajtásuk előkészítése, illetve megva-
lósításuk nem kerülhető meg. Az elvégzett helyzetértékelés és az aktuális 
feladatok megfogalmazása, ha csak a tudományos szakfolyóirat publi-
kációjában, de rendelkezésére fog állni az új struktúrák kialakítása után 
beosztásba helyezett felelős vezetők részére, akik belátásuk szerint hasz-
nálhatják fel az itt lerögzített tényeket és a hozzájuk kapcsolt gondolato-
kat. 

Ez a lehetőség ily módon adott, csak élni kell vele. 

MELLÉKLET: (FÜGGELÉK) 
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FÜGGELÉK 

„A védelmi igazgatás és a katonai logisztika kapcsolódó terüle-
tein jelentkező feladatok” cikkhez1 

A honvédelmi miniszter 
…... számú utasítása 

a Magyar Honvédség minősített időszaki igényeinek tervezésére 

A honvédelemről és a Magyar Honvédségről szóló 2004. évi CV. 
törvény és a végrehajtására kiadott 71/2006. (IV.3.) Korm. rendelet, va-
lamint a nemzetgazdaság védelmi felkészítése és mozgósítása feladatai 
végrehajtásának szabályozásáról szóló 131/2003. (VIII.22.) Korm. rende-
let alapján a Magyar Honvédség minősített időszaki igényei tervezésének 
szabályozására az alábbi utasítást adom ki. 

1.) Az utasítás hatálya kiterjed a Honvédelmi Minisztériumra, 
a honvédelmi miniszter közvetlen irányítása és felügyelete 
alá tartozó szervezetekre, valamint a Magyar Honvédség ka-
tonai szervezeteire. 

2.) A Magyar Honvédség minősített időszakok2 igényeit alkot-
ják: 

a) A Megelőző Védelmi Helyzet katonai feladatai előkészíté-
séhez és végrehajtásához szükséges nemzetgazdasági erő-
források. 

b) A Veszélyhelyzet katonai feladatai végrehajtásához szük-
séges saját és nemzetgazdasági erőforrások. 

c) A Szükségállapot katonai feladati végrehajtásához szüksé-
ges saját és nemzetgazdasági erőforrások. 

d) A Rendkívüli Állapot katonai feladatai előkészítéséhez és 
végrehajtásához szükséges nemzetgazdasági erőforrások. 

                                                      
1 Javaslat HM utasítás tartalmára. 
2 A Magyar Köztársaság Alkotmányában (1949. évi XX. Törvény) nevesített mi-
nősített időszakok. 
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e) A Helyreállítási Időszak katonai feladatai végrehajtásához 
szükséges nemzetgazdasági erőforrások. 

3.) A Magyar Honvédség minősített időszaki igényei tervezésének 
alapjait a Honvéd Vezérkar koordinációjával és felelőssége mel-
lett kidolgozott katonai alkalmazási tervek képezik, amelyekben 
az egyes minősített időszakok feladatait és azok végrehajtási rend-
jét is meg kell jeleníteni. 

4.) A Megelőző Védelmi Helyzet, a Rendkívüli Állapot és a Hely-
reállítási Időszak honvédségi igényei teljes egészében-, míg a 
Szükségállapot honvédségi igényei részben a mindenkor hatályos 
Ország Fegyveres Védelmének Tervéből következnek. 

5.) A Veszélyhelyzet honvédségi igényei teljes egészében-, míg a 
Szükségállapot honvédségi igényei részben a Honvédelmi Ága-
zati Katasztrófavédelmi Tervre épülnek. 

6.) A minősített időszakok és a Helyreállítási Időszak honvédségi 
igényeit – a katonai erők alkalmazási terveiben foglaltakkal össz-
hangban – úgy kell tervezni, hogy a Megelőző Védelmi Helyzet  
2 hónap-, a Veszélyhelyzet 1 hónap-, a Szükségállapot 1 hónap-, 
a Rendkívüli Állapot 1 hónap-, a Helyreállítási Időszak 6 hónap 
időtartamot ölelhet fel. 

7.) A katonai erők minősített időszaki alkalmazásának tervezésénél 
figyelembe kell venni a NATO Válságreagálási Rendszerével 
összhangban álló Nemzeti Válságreagálási Rendszer csak minősí-
tett időszakokra vonatkozó szabályait. 

8.) A minősített időszaki honvédségi igények tervezése az alaptervek 
összeállításából és évente történő pontosításából áll, mely kereté-
ben két önálló, de egymással összefüggő tervdokumentációt 
szükséges kidolgozni a következő tárgyban: 

a) A Magyar Honvédség … évekre szóló minősített időszaki 
igényeinek terve. 

b) A Magyar Honvédség minősített időszaki rögzített ipari ka-
pacitás igénye … évre. 

9.) A honvédség rögzített ipari kapacitás igényeinek tervezése köz-
pontilag, a Honvéd Vezérkar főnök irányításával történik. A ter-
vezés katonai alapjait a HVK Főosztályai és a HM Tervezési és 
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Koordinációs Főosztály biztosítják, míg a szakmai tervezési fel-
adatot végrehajtó MH Összhaderőnemi Logisztikai és Támogató 
Parancsnokság (a továbbiakban: MH ÖLTP) a HM Védelemgaz-
dasági Főosztállyal működik együtt. A tervezés védelmi igazga-
tási koordinációját a HM illetékes főosztálya hajtja végre. 

10.) Az alaptervek kidolgozása az alábbi tervezési folyamaton ke-
resztül valósul meg: 

a) A katonai erők minősített időszaki alkalmazási tervei-
nek összeállítása a Honvéd Vezérkar részéről és fele-
lősségével. 

b) A minősített időszakok és a Helyreállítási Időszak fel-
adatainak csoportosítása és részletes kibontása a HM-
HVK szervek és az MH ÖLTP által. 

c) A katonai feladatokhoz szükséges erőforrások és azok 
költségigényeinek megtervezése az érvényben lévő 
tervezési alapokmányok és szakmai szabályzók fel-
használásával az MH ÖLTP felelősségével. 

d) Az erőforrások és költség szükségleti tervek egyezteté-
se a HM-HVK szervekkel, valamint annak alapján a 
szükséges pontosítások elvégzése az MH ÖLTP részé-
ről. 

e) A Honvédség minősített időszaki gazdasági-anyagi 
szolgáltatási igényeinek pontos megjelölése egy-, illet-
ve több évre előrevetítve az MH ÖLTP részéről. 

f) A honvédelmi tárca minősített időszaki költségvetési 
igényeinek összeállítása a HM KPSZH által. 

g) A központilag kiadott tervezési módszertan alapján a 
tárca minősített időszaki terveinek összeállítása és vég-
legesítése az MH ÖLTP részéről. 

h) A tervek ellenjegyzése a Honvéd Vezérkar főnök által 
és jóváhagyásra történő felterjesztése a honvédelmi 
miniszterhez. 

i) A tervek jóváhagyása és a HM Védelmi Hivatalon ke-
resztül történő megküldése a tárcaközi koordináló 
szerv részére. 
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j) Tervezési tapasztalatok összegzése és hasznosítása a 
HM-HVK szervek és az MH ÖLTP részéről. 

k) A tervezési alapok változása esetén az időszakos pon-
tosítások előkészítése és végrehajtása az MH ÖLTP ál-
tal. 

l) A tervkivonatok elkészítése és kiadása a katonai lo-
gisztikai ellátó szervezetek számára. 

m) A tervokmányok karbantartása, az adatállomány aktua-
lizálása. 

n) Felkészítés folytatása az alaptervek alapján. 

11.) A tervezési folyamatok az éves pontosítások elvégzése mellett, a 
minősített időszaki igények tervezését is magába foglaló kor-
mányzati szabályozáshoz illeszkedően, meghatározott ciklikus-
sággal ismétlődnek. 

12.) A honvédség minősített időszaki igényei megállapítása érdekében 
folytatott tervezés alapkövetelménye, hogy valamennyi – a Ma-
gyar Köztársaság Alkotmányában nevesített – minősített időszak, 
valamint a Rendkívüli Állapotot követő Helyreállítási Időszak ka-
tonai feladatai alapján, hozzájuk kapcsolódóan konkrétan jelenje-
nek meg azok a szakterületi erőforrás igények, amelyek teljesítése 
a nemzetgazdasági szervek gyártó-, termelő-, szolgáltató kapaci-
tásainak igénybevételét, illetve az importból történő beszerzések 
végrehajtását vonja maga után. 

13.) A honvédség minősített időszaki igényei összetevődnek: 

a) Megelőző Védelmi Helyzetben és / vagy Rendkívüli Ál-
lapot idején, a hadkötelezettség visszaállításával a szemé-
lyi és technikai kiegészítés, valamint az ingatlan biztosí-
tás szükségleteiből. 

b) A haderő Washingtoni Szerződés 5. cikk szerinti alkal-
mazásának igényeiből, ide értve a befogadó nemzeti tá-
mogatás katonai feladataihoz tervezett szükségleteket. 

c) A haderő Szükségállapot idejű fegyveres tevékenységé-
vel kapcsolatos igényekből. 
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d) A honvédség katasztrófahelyzetek elhárításában történő 
feladatellátásnak szükségleteiből Veszélyhelyzetben, 
vagy Szükségállapot időszakában. 

e) Megelőző Védelmi Helyzetben a haderő szövetségi köte-
lezettségeivel kapcsolatos támogatási feladatok szükség-
leteiből. 

f) A Rendkívüli Állapotot követő Helyreállítási Időszak 
honvédségi szükségleteiből. 

14.) A 13. pontban felsorolt minősített időszakok honvédségi szükség-
leteit feladatokhoz kötötten kell megtervezni. A feladatok összeál-
lítását és tartalmi kibontását a Honvéd Vezérkar és a HM Terve-
zési és Koordinációs Főosztály egymással szoros együttmű-
ködésben végzi el. A feladatterveket a nemzetgazdasági erőforrás 
szükségletek kimunkálása érdekében a felső szintű katonai logisz-
tikai szervek teszik teljessé. 

15.) A tervezésben a központi- és a területi védelmi igazgatási szervek 
együttműködnek. 

16.) A minősített időszaki honvédségi igények tervezésének konkrét 
feladatai: 

a) A minősített időszakok feladatterveinek kidolgozása és 
elfogadtatása. 

Felelős: 

Határidő: 

Együttműködők:  

b) A feladattervek feldolgozása a központi szabályzók alap-
ján és a feladatok erőforrás és költségszükségletének 
megállapítása, valamint az összesített tervdokumentáció 
kidolgozása. 

Felelős: 

Határidő: 
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Együttműködők:  

c) A Honvéd Vezérkar részére a minősített időszaki honvéd-
ségi feladatok erőforrás és költségszükségleti terveinek át-
adása, jóváhagyásra. 

d) A Védelemgazdasági Alaptervbe a honvédség minősített 
időszaki igényeinek bedolgozását megelőzően egyeztetés a 
tárcaközi koordináló szervvel.  

e) A tervezési folyamat értékelése, tapasztalatok feldolgozása 
és jelentés összeállítása. 

f) Tervek karbantartása – visszajelzések elvégzése 

17.) Záró rendelkezések 

 

 

Budapest, 2004. augusztus       -    n. 

 

 

 

 

 

/:honvédelmi miniszter:/ 

aláírás 
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Felhasznált irodalom jegyzéke: 

1.) A honvédelemről és a Magyar Honvédségről szóló 2004. évi 
CV. Törvény. 

2.) 71/2006. (IV.3.) Korm. rendelet az új Hvt. Végrehajtására. 

3.) 131/2003. (VIII.22.) Korm. rendelet a nemzetgazdaság védelmi 
felkészítése. 

4.) 176/2003. (X.28.) Korm. rendelet a befogadó nemzeti támogatás 
feladataira. 

5.) 9/2005. HM utasítás a befogadó nemzeti támogatás ágazati fel-
adatira. 

6.) Állandó Egyetértési Megállapodás tervezete (HM Védelmi Hiva-
tal).  

7.) A BNT Központi Adatbázis fejlesztési elgondolása (MH ÖLTP). 

8.) Operatív BNT feladatok napi jelentései (MH KKK). 

9.) 2118/2006. (VI.30.) Korm. határozat és a kapcsolódó HM utasí-
tások. 

10.) AJP-4 NATO Logisztikai doktrína.  

11.) AJP-4.5 NATO BNT doktrína. 

12.) OMNIBUS amerikai-magyar megállapodás.  

13.) A HM EI Zrt. kétoldalú szerződései.  

14.) Saját jegyzetek. 

15.) BNT Tervezési Módszertani Útmutató. 


