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Az európai hagyományos fegyveres erők (CFE) csökkentésére vo-
natkozó szerződés értelmében a NATO-nak jelentős mennyiségű had-
felszerelést kell megsemmisítenie. Mivel a tagországok felszerelésének
minősége nag5rmértékben eltérő, a Szövetség elhatározta, hogy a koísze_
rű eszközök kevésbé jól felszerelt tagországoknak történő átadásával é§
ez utóbbiak régebbi felszerelésének megsemmisítésével javítja a NATO
általános katonai hatékonys ágát és ezzel az eljárással egyben betartja a
szerződésben megállapított plafonokat is. A cserét a NAMSA bonyolítja
le, A szerzódés értelmében megsemmisítendó technik a ályételéhez abe-
fogadó nemzet szerepét betöltő NAMSA olyan |ebonyolítási struktúrát
fejleszlett ki, amely biztosítja a minőséget és a hatékonyságot.

Az európai hagyományos feryveres erők csökkentésével foglalkozó
tárgyalások 1992. juniusában megtörtént sikeres befejezése igen örven-
detes esemény volt, amely azonban egy bonyolult logisztikai feladat vég-
rehajtásának kezdetét is jelezte. A CFE-szerádés megköveteli nary-
mennyisé!ű fegyver megsemmisítését a NATO{óI is és a volt Varsói
Szerződéstől is, hogy a megmaradó mennyiség a szerzódésben korláto-
zott,felszerelé§re (TLE) meghatározott plafon alá kerüljön, A szerződés
mindkét fél részére összesen 20-20 ezer harckocsi, 30-30 ezer páncélo-
zott szál|ító hatclármű,20-20 ezer tűzérségi löveg, 6800-6800 harci repü-
lőgép és 2-2 ez,er harci hélikopter megtartását engedélyezte. Ennek a
korlátnak a betartására a NATO-nak a maga TlE-állományát hozzáve-
tőlegesen 10-76 százalél<kal kell csökkentenie. A szerzódés részleteiben
minden ország szárnára megállapította azokat a korlátokat a felszerelés
mennyiségének és minóségének figyelembevételével, amelyeket az adott
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földrajzi térségekben be kell tartani, a csökkentések végrehajtásá-
hoz pedig megállapította a határidőket.

Oltyan létező rezsimnek a hiányában, amely a csökkentést minden
NATO-tagnemzetre nézve összhangolna, nagyon is valós gondjelentke-
zett emiatt, hogy egyes országok kénytelenek lesznek korszerűbb, harc_
képesebb felszerelés megsemmisítésére, míg más nemzeteknek régebbi,
kevésbé hatásos fegyvereket kell megtartaniuk, Kiegyensúlyozott átadá-
si terv kidolgozásával a NATO kihasználhatná az alkalmat az erőinek
korszerűsítésére és a szabványosítás javítására a CFE-szerződés követel-
ményeínek egyidejű betartásával. Az erre a célra szolgáló terv kidolgo-
zása nagyarányú összehangolást igényelt, de jelentós elónyóket is igért.

Terv a csökkentésre és az újraelosztásra

Az európai szdvetséges főparancsnok (SACEUR) tervet irányzott
elő, amely szerint a TLE újraelosztható az érintett NATO-országok kö_
zött a megsemmisítési folyamt figyelembevételével és amely három jelen-
tős előnvt biztosít:

- a kisebb képességű fegyvereket semmisíthetik meg a nagyobb
harcképességű fegyverek helyett, növelve ezzel a rendszerben maradó
fegyverek általános harci hatékonyságát,

- a nagyobb harcképességű feglzvereket a NATO-ban újraelosztják
és ezzel javítják a szabványosítást és az együttműködési képességet
(interoperability), mert a rendszerben marad§ fegyverek változatai csök-
kennek,

- a NATo kózös pénzügyi alapjának igénybevétele hadrafogható
USA-eszközök európai sz<ivetségeseknek történő átadására példa a kö-
zös védelmi terhek kiegyensúlyozottabb elosztására.

A CFE-szerződés struktúrája és az egyeztetett övezeti korlátozások
azt jelentik, hogy az átadásra érdemes felszerelés zöme a központi tér-
ségből származna és a szállítás elsősorban a NATO szárnyaira irányulna.

A felszerelés átadására vonatkozó program kidolgozása azt szüksé-
geli, hog] a NATO jusson egyetértésre, mely felszerelést, mely befoga_
dónak adnak át, milyen kdltségekkel és kinek a terhére.
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Ennek a megvalósításához a terv három vezérelvre támaszkodott:

- az átadás előtt minden elóirányzott felszerelést ellenőriznek annak
biztosítására, hogy kielégítsék a hadműveleti szabványok előre meghatá-
rozott minimális követelményet,

- a minimális hadműveleti szabvány követelményének kielégítéséhez
javításra szoruló felszerelést a fogadó nemzet javítja meg, a javítási
kiadásokat a NATO fedezi,

- a felszerelésnek az áíadó országtól a fogadó országba történő
szállításáról a NATO gondoskodik.

Minden más, hasonló nagyságrendű tervhez foghatóan a he\es meg-

fontolás és jóváharyás érdekében is részletesen és pontosan értékelni
kellett a lebonyolítással kapcsolatos költségeket és fel kellett készíteni a
logisztikát. A NATO Karbantartási és Ellátási Hivatalának (NAMSA)
magától értetődő kiválasztása volt ezen a téren a tanácsadásra és a segí-
tésre, A Hivatal, mivel már hosszú ideje a karbantartás, felügyelet, szál-
lítás, ellátás és |ogisztikai biztosítás tartományának egyéb ezzel összefüg-
gő területein dolgozik a NATO-ban és nemzetközi versenypályázati el-
járásokkal is foglalkozik, igen sok tapasztalattal rendelkezik.

A felszerelésnek azok a fajtái, amelyeket a NATO átadásra azono-
sított, kiterjedtek a harckocsikra, tüzérségi lövegekre és páncélozott
sállító harcjárművekre, amelyeket aZ Egyesült Allamokból, Németor-
szágból, Olaszországból és Hollandiából szállítottak. A Szóvetséges Ha-
talmak Európai Főhadiszállásának (SHAPE) kérelmére a NAMSA ki-
számította a TLE (hozzávetőlegesen 4000) Görögországba, Norvégiába,
Portugáliába, Spanyolországba és Törókországba szállítandó egységének
összesített ellenő rzési, szállítási és javítási költségét.

Az érintett országokkal szoros együttműkódésben a NAMSA gon-
doskodott az értékelés szerinti költségekől, amelyek alapul szolgáltak a
SACEUR tervjavaslatához, A programot a Katonai bizottság általi elfo-
gadása után az Infrastruktúra-bizottság elé terjesztették pénzügyi meg-

alapozásra és végrehajtásra. Az Infrastruktúra bizottság meghatározott
egy sor szabályt és adatot a tervezethez és a NAMSA által szolgáltatott
becslésekre támaszkodva biztosította a 100 millió dollár (25 millió Nem-
zetköziB|számolási Egység) felső határú Költségvetést avégrehajtáshoz,
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Az Infrastruktúra-bizottság által meghatározott szabá\ok eryike az
volt, ho§/ fúggetlen testület felügyeli a üzsgálatokat, hogy biztosítsa a
minimális hadművel€ti §zábványok egrseges alkalm aÁsát a tew egész
végrehajtása alatt. A szállítást és javítást is feszesen össze kellett hangol-
ni, mert az szorosan kapcsolódott az ellenőrzés menetrendjéhez és fel-
tételezíe a képességet a nemzetközi versenypályázat alkalmazására. A
NAMSA kedvező helyzetben volt mindezen követelmények kielégítésé-
re, ezert megkapta a "befogaü nemzel" megtisztelő címet a terve ellen-
őtzési, száílítási és j avítási mozzanataihoz,

Az ellenőrzés lebonyolítrása

A NAMSA a CFE TLE-hez nemzetközi igazgatási szervet hozott
létre, amely átvette a befogadó nemzet minden kötelmével járó felelós-
séget. Ez a §zerv azután ellenőrzési jegyzéketkészített a felszerelés min-
den fajtájához, megbatározta az ellenőrzőcsoportok összetételét, lebo_
nyolította a felkészítéshez szúkséges tanfolyamot, m eghatározta azeges
befogadó országokban elvégezendő javítások méretét. A NAMSA sza_
bályozta továbbá az átadő és átvevő nemzetek felelősségeit a javítási és
szállítási műveletek minden mozzanatára, majd kezdeményezte a nern-
zetközi versenypályrázati eljárásokat a szállításhoz.

Az ellenőrzési mozzanatban mego ldandő további |eladatok:

- az ellenőízők felkészítáe azokből az országokból, amelyek az új
felszerelést kapják,

_ a létesítmények, szerszámok es technikai dokumentációk biztosí-
tása minde5lik ellenőrzési helyen, beleértve a javítási feladatoka vonat-
kozó adatokat és alkatrészárakat is,

- azoknak a költséghatároknak a megállapítása, amelyeknek az átlé-
pése aztjelentené, hory az érintett felszerelés javítása nem lenne gazda-
ságos és azt üssza kell irányítani az átadó országnak kijavításrá vagy
meg§emmisítésre.
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Az átadás sorr€ndje

száüiÁs
NÁMsA

k6r€.kéd6lmi
EBrzödé§

MsshEtai[lB-
tái a iavitá§-

(NAus§

Két ellenórzó csoportot hoztak létre párhuzamos munkára, mind-
kettőben ügyködtek az átvevó es átadó országok képviselői a NAMSA
felügyelete alatt. Megtárgyalták az együttműködési megállapodást a
NAMSA és az átadó országok között, hogy biztosítsák a folyamatos mun-
kát a felszerelés ellenőrzésre történó elókázítésre, majd az ellenőrzésre
és a szállításra való elókészítésre.

sáilítás és javíüís

Az ellenőrzés befejezáe után a felszerelést elókészítették a szállí-
tiásra. Ezt a feladatot az átadó ország hajtotta végre a NAMSA-val kötött
eryüttmúködái megállapodrás firyelembevételével, a NAMSA felügye-
lete alatt. A szállítást a NAMSA által korábban lebonyolított nemzetközi
versenypályiázat nyertesei hajtották végre (mert a szállítrás idejét tényle-
gesen meg kellett határozni az ellenőrz& megkezdése elótt). A határi-
dóket a CFE-szerződésben megállapított idópontok íiryelembevételével
kellett meghatározni arra is üryelve, hog5l jelentkezzenek többletkölt§é-
gek a szállításra való várakozással összefiiggésben.
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Mivel a NAMSA felelt a tew minden mozzanatában az összehango-
lásért, lehetőség adódott minderyik mozzanatban a tevékenység maxi-
mális hatékonyságának elérésére. Eddig minden határidőt pontosan be-
tartottak. A NAMSA azzal is fokozta a gazdaságosságot, hogy a szállítási
követelményeket felbontotta mozzanatokra, ösztönözte a kiegészítő
versengést és így sikerült a szállítási költségeket jóval az eredeti ipari
értékelések alá szorítani.

Minden információ szerint az áíadás menetrend szerint és a költség-
kereteken belül folytatódik. A rászoruló felszereléseket általában a fo-
gadó ország javította a NATO által rendelkezésre bocsátott keretből.
Eddig a szóban forgó javítási költségek még a felét sem tették ki az ere-
detileg előre jelzett ráfordításoknak és ez aztbizonyítja, hogy igen hatá-
sos volt az átadó nemzetek megelőző karbantartási programja, az USA
esetében pedig az Európában előre felhalmozott hadfelszerelés gondo-
zása-

Elszámolási célokból az átadő országok által a szállítás előtt elvég-
zett munkát, amely az el|eaőrzésre való elókészítést szolgálta, a minimá-
lis hadműveleti szabvány javítási költségének terhére vették figyelembe,
Az átadó országtól megkövetelték, hogy részleíezzen minden ellenőrzés
előttijavítási kóltséget a felszerelés ellenőrzésre történő bemutatásakor.

A NAMSA nyilvántart minden javítási munkát a feladat, a munkaóra
és a tartalékalkatrészek számításba vételével és időnként összegzi a ha-
táridőkig teljesített munka adatait. Ezek az összegezések olyan megha-
talmazások, amelyek alapján az átvevő ország megbízást igényelhet és
olyan hivatkozások, amelyek alapján minden nemzet javítási elszámolása
ellenórizhetó a Nemzetközi Könyvelési Testület munkatársai által. A
NAMSA az átvevő ország általi javításokat is figyelemmel kíséri és a ha-
ladást jelenti az Infrastuktúra-bizottságnak,

A szerződés által íőgzitett mennyiség
feletti felszerelés megsemmisítése

ACFE-szerződés előirásainak teljesítésében a NATO összesen hoz-
závetőlegesen 16 000 darab hadfelszerelési eszközt semmisít meg. Aszö-
vetség Infrastruktúra-bizottsága jóváhagyta a megsemmisítés költségeit
fedező alapot, amely a megsemmisítés ellenőrzésével megtéríthetó a tu-
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lajdonos országnak. A megsemmisítéskor be kell tartani a szerződés által
meghatározott szabványokat és ez azt jelenti, hogy a felszerelést végle-
gesen használhatatlanná kell tenni, Mindkét felet bevonják annak ellen-
őrzésére, hogy a rnegsemmisítés kölcsönösen kielégíti a követelménye-
ket.

Bár a megsemmisítés és az ellenórzés költséges tevékenység, de a
kisebb mennyiségű, könyebben karbantartható és szabványosított fery-
verállomány hosszú távon megtakarításokat hoz. Még értékesebb az,
hogy a NATO-szövetségesek újabb alapot találtak minden tagnemzot
számára kólcsönösen előnyös együttmúködésre és konkrét eljárást dol-
goztak ki az Európában a jelenlegi védelmi infrastruktúra csökkentésére
oly módon, hogy fenntartsák és erősítsék az általános katonai készenlé-
tet. Egy másik, már jelenleg is érezhető előny, hogy azok az oszágok,
amelyek ugyanolyan típusú harckocsikat kaptak, a NAMSA által együtt-
működhetnek a rendszerben tartott harcjármúvek logisztikai biztosí-
tásában, ezá|ta| megtakarításokat érhetnek el és javítják a hadműveleti
képességeket.

A CFE TlE-átadási terv megvalósításában az elgondolás kidolgozá-
sával, a jóváhagyásokkal és a pénzügi alapok biztosításával részt vett a
NATO felsőbb vezetése. Ennek a nagyszabású vállalkozásnak a tervezé-
sében és kiütelezésében közrernűködött a SHAPE, a NATO, az Infrast-
r_uktúra-bizottság és a NAMSA, hogy a politikai akaratot megvalósítsa.
Es ez valóban igazi NATO-sikersztori.
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