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A NATO-hoz valő 'közeledés' és csatlakozás e$,ik fontos eleme a
közosen végrehajtandó feladatok során az e5rmás és az alkalmazott mun-
kamódszerek megismerése.

F;zt acé|szolgá|ják a PíP (Partnership for Peace = Békepartnerség)
program keretében végrehajtott (és a jövóben is tarvezett) gyakorlato-

kon való részvétel.

Az évenként megrendezésre kerülő mintegy 15 küönböző szintű és

méretú PfP gyakorlat közül az egyik volt a "Cooperative Aura-9s".

A Cooperative Aura gyakorlat a NATO Európai Főparancsnoksá-
gán, annak terve zésében és vezetésével került megrendezésre 1995. vé-

gén Monnsban.

A ryakorlatra meghívást kapott a Békepartner§ég programjában részt-

vevő összes nem NATo ország. Mintery 38-40 tiszt vett részt a gyakor-

laton őrnagy-ezredesi kategóriában.

A Magyar Honvédség részéről rajtam kíviiLl még egy fő a II\{K-tól
(Kertész Péter al ez.)velt tészt a gakorlaton (3 fő került meghívásra).

A gyakorlat típusa: Törzsvezetési 5lakorló foglalkozás.

A gnkorlat fő célja volt Megismertetni (gyakoroltatni) a Békepart-
nerség programjában résztvevő országok küldötteit a NATO felsó szintű
katonai vezetá (SHAPE) tcirzs munkarend.iével.
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Az elérendő célkitűzések voltalc A résztvevők megismertetése a dön-
téshozatali folyamattal. A törzsmunka bemutatása. A résztvevók gyako-
roltatá§a a törzsmunkában a békefenntartó feladatok követelményeinek
megfelelóen.

A ryakorlat nunMja három fó tevékenységi forma köré c§oporto-
sultl

- előadások;

- csoportos foglalkozások;

- jelentések, a jelentések megvitatása.

A gyakorlat helyzetbeáIlítósa a következő volt-: Két szomszédos or-
szág konfliktusának békés rendezésére az ENSZ Mandátumot fogadott
el, amelyben felhatalmazta a NATO politikai sóvetséget békefenntartó
csapatok küldésére a válságövezetbe a NATO a|árendeltségében.

A NATO megfeleló politikai szervei a NATO Europai Erőinek Főpa-
rancsnolaát ( SAC EU R) hatalmazták fel a hadszíntér parancsnoki (The atre
Commander) feladatok ellátására. E meghatalmazásban felsorolósra k-
rültek a NATO erök alkalmazásónak politikai célkiűzései.

A gyakorlók feladata az volt, hogy ezen politikai céloknak megfele-
lóen, dolgozzák ki a Hadmúvelet Előzetes koncepcióját.

A tönset alkotó tisztek hórom szelcióba (szit likltusba) lettek osztva,
és a következő feladatoklt láttók el:

- a hadművelet általános katonai éljainak a meghatározása;

- a hadművelet alapkoncepciójának kidolgozása;

- a logisztikai biztosítás alapelveinek a kidolgozrása.

A szindikátusok minden részfeladat végrehajtása utánjelentettek az
elvégzett feladatról, amelyet megbesálé§, üta követett.

A feladat feldolgozása ezen reldje alkalmasnak bizonyult arra, hory
a résztvevók ismeíeteket szÉtezzenek a NATO országokban alkalmazott
parancsnoki munkarend általános elveiről. Mivel a rendelkezesre álló
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idó korlátozott volt, csak a legfontosabb feladatok kidolgozására és je-
lentésére volt lehetőség.

A törzs belső, részletes munkarcndjének megismeré§ét azonban két
tényező a|apvetően gátolta:

- Az előbb ismertetett szinükátusi felosztás véleményem szerint nem
felel meg a NATo tőrzsi §truktúrájának semmilyen szinten;

- A feladat feldolgozása nem az általánosan használt és előírt mun-
kaokmányok, jelentési formák felhasználásával történt. Az elké§zített je-
lentések, anyagok formája, felépítése teljesen ötletszerú volt, ezeknek
erységesítésére még csak kísérlet sem történt,

A nragyar fél, mivel csak két főból állt a kettes és hármas szindi-
kítus munkájában yett r€szt. Célszerű lett volna, ha a RepiiLlő és Lég_
vedelmi Főcsoportfőnökség állományából is hjelölesre került volna részt-
vevő a feladatok összhaderőnemi jellege miatt.

A feladat kidolgozásával kapcsolatos általános és békepartnerségi
szabályzatok, brossűrák"szolgálati hasznólatra" titkossági fokozattal ké-
szültek, a belső felhasználásra a későbbiekben megkiildésre kerülnek.

Összességében a ryakorlat sok hasznos tapasztalattal szolgált, mely-
ből néhányat kiemelnék:

- nincs "előre eaönfttt, a parancmok dltal kihírdetett elhatározás",
henem a végleges változat többfordulós eryeztetési eljárás során alakul
ki;

- a végső változat a résztvevők konszenzusával születik;

- és végüI, de nem utolsó sorban elengedhetetlenül szükséges a kom-
munikációképes angol nyelvismeret.
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