
POLGÁRI szürsÉcÁr,lpor rBnwzÉs A NATo-BAN
És e srocruolMl JAvA§tAToK

(Nemzetközi tapasztalatok)

Csabai Gyargl

Kiindulva abbót a tényből, hog5l az Észak-Atlanti Szerzódés Szerve-
zete politikai és katonai intézményeiben folyó kooperatív polgári szük-
ségállapot tewezés kérdéskörében jelentékeny tapasztalattal rendelkez-
nek, ezért ebben a tanulmányban a szerzó a polgári szükségállapot ter-
vezés fogalmát, célját, béke- és hadi intézményrendszerét dolgozza fel -
egy vizsgálódás ezen állornásaként, a logisztika és az infrastruktúra témá-
ban megielent tanulmányok folytatásaként.

A tanulmány a nemzetközi tapasztalatok általánosítása következté-
ben rámutat a benne lévő egyes elemek, részek lehetséges hasznosításá-
ra, adaptálására is, eryben segít tisztázni a fogalmak értelrnezáében meg-
lévó eltéréseket.

Ezek után feivetődhet a kérdá, hory tulajdonképpen mi is az a pol-
gári szükségállapot tervezés? A választ a következókben kapjuk meg.

1 .) A polgári sziiksegiíllapot tervezés problematilcíjának általános
kérdésköre

Az Észak-Atlanti Szerződés Szervezete (a továbbiakban Szövetség)
az 1949-es megalakulása óta úry tartja számon, sőt hírdette és hírdeti
most is, hory a rugalmas reagálás hadászati koncepciója, majd a Szövet-
ség állam- és kormányfőinek 1991. november 7-8.-i Római Csúcstalálko-
Zóján együttesen elfogadott"Uj Stratégini Koncepciója" csak úry valósul-
hat meg teljes mértékben, ha a fegyveres erók elégséges katonai jelenlé-
te, harci készenlóte párosul a megfelelő polgári készenléttel.

1Dí.c§abaiGyór8yalezrede§,ahadtudománykandidátu§a,astíaté8,iáiésvédelrniKulalóintézet
fómünkatársa
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Netán mindez a jövóben azt i§ jelentheti, hogy a szövetséges erók
elóretoltjelenléte, de ugyanakkor a csökkentett szintje alapján a nemzeti
forrásoknak olyan minősfoi készenléttel kell rtndelkezniü! hogy az
rfin, totáIi§ va§l8 kózisnert kifejezéssel élve a íeljes védelmi eófeszítés
esetén a kelló mértékú támogatás érdekében egnészt bizíosítsák a de-
mokraíikus kormányás hatékony§ágá! de legfőkéPp€n a folyamato§_
§ágát, má§részt p€dig lehet6vé tegék a polgári lakosság - az átlampol-
gárok - sebezhetősegét csökkentő oltalmi intézkedések m€hozstalát.

A fentiekből eredően a polgári szükégállapot tervezés hatóköre meg-
lehetősen kiterjedtnek és mindent átfogónak mondható. Ez a megálla-
pítás az alábbiakból is érzékelhető.

Hazai értelemben,jogi kategóriában kifejezve átfo$a a veszélyhely-
zet a szükségáIlapot a rendkívüli állapot és a hadi állapot fogalmi kö_
íéí

Ezután áttérek a polgári szükségállapot tervezés fogalmának és cél_
jának felvázolására és bemutatására.

2.) A polgári szükségállapot tervezés fogalma és célja

A polgári szükségállapot tenezés fogalma - a Szövetségben - ma_
gában fogla{ia:

1.) a mozgósítlúst,

2) az alqvető nemuti (erő) íomúsolcnak a lehetó legelőnyösebbfelhasz-
tlálásű, beleértve például az élőerőrc§ az ercrgűnaN az élelniszerektvk, a
nyenanyagolau$ a kiilönlúá nezógaztasó§ terményekrcN az ipamalq a
távWléme$ a száIlítástuk, sőt még az it{tastrubítráruk az igérrJbevételét,

3.) tavátbó a polgári véddni és az egéb kieg*zítő rendelkezéleket h
itttézkedéselrct is,

Az elózó rendelkezések és intézkedések általában azt élozzákmeg,
hogy egr ún. esetleges konfliktusban vagy válsághelyzetben minimálisra
csökkenjenek az egyes tago§ágok polgári lakosságát közvetlenül érintő
negatív következmények és hatások. Jelen esetben a 16 tágnemzetről, a
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fejlett ipari társadalmakról, a szupranacionális gazdaságokól, kereske-
delmi és igen fejlett pénzúgyi rendszerekról van szó.

A Szövetségben folyó polgári szülségállapot tervezes specifikájához
lartozik az is, hory a résztvevő államok társadalmi életének gazdasági
működtetésének funkcióján túl, polgári támogatást nyújt§anak a Szövet-
ség egyesített fegyveíes erői számára. A valóságban ez azt is jelenti,,hory
a megegyezések szerinti mértékben és mérvben polgári tímogatást kö-
telesek nyújtani azon kijelölt katonai erók megerősítéséhez, amelyek az
európai Legfelsőbb Parancsnok (a SACEIJR) alárendeltségébe tartoz-
nak. Ezen erók feladatát ryakorlatilag a felelősségi körükbe taítozó te-
rület, illetve térség megvédése képezi.

A Szövetséget alkotó tagnemzetek körében a már jól bevált szokás-
nak és gyakor|atnak megfelelóen a katonai védelem polgári támogatásá-
ra egjrmással megállapodásokat (két- és többoldalú), valamint szerződé-
seket kötnek. Magában a Szövetség különbözó szervezeteiben folyó pol-
gári szükségállapot tervezés során rendszeresen számba veszik egy-egy
tagország potenciá|ját, lehetóségét és lehetséges képességét.

Ezzel kapcsolatban talán hosszabb elidózés nélkül meg kell említeni
a politikai, katonai, a gazdasági és más külörbiizó szférájú nyomással a

más orságokkal történő ráhatárck lehető§égeit, adottságait és azok eset-
leges korlátait. Hiszen ezek a kíilónböző mértékerységekben egpészt
taxatíven kifejeáetó, másrészt c§ak a politikai kategóriákban reprodu-
kálható, de a nyomás gyakorlráshoz aktívan igénybe vehető és mindenkor
felhasználható, azaz a konfliktus és válsághelyzetekben igen bőséges esz-
köztárnak minden elemével a Szöve*ég" esetleges ellenségének" számolaí
szütsége§, az elórelátás és előretervezé§ §zintjén egyaránt. Iry volt ez m
1991-es Öböl-háboní idején, a jugoszláv válság és a Szovjetunió szétesése
után is.

A polgári szükségállapot tervezé§ újabb sajátossága az, hory a nen-
zeti felelósséger alapul, sót ez kiterjed az erőforrásokkal tórténó telje§-
körű gazdálkodásra is.

Mindezek valójában azt i§ jelentik, hogy a tagnemzetek nem adták
és jelenleg sem adják fel, sót megőrzik a saját nemzeü forrá§aik fölött az
ellenőrzási jogaikat. Ezek a jogok egyaránt érvényesek a koníliktus- és
válsághelyzetekben es a hadi cselekmények során.
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Az eg*z világ e|őtt jól ismert az a tény, hogy a szövetséget alkotó
ta€nemz€tek gazdasági interdependenciában funkcionálnak. Ez főképp
a határokat nem ismerő multinacionális cégek természetéből fakad, s ia_
lán ezért és mégmás tényezók következtében is folyamatos, de jelenté_
keny szerepet szánnak a Szövetség keretei között folyó szakadatlan
egyeztetésnek, a békeidőszaktól, az esetleges válsághelyzettől és a hábo-
rútól függetlenül. Enrek a folyamaíos €§/eztetésnek az eglik nary e|ő_
nye a4 hory jelentó§en megkönnlti a nemzeti szinten é§ a nemzeti ke-
retekben történő tervezó munkálatok elvégzését. Ugranakkor elősegiti
a költséghatékony nódszerck érvényre juttatá§át.

A polgári szülrségállapot tervezá alapvető cé[a - a funkcióból ere_
dóen - más békébében, más növekvó fe§zültség időszakában és megint
csak más a hadicselekmények során.

Tóbbek között a növekvó feszültség idószakában a célt azza| éríkel,
hogy az intézkedések sokaságával megkönnyítik a válságkezelésével kap-
csolatos szabályozást. Eg]ruttal az Eszak-Atlanti Tanács rendszeres és
kelló mélpégű információt kap a tagnemzetek polgári készenlétének
szintjéről, állapotáról és helyzetéről. Így ezek a nemzetek a polgári szűk_
ségállapot megerősítésében összehangoltan képesek tevékenykedni.

Hadi helyzetben a célt a források felhasználrásában a polgári es ka-
tonai védelmi szük§églet€k teljes kielégítése képezi

A gyakorlati e§/üttműködés kérdéskomplexuma átfogia a fenntar-
tást, a (várható) veszteségekpótlását és az esetleges szükségiorán a nem,
zetgazdaságok helyreállítását, a termelési (az előállítási, a szolgáltatási,
stb.) kapacitások múködteté§ét. E néhány alapvetó kérdés pontosítása
után rátérek a polgári §zúkségá|tapot leívezés intézménytenózerének
és szervezetének taglalására.

3.) A polgári szüksógállrapoú tervezó szervezetek

A Szövetségben a polgári szükégállapot tervezó szervezetek köre
számos bizottságot, testületet és ü§/nökséget fogla| magában.
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Részleteiben ezek a következőlc

A.) A Vezetó Polgári Szükségállapot Tervezó Bizottság

A Szövetségben a polgári szükégállapot tervezó politka általános
egyeztetését és annak folyamatos alakítását a vezetó Polgári Szükségál-
lapot Tervező Bizottság (SPEPC= Senior Civil Emergency Planning Com-
mittee) végzi. Ezt a bizottságot tulajdonképpen a nemzetközi törzsbe
sorolhatjuk be. A bizottságot a nemzetközi törzs egyik eleme segíti a
munkájában. Ez pedig a Polgári Szükségállapot Tervező Igazgatóság-
nak az Infrastruktúrális, a Logisztikai és a Polgóri Szükségállapot Ter-
vező Osztálya,

Ateljes üléseken a Főtitkár vagy a Fótitkár Infrastrukturális, Logisz-
tikai és a Polgári Szükégállapot Tervezési helyettese elnököl. A bizott-
ság tagiai közé taítozik a 16 nemzet azon képüselője, akik gyakorlatilag
a polgári szükségállapot tervezéséért a fó felelősek. A teljes ülést évente
általában két alakalommal tartják meg. Azonban részleges összetételben
már havonta egyszer üléseznek a Fótitkár Infrastrukturális, Logisztikai
és Polgári Szükségállapot Tervezési helyettese vagy a Polgári Szükégál-
lapot Tervezési Igazgató elnöklésével.

A képüselóket általában a Szövetség nemzeti delegátusai közül vá-
lasztják. Az üléseken szokásjog alapján a Szövetség különböző katonai
szervezetének képüselői rendszeresen képviseltetik magukat.

Szükéges kihangsúlyozni, hogy a különbözó nemzetközi válságok
idószakában a Y ezető Polgári Szülségállapot Bizottságot azonnal ösz-
szehínák azzal a céllal, hogy segítse a NATO Tanács munkáját, E5rúttal
más fórumok, mint a Katongi Bizottság a Riasztási Bizott§ág, a Kar-
bantartrf,si (Fenntartási) és ElIátó, sőt az összeköttetési funkciókat szol-
gáló te§tületek is aktiüzálásra kerülnek.

B.) Tervezó Testületek és Bizottságok

A Vezető Polgári Szükségállapot Tervező Bizottságnak a további
feladatát az is képezi, hory koordinálja és iránltja nyolc Tervező Testü-
let és Bizottság óssztevékenységét. Ezek a testületek a polgári szülrség-
állapot terveás e5l-egy szakterületét fogják át. Erdekes kiemelni azt,
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hogy a nyolc testütetból hét testület csak a források felhasználásával fog-

lalkozik.

A Polgári Szükségállapot Tervező Testületek és Bizottságok a lé-

nyegüket tékintve nem mások, mint az eltátrással foglalkozó fórumok,

Közéjük az alábbiak tartoznal§

- azÉleirmeúsi és Mezőgazdasági Tervező Bizottság;

- az lpari Tervező Bizottság;

- az Ü zemany ag T ervező Bizottság;

- az Óceáni Hajózási Tervezó Testület;

- az Európai Felszíni Szállítási Tervezó Testület;

- a Polgári Repülésügyi Tervező Bizottság;

- a Polgári Hírösszeköttetési Tervező Bizottság;

- a Polgári Védelmi Bizottság.

C.) A Szövetség Polgári Háborús (Időszaki) Üg;mökségei

A Vezető Polgári Szükségállapot Bizottság általános elvi iránymu-

tatása és a védelmi szükégletek alapján a különböző tervező testületek

é§ bizottságok terveket dolgoznak ki a Szövetség Polgári Háborus (Idő_

szat<i) ÜgynOXsegének (NCWA = NATO Civil Wartime Agency) meg-

aUKiasaá. ez uúbbiaka szükégállapot idején haladéktalanul aktMzá-
lrásra, felállításra kerülnek. Ezeknek az úg5mökségeknek a feladataik há-

Uorús,1etlegúek, a béke feladataik elhanyagolhatók. Szervezetük hasonló

egmáshoi Többek között irányító szervezettel (melyben minden tag_

námzet képviselve van) és ósszekötó tisztekkel rendelkeznek, akik a ka-

tonai hatóságoktól kerülnek kijelölésre.

Az űgynökségek általában a befogadó államoktól, így Ol,aszország,

tól, Hona;diát4 ; Egyesütt Kirá\nágtól, és az Eryesült Államoktól kapják

a múködésükhöz szükséges létesítményeket és az elengedhetetlen támo-

qatásokat. A fontosabb ügynökségek jellemző vonását az képezi, hogy
"megkettózésre kerűlnek [életi és nyugati vonatkozásban. Ez a megket
tőá (ikreződés) a hétkony működést és a túlélés biztosítását szolgálja,
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A következőkben röüden felvázolásra kerülnek a Szövetség Polgári
Hábonú§ (Időszaki) Ügrnökségek

1.) A központi Ellátó Ügnökség

A Központi Ellátó ÚgpöIség (Central Supply Agency) felelőssége
arra terjed ki, hory e5nészt biztosítsa a folyamatos ellátást, másrészt a
kieryensúlyozott elo§ztá§t az élelrriszere\ a mezőgazdaság és az ipar
területein.

2.) A Szövetseg Háborus OIaj Szeryez€te

A Háborús Olaj Szervezet (The NATO Wartime Oil Organisation)
mint konzultációs és egyeztetó fórum a részfuevő tagállanok terveinek
összehangolt kezelésére, az olajjal és olajtermékekkel való folyamatos
ellátás, szolgáltatás és a kiegyensúlyozott elosztá§ érdekében műkci,dik.

Tehát a ryakorlatban a feladatát az üzemanyagellátás megvalósítása ké-
pezi, mind a katonai, mind a polgári területen. Megie5zem, hogr a Szö-
vetség legnagyobb űzsmanyag v ezetékrendszere Közép-Európában ta-
lálható é§ több mint hatvanezer kilométer hossá.

3.) Védelmi Hajóási Hatóság

A Védelmi hajózási Hatóság (Deffence Slipping Authority) felelós
azért, hory biztosít§a a Szövet§ég kereskedelmi hajókból álló összevont
hajóparkja szervezett§égét és ellenőrzöttségét. Es^ittal arra törekszik,
hogy a hajók igénybevételében a legnaryobb gazdaságosságot érjék el.
Továbbá felelós azért is, hogr a hajók állandóan rendelkezésre álljanak
a katonai és a polgári szállítási szükégletek kielégítése érdekében. Meg-
jeg5zem, hory ez egyaránt vonatkozik az Atlantióceáni, a Gatorna-beli
és más kikötókre egyaíánt.

4.) A Szövetségi Biztosítá§i Szervez€t

A Szövetségi Bizto§ítá§i Szervezet (The Interrralíed Insurance Or-
ganisation) tevékenységéb€n §zorosan e§/üttműködik a Védelmi Hajó-
zási lgazgatósággal. A Biztosítási Szervezet háboniban biztosít{ást nyújt
a Szövetség kereskedelmi hajóiból álló rjsszevont hajóparkja részére.
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5.) Ügynökség a Közép-Európai Belföldi Felszini Szállítás Koordi-
nálására

Az Ügynöksóg a Közép-Európai Belfóldi Felszíni Szállítás Koordi-
nálására (The Agency for the Coordination of Inland Surface Transport
in Central Europe) felelős a Közép-Európában történő polgári és kato-

nai szállítások esetében az utak, vasutak e.s a belföldi viziutak használa-

tának koordinálásáért. Eryúttal ez az Ürynökség végzi a szállítások fel-
űgyeleti irányítását is.

6.) Dél-Eun6pai SzáIlítási Szervezet

ADéleurópai Szállítási Szervezet (The Southern Europe Transport
Organisation) félelós a Dél-Európában végrehajtásra kerülő, tengeren

és J árazföldön történő szállítrások koordinálásáért, természetesen a j(i-

váharyások után.

7,) A Szövetség Polgári Repülő Ügynökség

A Szövetség Polgári Repülő Úrynökség (The Ciül Aüation Agency)
olyan fórum a Szövetségben, amelyben egyeztetik a polgári repülés tc-

rtiletén a polgári és a katonai légiszállítási szükségleteket, igényekct és

azok teljesítésének lehetőségeit.

Ez.az Ügynökég koordinálja a polgári repülógépek igénybevételét

azok vonatkóirásában, amelyeket az egyik tagállam ajánl fel a másik tag-

államnak.

8,) A Szövetség Menekültügyi Ügmökség

A Sóvetség Menekültüryi Úg5mökség (The NATO Refugce Agency)
feladata az, hogl konzultáljalak azzal a éllal, azokról a nemzetközi je-

lentóségú probiémákról, amelyek a váratlan és ellenőriáetetlen népván-

dortásokból, a menekültüryekból, a zaztehát mígrációs esetekből és hcly-
zetekból adódhatnak.

A Szövetség külö ílböző szeúezeteiben a rendszcres idóközónként
végrehajtott gyikorlatok és s/akorlá§ok §orán kipróbálják, pontosítják
és felülvizsgálják a háborús idószaki ügynökégek terveit.
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A polgári szükségállapot tervezéssel foglalkozó polgári és esetleges
katonai szakértóket pedig különböző tanfolyamokon készítik fel a vál-
§ághelyzetekben és a háborúban elvégzendő szakfeladatokra. Sót nem-
zetközi konferenciákat szerveznek. A kóvetkezókben a stockholmi kon-
ferencián elfogadott javaslatok kerülnek közzétételre,

"STOCKHOLMI JAVASLAToK, KoZÖs ERTELMpzÉsÉnól:
A SZÜKSÉGÁLIÁPOTTAL KAPCSOI-ATOS TÓRVENYALKO_

ías rovÁnBrnrr-pszTÉsÉRóL

CéLját az űn. " Stockholmi Javaslatok"-ra történő figyelem ráirányítás
képezi. A " S tockholmi J av as latok" felhasználhatók a nemzeti szükségál-
lapottal kapcsolatos törvények (ogszabályok) továbbfejlesztésében, még-
pedig úgy, hog,y azok adekvát módon védelmezzék az áIlampo|gári jogo-
kat, addig amíg a szükségállapottal kapcsolatos elégséges jogszabályokat
megalkotják.

A NATO a Partnerség a békéért program keretében a polgári szük-
ségállapot tervezés témakörében Budapesten, Varsóban és Stockholm-
ban rendezett konfertnciákaí A stockholmi konferencián résztvevő nem-
zetek javasolták a kapcsolódó törvények felülvizsgálatait, továbbfejlesz-
téseiket, felajánlva azokltoz a szükségállapot kezelés alapvető paramé-
tereit. A "Stockholmi Javaslatok" természetükból fakadóan nem előírá-
sok, hanem a nemzetek erkölcsi támogatását szolgálják.

A"Stockholmi Javaslatok" alapján a szükégállapot jogszabályait a
törvényhozás szintjén kellene meghozni, elsőbbséget biztosítva az alkot-
mányozás szabályozásán belül a következő kételvnek. Az első elv alapján
a szükségállapotjogszabályai nem mondhatnak ellent (nem állhatnak szem-
ben) a demokratikus állam alapelveinek és értékeinek. A második elv
szerint a szükégállapot jogszabályai rugalmasak, sőt funkcionálisan ha-
tékonyak legyenek és valójában a szükségállapot kezelés alapjait képez-
zék, magukba foglalva a tervezést és a i'elelősséget is.

A" Stockholmi Javaslatok" lístáján a következők szerepelneN nem fon-
tossá§ sorrendben:

- A szükségállapot erőinek létrehozását és gyakoroltatását a nem-
zetközi jogszabályok és nemzetközileg elfogadott standardek betartásá-
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val kellene végrehajtani, olyanokkal mint a Nemzetközi Szerződés a Pol-
gári és Politikai Jogokról, vagy a szükégállapot idején történő magatar-

iás, megkülönböztetés, netán az emberi jogok ideiglenes felfüggesztése

és limitálása;

- A szükségállapot erőinek polgári irányításon kellene alapulnia (ci-
vil control);

- A szükségállapot kezeléssel kapcsolatos tájékoztatás, felülágosítás
hatásai, esetleges zavarok, stb. A nemzeti alkotmányos és jogrendszer_

ben a specialitásával arányosan kapjon helyet;

- A kormány végrehajtó csoportja lenne a felelós a törvényalkotá§

bizto§ításáért, a legjobb biztosítékok eléréséért, a szükségállapot intéz-
ményeinek folyamatos működéséért, az eszközökért és a kondíciókért;

- A szükégállapot kezelésnek a szüIségállapot definíciójának elfo-
gadásán mint elófe|tételen kellene alapulnia;

- A szükségál|apot keze!és erőinek hatékony támogatása tartalmaz-

zon biztosítékokat a túlkapások el|en;

- Az általános személyi szabadságjogok korlátozását kellene egyen-

súlyozni az okok megnevezésével;

- És a szükégállapot kezelésében résztvevők felelőssége a helyzet-
nek megfelelő, ún. legalsó jogkörön kellene alapulnia.

A közös értelmezés elérhetó volt 'A polgúi szül<ségállapot tervezés

töruényi alaPjai és strulaúúja" szemináriumon, rnelyet Stockholmban, 1996.

november 18-21. között tartottak, a Svéd Potgári Szüksegállapot Előké-
szítő Bizottság rendezésében. A szemináriumon a következó országok
y€ttek rószt: Áusztria, Belgium, Cseh Köztársaság, Dánia, Egyesült Al-
lamok, Egyesült Királpág, Észtoiszág, Finnország, Franciaország, Kana-
da, Kazahiztán, Kirgiz Köztársaság, Lengyelország, Lettország, Liwánia,
Macedónia, Magyarország, Németország, Norvégia, Olaszország, Orosz
Föderáció, Románia, Svédország, Szlovák Köztársaság, Szlovénia, Uk-
rajna.

Befejezésül szeretném megemlíteni, hogy az Eszak-Atlanti Szerzó-
dés Szewezetének új stratégiai koncepciója arra a bizton§ágpolitikára
épül, amely tulajdonképpen a három egymást kölcsónósen (fel- és meg)
eiósító elemében tükröódilc Elóször is a párbeszdben, másodszor az

1o



egyűttmúködésben és harmadszor a kollektív védelmi képesseg fenn-
tartásában j ut kifejeződésre. A NATO szerint mind a három haderóne,
ménekelemei a megújulás után képesek lesznek a rugalmas alkalmazásra

mind az Európa közi, mind a Trans-atlanti megerősítő erők részeiként.
Természetesen a NATo-nak mindehhez biztosítani kell a komunikációs
vonalak feletti ellenőrzést és a megfelelő kikepzési és logisztikai egyez-

mények megkötését, meglétét. S ebben a vonatkozásban egyre nóvekvő
jelentóségre tesznek szert a tagállamok polgári forrásai.

A demokrácia, a jogállam és a piacgazdaság kiépítése és a kezdeti
működésének stádiumában ís fontos feladat a lehetséges konfliktus- és

válsághelyzetekre való időbeni és jól szervezett felkészülés- A honvédel-
mi felkészítés egyik fontos területe a békében rendelkezésre álló polgári
eró- és eszközforrások, konfliktus- és válsághelyzetekben tórténő igény-

bevételének, felhasználásának elméleti megalapozása, jogszabáIyba fog-

lalása és a gyakorlati kivitelező, tervező,szetvező munkálatok elvégzése.

A tanubnúny ehhez a Mrüskc,rhü Mvánt a rcftuetk)á tapasztalatokka|
a fogalorrnal és a háttér inrézményekkel - azok taglalásával, hozzájárulni.

Hiszen ez a kerdéskör egaránt éinti az óIlamhatalmi ó4akat, a közigaz,

gatást, a íeljes nemzetgazdaságot, más terüIeteket és a Mag)ar Ki)ztársasáí

fegveres erőit is, közte a logisztikát és az int'rastrukttirát- Uganis a logisz,
'tika, 

az infrastruktúra és a polgii szül<ségáIlapot (helyzet) tervezés kérd,ései

csak egtmással kapcsolatosan vbsgálhatók. A három ún. nagl összetevő

számoi gakorlat, azaz "éIes"-feladat megoldásához adja meg az elméleti

és módszertani segítséget, elkerüIve számos buktatót.
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