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A Maglar Köztársasóg 1999 tavasuÍn a NATO teljes jogti ,agia letí
Tagjaivá váItunk annak a politikai és katonai szervezeínek, amely közös
érdekíífüggetlen orszdgok szöve*égeként atakuk meg l949.-ben aual a
céIlal, hogt fenntartsa a béké,és védelmeue a tagdllamok szabadsdgát.

A NATO

alapokmáryla az Észak-attanti Szerződés S.Cikkhe$e - a7
51. Cikkhelyében szereplő, a jogos egléni és kollektív védelemre vonatkozó lételt megerősítve - megdttapítja:

ENSZ alapokruÍny

"azok az orszógok amelyek aláírták az Észak-atlanti Szerződést'

megállapodtak abban, hogl a szövetség eg), yag) több tagillama ellen
Európáb an vagl Észak-Amerikaban indított fegneres támadáit valamenny iiik ellen indított támadásnak tekintik"'

Az alapokmríny ezen

tételébe bele van kódolva az a tény is, hogy a
tagorságok tertiletei, az ott működő nemzeti és szövetséges erők tevékenysége folycín' mind potenciális hadszínterek}é válhatnak egy külső
támadás ellen folytatott védelmi művelet során. Az Észak-atlanti Szerződés
értelmében a megtrímadott, szuverinitásában megsértett ország területén politikai, katonai helyzettől fiiggóen _ az adotÍ orság nemzeti haderején
kívül, szövetséges országok haderői is működhetnek' azzal a cél!a|,ltogy
segítségetnyújtsan ak az agressziő áIdozatává vált, fiiggetlenségében meg_
sértett országnak.
a

Mindebből az is következik, hogy az adott ország területének védelmi
célúfelkészítésénél,
a nemzeti célkitűzéseken, a nemzeti haderő működési
feltételeinek megteremtését szolgáló követelményeken túl, a NATo szövet_

segi tagságból adódó követelményeket' kötelezettségeket is figyelembe
kell venni. A hadszíntér előkészítesét, olyan egyeztetett követelményrendszer szerint kell megtervezni és végrehajtani' hogy az mind a nemzeti
haderőnek, mind pedíg a szövetségesek segítséget nyújtó haderőinek sikeres működéséhez, a szükséges hadszíntérifeltételrendszert biáosítsa.
'-

Dt' Loyász Zoll^i

^lezÍedes'

ZMNE logisztikai tanszék' egyet€mi adjunkls'
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A hadszíntér-előkészítésvalamennyi szakterületén figyelembe kell
venni ezeket a szövetségi tagságból fakadó követelményeket, kötelezettségeket' Az orság közlekedési infrastrukturájának, kommunikációs hálózatának kialakításánál, a stratégiai jelentőségű anyagi készletek (általanos
fogyasztási anyagok, energia hordozók, hadianyagok) felhalmozásánál és
követraktározásáná|, az ország egészségtigyihálőzatának kiépítésénél,
Ebben
az
érte_
többletterhekkel.
adódó
kezetesen számolni kell a tagságból
lemben a NATo tagságból nem csak elónyök, hanem többletterhek' kötelezettségek is adódnak. Reálisan számításba kell venni aá is' hogy a nemzeti haderő működési feltételrendszerének biztosításán túl, bizonyos terü_
leteken többlet kapacitrásokat kell kialakítani és szükség esetén aktivizálni.
A NATo tagországok katonai szervezetei, csapatai részére,a honi területeken kívül történő működése esetére, az érintett országgal (országok_
kal) történő egyeztetés értelmében, a megkötött kormányközi megállapodások alapján a befogadó országok biaosítjak a szükséges támogatást,
megteremtik a sikeres működés feltételrendSzerét.

A NATo MC 334. számú dokumentuma, amely a " Befogadó nemzeti
támogatás temezésénekalapelvei és eljárásai" címet viseli, részletesen
szabáiyozza a honi terÍileteken kívül működő NATo haderők - a fentiekben már körvonalazott - támogatási rendszerének tervezési, szervezési és
irányítási kérdéseit'Mint alapvető NATo dokumentum, hatálya kiterjed
valamennyi szövetséges országra. Ezen tul elvi alapját képezi a szövet_
séghez nem tartozó _ de a különböző NATO (ENSZ. EBESZ) műveletektevékenykedő - országokkal folyó tárnél befogadó nemzeti sz€r€pkörben
gyalásoknál, a katonai szervezetek lámogatása tárgyában kötendo kormányközi megállapodásoknak, a szerződéseknek.

A befogadó nemzeti támogatást szabályozó dokumentumban lefek_
tetett alapelveket és módszereket, a NATo tagországok egyaránt alkal_
mazzák békeidőszakban a különböző béketámogató katonai műveletek_

nél, regionális válsághelyzetben, fegyveres konfliktuskezelés idején. A
dokumentumban foglaltak hatá|ya, az alapokmány 5. Cikkely értelmében
kiterjed a háborus alkalmazás esetére is. A befogadó nemzeti támogatást
szabályozó dokumentum megfeleló rugalmassága folytán, lehetőséget biz_

tosít az ENSZ-el' a Nyugat Európai Unióval, az Európai Biztonsági és
Együttműködési Szervezettel, valamint NATo-n kívüli egyéb partner orságokkal való eryüttrnűködéshez'
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Az MC 334-es dokumentum a következőképpen hatámzza meg a
Befogadó Nemzeti Támogatás fogalmát:

"A Befogaúi Nemzeíi Támogütásnak (Host National Suport) nevez-

ziik a befogadó nenwelek óItcI békeidőszakban, válság vagl konJliktus
esetén a befogadó nemzet teliiletén elhelyezkedő' illetve ótvonuló, a
NATO vezetés és irányítás alatt mííködő etők és szemezetek számára
nyújtott polgriri és kaÍonai segítségeL Az ilyen segítségnyújtásalapja a

befogadó nemzetek' a küldő nemzetek és /vagl NATO parancsnokstígok
között megkötötl eg,ezméry,e kbőI származó kötelezettségvállalás. "

Ebből a meghaLírozásból egyértelműen kitiinik, hogy a válságövezetbe vagy a hadszíntérrebeérkező és az ott tevékenykedó szöVetséges
csapatok, szervezetek, a küldő nemzetek által biztosított nemzeti támogatáson túl, helyi erőforrásokat, szolgáltatásokat, közlekedési és kommunikációs infrastruktúrát veszik igénybe.

A feladat tartalmából és végrehajtásának módjából adódik, hogy a
befogadó nemzeti támogatás tekintetében a szövetségen belül is változhatnak a szerepek. Az adott katonai műveletek végrehajtásának a helyétől, a
bevont erők nemzeti hovatartozásától fiiggóen a "beÍogaúi"és a "küldő"

szerepkörök változatosan alakulhatnak. Valamennyi NATo tagorságnak
fel kell készülnie a "bpÍogadó" szerepkörre, és valamennyi szövetséges
részéremegfelelő beíogadó nemzeti támogatást kell tudnia nyújtani,
illetve más helyzetben mint "küIdő" ('elfogatló") élvezheti a szövetségesek támogatását.

A befogadó nemzeti támogatás magába foglalja a különbözó közlekedési, informatikai (kommunikációs) létesítményekhasználaÍát, a bíz'
tosított erók és eszközök igénybevételét,a rendelkezésre bocsátott anyagi
készletek felhasználását, egyéb jellegű szolgáltatások (egészségügyi
ellátás, energia- és vízellátás, hulladékkezelés,stb.) igénybevételét.A biztosítandó erőforrások döntő része nem katonai' hanem polgári szferába tartozík. igy például a közlekedési infrastruktura (közutak, vasutak, pályaudvarok, repülőterek) igénybevételénekengedélyezése, az illetékes kormányzati szervek kompetenciakörébe tartozik. A befogadó nemzeti támo_
gatás feltételrendszerének teljes mélységűkidolgozása az ország védelmi
célúfelkésztésénekszerves része, azon belül pedig több területen a hadszintér _ előkészítésrészfeladatait foglalja magába.
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A hadszíntér-előkészítésés a befogadó nemzeti támogatás összefiiggésénekelmélyült targyalásahoz elkerülhetetlen magának a hadszíntérelőkészítésfogalmának a rövid definiálása:
A hadszíníér-előkészítés
az orsuÍg védelmi felkeszítésénekintegrdns
része. A nemzetgazdasóg felkészítésevelés mozgósíttÍsával, a legfelső
szintíítÍllami- és a helyi közigargatds felkészítésével,a haderő és truis
fegyveres, illetve rendvédelmi szemezetek háborús mííködésÍeürténő
Jelkészílésévelés mozgósításával eg)üft alkotja azt a preventív jellegű

Jeladatrendszert, amelynek célja az orsaig védelmi céIti felkészítése.

A hadszíntér-előkészítésaz orsaig teriiletének, mint potenc ÍIis hadszíntérneka h ábor us követelméry,e knek meg1felelő előkészítését je leníi.
Az ezt szotgóló Íeladatok és rendszabáIyok titfogjtik ű nemzetgazdaság,
ax, infrastruktúra mozgósíttÍstÍt,a hadviselés igényeÍhez történő igazítását. A hadszínrér-előkészílésmagába foglalja azokat a szakfeladatokat

és rendszabályokat, amelyek az ország területének, Iakosstigónak védelhreí, az .illami- es a kaíonai vezetés Íolyamatos Íennlartását, a lakosstÍg
és a feglveres erők ellátlis.it, a haderő sikeres alkalmauÍsát biztosítjtík'

A Hadtudományi Lexikon (Magyar Hadtudomanyi Társaság kiadványa |995) a hadszíntér-előkészítéSta következőképpen határozza
meg:

a

A hailszíntér-előkészítésaz o rszág honvédelmi felkészítésének résxe,
hadászűtÍ biztosítás eglik fajtája A a1 ország egész területére kiterjedő

békébenés háborúban megvalósítandó oly an re ndszabáIyok összessége,
űmely ek megterenúik a feg1veres erők sikeres al kalmazásának feltételeit'

küliin erre a feladatra
Az orszóg teriiletén a hadszíntér-előkészííést
kijelölt tÍIlami szenek végzik, d'e az előkészílésep része a feglveres erők
közvetlen feladatrendszerébe tartozik.

A

hadszíntér-előkészítessellétrejönnek a feltételek a haderőnemek
alkalmauÍsára, a Íolyamatos ulán- és hdlraszáIlíílisokra, az eredményes
áIlami és kűtonai vezetésre, az éleíhez és az elldtóShoz szijkséges anyagok
tárolásóra és az ellenséges csapatok elleni védelemre'
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feladatA Hadfudományi Lexikon felsorolja a hadszíntér-előkészítés
rendszerén belül, a különböző szakterületeken végrehajtandó leg-

fontosabb feladatokat és rendszabályokat is, arnelyek a következők:

. megerősített körletek kiépítésea v eszé|y ezteÍelí irányokban,
. a köZúti és a vasúti közlekedési hálózat kiépítese és fejlesztése,
. a repülőtér hálózat kialakítása, üzemkészségének fenntartása,

. az állami

és katonai vezetési pontok rendszerének kialakítása,

. a légvédelmieszközök

.

és csapatok álláskörleteinek

berendezése,

a kommunikációs rendszerek előkészítése és működtetése,

. az

anyagi készletek felhalmozása, a raktái rendszerek kialakítas4

. aZ egészségügyi hálózat kialakítása, fejIesaése, felkészítése,
. hidrográfi ai, meteorológiai, topogeodéziai rendszerek felkészítése.
feladatok jel'
legiik szerint, a végrehajló és irányító szemezetek alapjón két csoportba
sorolhptók. A Jeladatok egl része a civil szféra, ü nemzetgazdasóq, a
közigazgatás, ű területi- és a helyi önkormónyzatok kompetenciójába tar'
tozik, A feladatok egl másik jelentős hányadút a katonai szakÍelűdaÍok
alkotjtÍk' Ezeket a Honvédelmi Minisztérium, illelve a Honvéd Vezérkar
irányíttÍsával a Maglar Honvédség csapaíai, t.ímogató intéunényei és a
különböző hlittér intezményei temezik, szemezik, illetve hajtják végre.
A Íelailatsorí tanulmónyozva megóIlapílhatjuk' hogt

a

A

katonai szakfeladatok további három alrendszerre, három szakterÍiletre csoportosíthatók' A megerősített kÖrletek kialakítása, a légvédelmi álláskörletek előkészítése és részben a vezetési rendszerek kiépi
tése elsősorban műszaki jellegű szakfeladatok. A kommunikációs rend-

szerek kiépítéseés felkészítése,illetve a vezetési pontok híradásának
megszervezése elektronikai (hiradó) szakfeladat' A közlekedési áqazaü'
rendszerek felkészítése,az anyagi készletek felhalmozása, lépcsőzése, a

helyreállító_javító kapacitások kialakítása, az egészségügyi el|átő há\ózaÍ
háborús igényeknek megfelelő felkészítéseviszont logisztikai szakfeladat.

Az ország területének védelmi célúfelkészítéSénéla nemzeti haderő
szükségletein felül a szövetségesek igényeivel is számolni kell. Az első
lépésezen a területen a NATO igények megfogalmazása. Így például meg
kell határozni a nemzeti haderő szükségletein felül adódó Vasúti szállítási
szükségleteket, a repülőterek igénybevételének várható alakulását, a
közúti csapat_ és anyagszáIlítások volumenét, végrehajtásuk időbeni paramétereit. A beérkezett adatokat a Honvédelmi Minisztérium koordinálása
mellett, a területileg illetékes kormányzati szerveknek kell feldolgozni és
az így megismert követelményeket, igényeket a hadszíntér-előkészítés
során érvényrejuttatják.

Összegezve a kütönbijző

terüIeteken a hadszíntér-előkészítéssel
kapcsolatos sziikségleÍeket éS többletigénleket, azokbóI az aldbbi feladatsor
adódik az ország íefülete védelmi célúfelkészítésénektemezésénéIés

végrehajtásánúl:

Anyagi biztosítás terül€tén:

. Tisztázni kell

a nemzeti támogatási rendszerben, illetve a befogadó nemzeti támogatás rendszerében biztosítandó anyagok körét,
mennyiségét;

.A

nemzeti haderő igényein tul, a szövetséges csapatok várható
igényeinek megfelelő anyagi készletek Íelhalmozása azokből az
anyagféleségekbol, amelyek a befogadó nemzeti támogatás

nomenklatúújába tartoznak (élelmiszer, víz, esetleg üzemanyag);

. Kialakítani azokat a polgári és katonai ellátó szervezeteket, amelyek feladata lesz mind a nemzet1 mind a szövetségesi igények
kielégítése;

. Létrehozni azokat

a tárlntézményeket, amelyek egyrészt a befogadó nemzeti támogató szervezetek anyagi készleteit, máSrészt
a szövetséges erők ellátó szerveinek anyagi készleteit tárolják;
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. A polgári

szféra részérőlmegvalósuló anyagellátáshoz, a szük-

séges nemzetgazdasági kapacitásokat le keIl kötni' szükség esetén azokat aktivizáln i kell.

Technikai biztosítás területén

.

:

Egyeztetni kell a technikai biztosítás feladatrendszerén belül
azokat a feiadatokat, amelyek a befogadó nemzeti támogatás
keretében kerülnek végrehajtásra;

. A fenti kapacitásigényeknek megfelelően' ki kell alakitani azokat
a technikai kiszolgáló-, Vontató-, jaVító szervezeteket, amelyek
a szovetséges erók részérenyújtanak technikai támogatást;

. Ki kell jelölni

azokat a helyreállító_szereló objektumokat, gyári
kapacitásokat, ahol a nemzeti igényeken túl a szövetségesek
haditechnikai eszközeinek helyreállítását is végre lehet hajtani;

. A nemzeti hadelő javítási szükségletétől eltérő speciális (típusra
orientált) javító kapacitásokat kell kialakítani a NATo követelmények és a küldó nemzet elvárásai alapján, amelyekhez a
speciális technikai eszközöket
kell biztosítania'

és anyagokat, a küldő nemzetnek

Közlekedési biztositás területén:

. A

szövetségesek várható igényeinek megfelelően

a

vasúti

gcirdülóanyagot és vonóerőt a Magyar Államvasutakkal történő
eByezleléssel le kell biaositan i;

.A

szövetségesek haditechnikai eszközeinek technikai paraméterei alapján fel kell készülni a vasúti szállítáSoknál adódó speciá-

lis követelményeke (nagy tömegű harcjárművek'

szállítmányok, rögzítési szabványok, stb.)

rakmintás

. Fel kell

készíteni a repülőtereket, a szövetségesek légi szállító
eszköZeinek és harci repülőgépeinek fogadására, a repülőgépek
feltöltésére, foldí kiszolgálására;
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' A

légiirányítási rendszerek elektronikai felszereléseinek

íejlesztésévela NATo kompatibilitás követelményeit teljesíteni
kell.

Egészségügyiellátás teriiletén:

'

AZ egészségügyi ellátás nemzeti vagy befogadó nemzeti keretekben történó Végrehajtásának figgvényébena szükségletek és a
lehetőségek összhangját meg kell teremteni;

.A

katonai műveletekben várhatóan résztvevő szövetséges erők
létszámának és a veszteségi mutatóknak megfelelóen' a szük_
séges sebestiltszállító erőket és eszközöket, győgyítő kapacitásokat ki kell alakítani és fel kell készíteni;
illetve a központi egészségügyi hálóZatot fel kell készíteni a nemzeti igényeket meghaladó, szövetségesi igények tel'

' A területi,

jeSítéSéIe'

Ezek azok ű legifontosabb többletfetadctok, amelyeket az ország

mint a szöve*égi tagsúgbóI
védelmi feladatokra iörténő felkészítésénél,
teeredő kötelezettséget teljesíteni kell. Ezek az igények, Volumenüket
kintve rendkívül iáltozőak lehetnek. Nagyságukat a katonai mííveletek
és időmérete és jellege' a bevont erok mennyisége, a végrehajtás térbeli
beli alakulása iatározzák meg. Az ország területén működó szövetséges
erók nagyságától fuggoen, ezek az igények a nemzeti szüksegietek szintje
A
alatt miadh-atnak, azt megkozelíthetik, esetleg aÍ meg is haladhatják'

kellőinformációkhiányábanerrőlmostpontosabbprognózistkialakítani
nem lehet.

többletterhek elviselésére való felkészülésnél,rendkívül fontos a
várható plusz igények nagyságrendjének' minóségi mutatóinak megfelelő
pontoSságú előiejelzése. Ebben a vonatkozásban nagr'jelentóséggel bír a
alkalszövetsétesekkei való hatékony együttműködés' a szÓr etséges erők
a
zoI1sága'
mazásáűI kapcsolatos Íewező-szervező munka meealapo
prognózisok megfelelő pontossága' A katonai műveletek színteréül szo|_
tertileteket csak akior lehet megfelelóen elókészíteni'.ha minc a poli-

A

ialá
iikui' .ind

1:\

u kutonai felső vezetés megfelelci

intbnnációkkal rendelkezik

a nemzeti'

il]etve a szöVetséges haderők várható alkalmazásáról, ha
megfeleló adatokkal rendelkezik a katonai műveletek célját, végrehajtásának módját illetoen, ha ismeri a műveletbe bevont erők mennyiségét,
minóségét, a katonai tevékenységektérbeli és idóbeni terjedelmét, határait'

A

hadszíntér - előkészítéscsak akkor lehet eredményes, ha a polilikai vezető szervek, illetve az érÍntett kaíonai ve7elés, ű Íeladaíotés ű
sziikségleteket illetően kellő előreláttÍssaI, a Iehetőségekre vonatkozócn
pedig megfelelő isrnerete kke l re ndelkezik. A h adszíntér-e lőkészítéséta
haderő dtszervezésével összhangban, a nemrytbiztonsági és védelmi
alapel-veknek, ü katonai doktrínű tételeinek, űz alkalmazrisi, támogatási
és biztosíttÍsi elveknek meg]feleIően, szövetségesi kötelezetlségeinket

Jiglelembe véve keII meglenezni és megszervezni.

Ez nemzeti

és szövetségi érdek.
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