
"DEFENCE SUPPoRT,, - VÉ,DELMI TÁMOGATÁS

NATO-ban használt kifejezés magyar értelmezése

Fenyvesí Károly|

Tisztelt Olvasó!

Ennek a témának a feldolgozását és kőzzétételéí azéít tartottam szük-
ségesnek, mert a 3 éVes külszolgálatban eltöltött idó Uíán bazatéíve azt
tapasztaltam, hogy sokan helytelenüI értelmezik a NATO-ban meghono-
sotloít "tleíence support" - magyarul védelmi támogatds fogalmdt. Egye-
sek a katonai terminológiában használatos támogatással, mások a biz-
tosítással és megint mások a logisztikával azonosítják. Mivel a külszol-
gálatom ideje alatt Brüsszelben, a NATO-központban ezen a területen dol-
goztam, úgy gondoltam, hogy egyike lehetek azoknak, akiknek akár köte-
lessége is tisztázni eZ:í. a kérdéskört.

Előre is elnézést kérek minden olvasótól az aránylag sok, és sokszor
használt angol nyelvű NATO-rövidítésekért, Tudom a saját tapaszta-
Iatairnból, hogy elég nelréz az olyan szöveget olvasni és megérteni, amely-
ben sok az idegen kifejezés. Ennek eIlenére úgy gondoltam, hogy az ere-
deti rövidítéseket fogom használni minden o|yan esetben, amikor nincs
annak nregl,tonosodott magyar megfelelóje. Ezt a NATO-központban
eltöltött három év alalí megszerzett tapasztalat alapján teszem, mert azt lát-
tam, hogy a legtöbb ország praktikus okok miatt a saját gyakorlatában ezt
lronosította meg. Ugyanis ezeket a kifejezéseket (mozaikszavakat)
általában a szakemberek egy szűkebb csoportja használja a NATO-
tagországokban, akik pontosan tudják, hogy mit takar az eredeti kifejezés.
Ha ezt lrasznáJjuk, nincs félreéfiés, nem kell nragyarázkodni.

Viszont ha ezeket lefordítjuk más nyelvre, például rnagyarra (arni sok-
szor egyszerűen, röviden nem is lehetséges, és a kifejezések sokszor ré-
gebbről meghonosodott fogalmat, tevékenységeket takarnak, mint például

l, Fenyvesj KáJoly mk, ezredes, HM nemzetközi fegyveíz€ti koordináloí

233



a védelmi támogatás is) és azt kezdjük hasmálni úgy, mint egy korábbról
ismert fogalmat, akkor előfordulhat, hogy ezekjelentése eltorzul, nem azt
adja vissza, amit az adott környezetben valóban jelent. Ezért gondoltam
úgy, hogy ahol lebet, maradok az eredeti angol nyelvű NATO-
rövidítéseknél, természetesen megadva azok magyar foldítását, illeWe ha
szükségesnek láttam, akkor rnagyaíázaíot is fűztem azokhoz.

A téma megértéséhez szükségesnek tartottam elemezni azt a
környezetet, amelyben a védelmi támogatás fogalom meghonosodott és

használatos. Így a NATO Nernzetközi Titkárságát, a Védelmi Tárnogató

Főosztályt és a Némzeti Fegyverzeti Igazgatók Konferenciája (CNAD2)
szeívezeíét és annak alárendeltségében lévó bizottságokat, Ezen
szervezetek rendeltetését és feladatait elemezve úgy gondolom, világosan
kirajzolódik a védelmi támogatás alatt értett tevékenység.

Mivel NATo-témáról van szó, természetes, hogy nagyon sok kife-
jezés az angolból került átvételre, és annak magyar fordítását használom
akkor, amikor ea a cikket megfogalmazom. Nem szándékom, hogy min-
den fordítást külön elemezzek, egyet azonban minderrképpen szeretnék
íisz-tázni. Ez pedig a "support" - magyarul támogat, támogatás vagy

"povide support|| - magyarul segítséget nyújt, vagy egyszerűen ||végzi",

Amikor a támogat(ás) kifejezéstjelzó nélkül használom, akkor a sző köz-
napi jelentését kell érteni, úgy mint "sesít(h)", "előmozdít(ás)" stb.

Amikor a védelmi támogatásiól van szó, akkor az egy szélesebb körű
tevékenységet takar, amit a cikk végén fogalmazok meg.

Engedjenek meg még egy rövid kitérőt, magyaríuatot a NATO
Védelmi Támogató Főosztály tevékenységét illetően, mielőtt a részletekre
rátémék. Tulajdonképpen mi is ennek a főosztálynak a rendeltetése? Ezt a

későbbiekben megfogalmazom a hivatalos dokumentumok alapján. Most
inkább a saját szavaimmal mondanám röviden: A NATO Védelmi
Támogató Főosztály rendeltetése elősegíteni a Szövetség3 küldetésének,
feladatainak a végrehajtását annak érdekében, hogy mint soknemzetiségű
szervezet képes legyen zökkenőmentes együttműködésre a hadfelszerelési
anyagokat és eszközöket, azok ellátását, fenntartását stb. illetően. Ennek
érdekében önkéntességi aIapon összehangolja a tevékenységeket már a ter-

2. CNAD - Conference ofNational Armaments Directors - Nemzeti F€gyveíZeti lg8zgatók Konfeíen-
ciája
3, szöVetség, értve alatta aZ Észak-atlanti szerzódés Szerv€zetét,
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vezési, fejlesáési, majd a gyártási és beszerzési fázisokban. Azzal, hogy

amikor és ahol szükséges, anyagi-technikai szabványokat vezet be, lehe-

tővé teszi a tagorságok és nem tagországok (például: PfP országok)

felkészülését az együttműködésre, Ennyi bevezető után térjünk rá a rész-

letekre.

1. A NATO "DEFENCE SUPPORT - vódelmi támogatás" alatt
folyó tevékenység elemzése és a hozzá kapcsolódó szewezeti

elemek vizsgálata

1.1. A NATO "Defence Support Division" - a NATO Védelmi

Tómogató Főosztálya rendeltetése, helye szerepe,

A Védelmi Támogató FőosztáIy a NATO-Nemzetközi Titkárságas
szervezetében az öt föosztály közül az egyik, amelynek vezetője a szak-

területekért felelős főtitkárhelyettesek közül a védelmi támogatásért fele-

lős NATO fótitkárhelyettes. Ezt a beosáást - kvótás hely lévén - mindig
amerikai nemzetiségű személy tölti be,

1.1.1. A Védelmi Támogató Főosztály rendeltetése:

. Tarrácsot adni a NATo-főtitkár, az Észak-atlanti Tanács (},IAC6)

és más főbizottságok részére a felelősségi körébe tartozó

kérdésekben, mint:

- A "fegyverzeti" területen a kutatás-fejlesztés, ryártás, beszer-

zés, életciklus elemzés,

- Kiterjeszte$ légvédelemmel (extended air defence) kapcso_

latos témák.

. Elősegíteni a szövetség7 részére rendelkezésre álló erők és

eszközök (leg)költséghatékonyabb felhasználását.

4, Megiegyzés: Az angol "Division" mint "principal body" szó alatt magyarul ebb€n az esetben

foosztrirlyt, íöigazgatóságot vagy ftjc§oportfiinökséget kell ért€ni, Én a továbbiakban a íőosztály kife-

iezést fogom hóználni a stratégiai és védelmi Kutató IntéZ€t áItaI l997-ben kiadott magyar nyelvű

NATo KEZIKÓNYV alapján,

5, Lásd az l, számú táblázat "A NATo Nemzetközi Titkárság Fóosztályai".
6, NAc - Noít Atlműc council - Eszak-atlanti Tanács-

7, Szoveség alan az Észák-atlanti szerződés szervezeét kell érteni,
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' A Védelmi Támogató Főosztály összekötő szerepet tölt be a
NATO termelési és felhasználói logisztikáért felelős szervezetei
között, a különbözö kooperációs projektekkel kapcsolatos
feladatok során, valamint a NATO kutatás-fejlesztéssel
foglalkozó katonai szewezetei között.

. A felelősségi körét és kompetencidját é ntően ("fegyveneti" és

Iégtér menedaement kérdések) részí vesz a NATO Védelmi
Terv e zé s i fo Iy amata ib an.

A védelmi támogatásért íelelős NATO íőtitkárhelyettes az állandó
elnöke a NATO CNAD "senior" bizottságnak, a NATO C38 Igazgató
Tanácsának és túrselnöke a NATO Szabványosítási Bizottságnak.

1,1.2. A Védelmi Támogató Főoszttily felepítésében alapvetően két
igazgatóságra és három másik szenezetre tagozótlikg, ez utóbbiak
megosztva, rés7,ben a Védelmi Támogató FőosztáIy, részben a Nem-
zetközi Katonai Tarn (MS10) iglzgatőjánú az alárentleltségébe (fe-
lelősségi körébe) lartoznak. Ezek:

- Fegyverzeti Tetvező, Program és lrányelvek lgazgaíőság;

- Légvédelrni és Légtér Menedzselő lgazgatóság;

- A NATO Központ Konzultációs, Vezetési és Irányítási Törzs
(NATo HQllC3S12);

- A NATO Szabványosítási Iroda;

- A Kutatási - Technológiai Hivata], Technikai Tanulmányok és
Koordináló Iroda.

8, NATo Consultation, Command and Controll Board - NATo Konzultáció§. Vezetési és lrányilási
Igazgató Tanács,
9 Lii§d a 2, számú tábliizatot "Védelmi Támo8ató Főosztály",
l0, IMs - lntemational Military Staff - Nemzetközi Katonai Tóízs,
l l NATO HQ - NATO Headquarters - NATO Közpon!,
12 c3S - consullaiion Command & Control stafr _ Konzultációs, Vezetési és lrányitasi Törzs,
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Részletesebben a két igazgatósóggal kívánok foglalkozni. A közös
irányílús alú tatuai terülelekkel csak áItalános tőjékoztató jelleggel, a
védelmi támogatós felelősségí körének megfelelő mértékben.

1. Fegyverzeti Tervező, Program és Irányelvek lgazgatóság
(Armaments Planning Programme and Policy Directorate).

Ez az tgazgatőság segíti és támogatja a védelmi támogatásért felelős

főtitkarhelyettest a Szövetségenl3 belüli fe5,verzeti kooperációval, pro-
jektekkel, irányelvekkel, valamint a beszerzésekkel kapcsolatos kérdések-

ben, FeIeIős továbbá a CNAD tevékenységével kapcsolatos feladatok
szer.lezéséétt, a kezdeményezések formába öntéséért, támogatást nyújt a
CNAD részére annak érdekében, hogy az maradéktalanul képes legyen

megfelelni rendeltetésének, vagyis, hogy elősegítse a Szövetség külde-
tésének teljesítését.

Ezen kívül az igaz7alóság támo7atásl nyújt a Szárazföldi (NAAGI4),

a Haditengerészeti OrNAGts) és a Légieró (l.{Are6t01 Fegyverzeti

Csoportok (fóbizottságok, másképpen első szintű bizottságokl7) részére.
Ebben az esetben az igazgalóság szetepe, hogy elősegítse és biztosítsa a
tagországok képviselói közötti információcserét és harmonizácíőí az érin-
tett témakörökben . Biztosítsa továbbrí a különböző koncepciók és a NATO
(had)műveleti követelmények közötti összhangot, elősegítse a konszen-
zus, valamint a minél magasabb fokű szabványosítás elérését a NATO
műveletek kooperációban történő végrehajthatósága érdekében.

l3. szövetségen az Észak-atlanti szerzódés szervezetét kell érteni.
l4 NAAC - NATo Aímy Armaments Group,
l5, NNAG -NATo Naval Armament§ Group,
l 6. NAIAG - NATo Aií Foíce Armament§ Group,
17. Megie8yzés: A NATo Nemzetközi Titkarsága szeívezetében küIónbözó szintii bizottságokat
különböáetünk me8, A legf9lsőbb szintű bizoítsá8ok az úgynevezett "senior committee"-k, amelyek
a NATo Tanácsának, a véd€Imi Tervezö Bizottsá8nak, vagy a NukleiáJis Tervezó csoportnak j elen-
ten€k. Ilyen bizottság a CNAD is, amely az Eszak-atlanti Tanácsnak j€lent. A legfelsóbb szintű
blzottsá8ok aláLr€nd€ltségébon három különbözó szintú bizottság müködhet| első szintií-, vagy fóbi-
zotts€ok, ezek aIaíendelt§égében a második szintű bizottságok és ezek aláJendeltségében a harmadik
szintű bizottságok (ezek többnyire albizotlságok - "subgroup"-ok, y6gy ,unkacsoportok - "Working
Group"-ok, illetve alkalmi munkacsoportok "Ad Hoc Group"-ok).
Más ielosztá5 szeíint a bizottságok lehetnek állandó-, illetve id€iglenes bizott§a8ok. Ilyen értelemben
a nagyobb horderejű feladatok vé8rehajtására létrehozhato Ad Hoc bizottság, mint elsó szintú
bizottság is, amelynek mandátuma meghatáíozott ideig tart, Ezen kiv0l a feladatokj€llege, i]letve ren-
deltetése szerinti felosáás alapján a senior bizottságok alárendeltségében me8különböztethetünk
munkacsoportot - "Working Group", tervező csoportot - "Projeci Group" és iíányitó csoporiot-

"steeíing committ€€".
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Ez az igazgatóság felelős a PfP18 programból a CNAD felelósségi
körébe tartozó feladatok végrehajtásáért, bedolgozik,a Tömegpusztító
Fegyverek Elterjedése Elleni Munkacsoport (DGPI9) mlnkálába, túmo-

8,ar7 a CNAD munkáját a Kiterjesztett Légvédelem (Extended Air
Defence) kórdéseiben, menedzseli a CNAD Hadszíntéri Rakétavédelmi
Munkacsoport tevékenységét, felügyeli a béketámogató műveletek
CNAD-t érintő feg},rr'erzeti Vonatkozásű feladatait. Kapcsolűtot ta íenn a
Nyuga!európai F egyverzeti Csoporftal (WEAG)2o, valamirrt a küIönböző,
a CNAD felelősségi körébe is tartozó kérdésekkel foglalkozó
szervezetekkel, hivatalokkal, mint például: "NATO EF 2000 and TORNA-
Do Development2l , NPLO22, NAMSA(O),23 NAHEMA24, SACLANT-
CEN25, SNLC26, stb. (a felsorolásban csak a lényegesebb és ismertebb
szervezeteket említettem meg).

Az igazgatóságon beIüI működík a NATO Nemzetközi Titkársága
kutaüís-fejlesztésért felelős részlege. A NATO Kutatási és Technológiai
Hivatalának (MA27) székhelye Párizsban van. Ennek vezető testülete a
Kutatási - Technológiai Igazgatóság Tanácsa (RTB28). A hivatal és az
ígazgatő íanács együttesen alkotják a Kutatási - Technológiai Szervezetet
(Rrozl;.

2. Légvédelmi és Légtér Menedzselö igazgatóság (Air Defence and
Áirspace Management Direc torate).

l8, PfP - Partnership for Peace - Békepartnerség,
19, DGP - Defence Group on Pro|iferation - Tömegpusztitó Fe8yverek Elterjedése Elleni
Munkacsoport,
20, wEAc - Westem European Armament§ Group _Nyugat-európaj Fegyveízeti csoport,
2L NATO Eurofi8hteí 2000 és ToRNADo harci repülógépeket f€jlesztő csoportok.
22, NPLo - NATo Production and Logistics oí8anization - NATo Gyáíiisi és Logisztikai szervezet.
23, NAMsA(o) - NAIo Maintananc€ and supply Agency(orgalization) _ NÁTo Fenntaítá9i és
Ellátá5i Hivatal(szervezet),
24, NAHEMA - NATo Helicopt€r (NH90) Design, Dev€lopmenl Poduction and Logislics
Mana8ement Agency _ NATO NH90 Hel ikopter Tervezó, FejIesztő, cyártó és Logisáikai Menedzseló
Hivatal
25, SACLANTCEN " supreme Allied command AtIantic Undersee Research Ceítre _ szövetsé8es
Fegyveíes Erók Atlanti Legfelsőbb Pa.rancsnoks€ Tengeralatti Kutatasi Központ.
26, sNLc - Senior NATo Logisticans'conference - NATO Logisztikai vezetők Konferenciája
(Ertekezlete),
27. RTA - Reseaích and Technolo8y A8ency - Kutatási és T€chnológiai Hivatal.
28, RTB - Research and Technology Board _ Kutatasi és Technológiai l8azEatóság,
29, RTo - Reseafch and Technology organization - Kutatasi és Technológiai szervezet,
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Ez az igazgatóság felelős a légvédelemi kérdésekért, valamint a
katonai és a polgári légi forgalom irányítási feladatai közötti kapcsolatok
szerv ezéséért. Egyik fő feladaía támogatást n! újtani aNATO Légvédelmi
Bizottságának O{ADC39, amelynek rendeltetése tanácsot adni az Eszak-
atlanti Tanács és a NATo Védelmi Tervezó Bizottság részére a légvédel-
mi fejlesztési programok teljes körét érintően. Ezen feladatok végrehajtása
során szorosan egüttműködik a NATO katonai szervezeteivel. A NATO
Légvédelmi Bizottsága felelős a NATO légvédelmi rend,szere irány-
elveinek (policy) továbbfejleszíéséérí, a légvédelmi kérdésekben a
tagországok közötli koordinációért - éftve a]atta a béketámogatási műve-
letek során, a résztvevó országok közötti koordinációt is - az integrált
légvédelmi rendszer (beleértve a haditengerészeti, szárazítildi és légierő
légvédelmi képességeit) képességeinek növeléséért annak érdekében,
hogy azok megfeleljenek a Szövetség elvárásainak.

Az igazgatóság nuisik íő íeladata támogatást nyújtani aNATO Légi
Forgalmat Irányító Bizottság (NATMC3l) részére, amelynek rendeltetése,
hogl biztosítsa a légtérkoordíndciól a Szöveíség részére úgy a katonai,
mint a polgari légi forgalom esetén, valamint kapcsolatol íaflani a partner
országokkal a közös légtérhasználat kornpatibilitásának kialakítása és biz-
tosítása érdekében, valamint azzal atávlati céllal, hogy kiépítésre kerüljön
az egy séges páne urópai Iég iforgalmi irányítási rendszer.

A NATO együttműködési keretein belül az igazgatóság feladata a
NAlO-tagságra aspiráns országok részére fakik részt vesznek a Tagsági

Akció Tervben (MAP32) és a PíP programban] tanácsot és segítséget nyúj-
tani a légvédelmi és légtérforgalmi kérdésekben,

Az igazgatóság feladatai közé íartozik továbbá a kapcsolattafiás a
légvédelmi ügyekben érintett hivatalokkal, szervezetekkel, mint például: a

Légi Eszközre Telepített Korai Riasztási Programot33, valamint a Légi
Vezetési és Irányírási Rendszer Programot34 menedzselő hivatalokkal, a

FIAWK földi tetepítésű légvédelmi rakétarendszert3s és a Közepes Ható-
távolságú Megnövelt Légvédelmi Rendszert36 menedzselő szervezetekkel.

30, NÁDc - NATo Air Defence committee _ NATO Légvédelmi Bizotlság
3l, NATMC - NATO Air Traffic Mana8ement Committee " NATo Légi FoBalmat lrányitó
Bizottság,
32, MAP - Membership Actioí Plal - Tagsági Akció Terv,
33, NATo Airbom€ Early Warning Pro8ramme.
34, NATo Air coííünand and coníol System Pro8ramme.
35, HAWK suíface to Aií Missile system - ftjld-l€vegő rakéta rendszeí,
36, MEADS - Medium Extended Air Defence system.
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3. A NATO Központ Konzultációs, Vezetési és Irányítási Törzs

Q,LÁTO HQ Consultation, Command and Contol Staff - NATO HQ C3S)

Ez a törzs integrálja magába a NATO-n belül a témáért felelős civil,
illetve katonai szervezeteket. A törzs fó feladata, hogy kialakítsa a NATO
Konzultaciós, Vezetési és Irányítási irányelveit, majd felügyelje azok ter-

vezését és alkalmazását. További főbb feladata, hogy működtese és kiszol-

gálja a NATO Kommunikációs és Információs Rendszerét (CIS37). Ezen

feladatai végrehajtása során támogatást nyűjt az alábbi bizottságok
száLmára: Eszak-atlanti Tanács, Katonai Bizottság, CNAD, Erófonások

Főbizottsága (SRB38), és más bizottságok részére szükség esetén. A
NATO C3S a rendeltetésüknek megfelelően hat küIönböző részlegre

tagozódik (itt nem szándékom részletesen elerrrezni).

4. NATO Szabványosítási lroda (Offce of NATO Standardization)

Ez a szervezet felelős a NATO-n belül az anyagi és techrrikai szab-

ványokkal kapcsolatos tevékenységért úgy, hogy az iroda, mint a

Nemzetközi Titkárság szervezetének része, tagja a NATO Szabványosítási
Törzs Csoportnak (NSSG), amely a NATO Szabványosítási Bizottságnak

(NCS39) van alárendelve. (A szabványosítással, rnirrt a védelmi támogatás

egyik fontos feladatával, részletesebben egy, késóbbi fejezetben foglalko-
zom).

5, Kutatási és Technológiai Hivatal Technológiai Tanulmányok és

Koordinációs |roda (Technology Slttdies antl Coordinatiotl Ofiice of
Research & kchnolog,, Agency).

Ez az troda összekötő szerepet tölt be a párizsi székhelyű Kutatási és

Technológiai Hivatallal (RTA), és mint ahogyan korábban már szó volt
róla, kettós alá,errdeltségben működik. A NATO Kutatási és Technológiai
H;vatallal együtt az a rcndelíetése, Hogy kitlolgozza a hosszú távú NATO
kutatási - fejlesztési programját, elősegítse az infornrációcserét a nenl-

zetek kutatással - fejlesztéssel fogIaIkozó szeryezetei között, ianácsot adjon

37. CIS - Communication & lnformation syst€m - Kommunikációs és lnformá§iós Rendszer,

38, sRB - senior Resource Board - Eíőforrások Főbizotl§ága,
39, NCS - NATO committee foí standardization - NATO Szabványositasi Bizottság,
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az Eszak-atlaníi Tarrács, a NATO különböző bizottságai, valamint a tagor-
szágok részére alapvetően a védelmi célú kutatási-fejlesztési kérdésekben.

A RTA a kutatási-fejlesztési témáknak meg]felelően hat küIönböző
PANEL-rc tagozódik:

. Tanulmányok, Analízis és Szimuláció (SAS PANEL),

' Rendszer Koncepció és Integráció (SCI PANEL),

. Szenzorok és Elektronika (SET PANEL),

' Információs Rendszer Technológia (IST PANEL),

' Alkalmazott Gépjármű Technológia (AVT PANEL),

r Humán Faktor és Orvostudomány (HFM PANEL).

Ósszefoglalva, a íentebb teírlakból látszik, hogy a Védelmi Támogató
Főosztály működési terüIele igen széles körű és alapvetően kéífő terüIet-
re tagozódik, Az egyik, ame$ik afegyverzetlq, fl míísik pedig, ameb,ik az
előzőekben tárglalt légvédelmi kérdésekkel foglalhozik. A konzultációs,
vezetési és ifányíttísi, a szabványosítási, valamínt a kutatdsi és fejlesztési
kérdésekben pedíg megosztott felelősséget visel a Nemzelközi Katonai
TörzzseL

Miután megismerttik a védelmi támogatásért felelős szervezet rendel-
tetését, feladatát és felelősségi területeit, vizsgáljuk meg a doktori érte-
kezés témájálroz majd közvetlenül kapcsolódó CNAD rendeltetését és az
alárendeltségébe tartozó biZottságokat,

40. A szerző megjegyzése: a továbbiakban, amlkor a "fegyverzeti" kií€iezést használon - aml aZ
anBol "armaments" e8yenes t'ordításból következik _ mindig a szó szorosan vett ielentésélől
széles€bb fogalomkört k€ll érleni Magyarul Ieginkább a hadfelszerelés szó fedi Ie az angolban
használt "armaments" körébe tartozó fbgalmat,
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1.2. A Nemzeti Feglverzeti lgazgatók Konferenciája
rendeltetése, felelősségi területe4l, az alárendeltségében működő bi-
zottságok.

1.2.]. A CNAD rcndeltetése

A Nemzeti Fegyverzeti Igazgatók Konferenciája (a továbbiakban
CNAD), a szakteriiletét illetően a NATO legfelsóbb szintűl tanácskozási
joggal bíró bizottsága, amelynek renrleltetése a fegl,verzeti kérdéseket
érintő témakörökben a Szövetségen belüli együttniűködés megszervezése
és elósegítése, A'90-es években a nemzetközi helyzetberr történt Változá-
sokkal ez fokozatosan kiegészült a PfP országok felé irányuló aktív
együttműködési feladatokka1.

A CNADl/e/ős elókészíteni az összes fegyverzeti együttműködéssel
kapcsolatos témaköröket az Észak-allanti Tanács üléseire, és fordítva, a
CNAD felelós azér1, hogy az Eszak-atlanti Tanács által, a fegyverzeti
kérdésekben hozott döntéseket eljuttassa a tagországokhoz a CNAD
illetékes bizottságain keresztül.

Ebben a munkájában a CNAD-t a neki közvetlenül alárendelt főbi-
zottságok (első szintíi bizottságok) segítik.

I.2.2. A CNAD felépítésea2:

- NADREPs - National Armaments Directors' Representatives -

Nemzeti Fegy.,lerzet lgazgatők Képviselói;

- ACl259 - Alliance Ground Surveillance Steering Committee -

Szövetségi SzárazföIdi FeIderítő Rendszer Irányító Bizottság;

- AC/259 - NATO TMD PG - NATO Theatre Missile Defence Project
Group - NATO Hadszíntéri Rakétavédelmi Tervező Csoport;

- AUG/AIMS - Armaments Information and Management System
User Group - Fegyverzeti Információs Menedzsment rendszer1 Felhasználói
Csoport]

41- AZ ebben aZ alfejezetben leirtak aZ Ac/259-D/1539, valamint az AC/259-D(2000) 17 száLínú nyi11

NÁ'o,dokumeDlumok alapjáfl kerüItek megfogalmazásra,
42. Lásd a 3, szárnú táblázatot "A CNAD felépitése",

1A)



- GNE/DM4 - Group of National Experts on Deployability and
Mobility _ Bevethetőség és Mobilitás Nemzeti Szakértők Csoportja;

- ACl224 NAFAG43 _ NATo Air Force Armaments Group - NATo
Légierő Fegyverzeti Csoport (alárendeltségében az AGa csoportokkat);

- AC/2z5 NAAG45 - NATO Army Armaments Group - NATo
Szárazítildi Fegyverzeti Csoport (alárendeltségében az LGaó csopor-
tokkal,1l

- ACl 141 NNAG47 - NATO Naval Amaments Group - NATO
Haditengerészeti Fegyvelzeti Csoport (alárendeltségében az NG48 csopor-
tokkal);

- AC /135 Group on Codification - Kodifikációs Csoport;

- ACl250 Quality Assurance _ MinőségbiztosíLís csopor;

- ACl258 Safety Aspects of Transportation and Storage of Munitions
and Explosives - Lőszerek és Robbanó Anyagok Szállítási és Tárolási biz-
tonságának kérdéseivel foglalkozó Csoport;

- AC/3 l0 Safety and Suitability for Service of Munitions and
Explosives _ Lőszerek és Robbanóanyagok kiszolgálásával kapcsolatos
biztonsági és alkalmassági kérdéseivel foglakozó Csoport;

- ACl301 Material Standardization and Engineering Practices -

Anyagi Szabványosítás és Műszaki Gyakorlatok Csoport;

- ACl3l3 Group on Acquisition Practicies - AC/3 13 Beszerzési
Gyakorlatok Csoport;

43. Lásd az 5, számú táblázatot.
44. AG _ Ai Group _ Légierő Csoport.
45, Lásd a 4 számú táblfuatot.
46 LG , Land Group _ Szarazföldi csoport.
47, Lásd a ó, számú táblá7átot
48, NC - Naval oroup _ Haditen8erészeti Csoport,
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- AC|3Z3 NATO Research and Technology Board
Technológiai lgazgatósági Tanács;

Kutatási-

- NIAG - NATO Industrial Advisory Group - NATO Ipari Tanácsadó
Csopoft.

A CNAD főbizottságai alárendeltségében a 2, szintt| bizottságok/
szakcsoportok működnek. Ilyenek például a száLrazföldi csoportok (LG),
légierő csoportok (AG), vagy haditengerészeti csoportok (NG), Ezek
alárendeltségében, mint 3. szintri bizottságok működnek, mint munkacso-
portok (WGa9), alcsoportok (SG50) stb,

Még szót kell ejtentink az NCAC - NATO Committee for Annaments
Coordination - NATO Fegyverzeti Koordinációs Bizottságról, ameIy
közvetlenül az Észak-atlanlí Tanács alárendeltségébe tartozik, de feladatát
tekintve szorosan kapcsolódik a védelmi támogatás témaköIéhez. Ennek a
felsőbb szintű bizottságnak az állandó elnóki tisztségét is a védelmi támo-
gatásért felelős fótitkárhelyettes lálja el. Ez a bizottság alapvetően
koordináló szeíepet tölt be, nem jogosuIt döntések meghozatalára, csupán
ajánlásokat tesz a feIelősségi körét illetóen.

Ezek a felsorolt fóbizottságok _ amelyek állaridó bizottságok - az
Eszak-atlanti Tanács által jóváhagyott Szervezeti Működési Szabályzat
(TOR51) szerint működnek, a rendeltetésüktól és aktuáIis feladataiktól fiig-
gően évente 2 - 8/10 alkalommal üléseznek. Ha a CNAD e|őtt álló felada-
tok szükségessé teszik, a CNAD-nek joga van javaslatot tenni újabb íbbi-
zottság létrehozására az Észak-atlanti Tanács felé, illetve joga van a fbbi-
zottságai alárendeltségében 2_es szintű bizottságot létrehozni.

1.2.3. A CNAD íeladaíai:

- Tanácsot adni az Észak-atlanti Tanács részére és eljárni az Eszak-
atlanti Tanács nevében a fegyverzetteI kapcsolatos kutatás-fejesztési
kérdésekben, valamint a NATO-erők részére történó eszközbeszerzésekkel
kapcsolatban.

49. WG - Workin8 Group - Munkacsopo.t,
50. sG - subgroup , Alcsopoít,
5l, ToR - Terms of Referenc€ _ szervezeti Múködési Szabályzal.
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- Irányítani a NATO által felváIlalt fegyverzeti kooperációt, különös
tekintettel azok politikai, gazdaságí és technikai aspektusaira.

- Felügyelni a hagyományos fegyverzeti tervezési rendszer műkö-
dését,

- Megoldást találni a fegyverzeti főcsoportok által felvetett prob-
Iémákra és kiszűrni az esetleges párhuzamosságokat a csoportok között.

- A csapatok eszközellátása során biztosítani a NATO közös
tevékenységeihez szükséges szabványosítási követelményeket.

- Kapcsolatot tartani a NATO katonai hatóságaival és a Vedelmi
Tervező Bizottsággal, és biztosítani a kapcsolatokat a CNAD főbizottsá-
gai, valamint ezen szevezetek között.

- Biztosítani a kooperációs projektek során, hogy azok feleljenek meg
a NATO PROJECTs2 kritériumoknak. Jóváhagyni a működését azoknak a
projekteknek, amelyek megfelelnek ezeknek a kritériumoknak.

- Irányítani a NATo anyagi és technikai jellegű szabványosítási
tevékenységet. Kapcsolatot tartani a NATO Szabványosítási Hivatalával,
valamint a nemzetekkel az anyagi és technikai jellegű szabványok
bevezetését, alkalmazását illetően.

- A felelősségi körét érintő kérdésekben rendszeresen beszámolni és a
szükséges kérdésekben javaslatot beterjesáeni az Eszak-atlanti Tanács
részére.

1.2.4. A CNAD összetéíele:

. A bizotl§ág elnöke: aN{Io-főíitkár, állandó üglvezető elnöke
pedig a védelmi táínogatásért felelős főtitkárhelyettes.

52, Megjegyzés: A NATo Projekteknek való megfelelés kitéíilmait az Észak-atlanti Tanács álial
iováag} ott NA l o-dokumeni(lm tanalmaz7a,
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. A bizoítság tagiai:

- A tagorságok kormányainak képviselői (rendszerint a védelmi mi-
nisztériumok államtitkár, illetve helyettes államtitkár szintű vezetői), akik
felelősek a "fegyverzeti" iigyekért, valamint a tudományos és technológiai
eredmények, technikai fejlesaések katonai alkalmazásáért,

- A NATo Katonai Bizottságának képviselője (együttműködve a főbb
katonai parancsnokságok képviselőivel).

- A CNAD főbizottságainak elnökei.

- NADREP-ek.

- Nemzeti szakértők.

- Az ülésen meghívottként résá vesmek: a védelmi tervezóésért
feletós fótitkárhelyettes, a WEAG elnöke, a HLSG53 képviselője.

A CNAD kömetlen alárendeltségében mintegy 140-150, a CNAD és
az IMS5a kettős alárendelts égében az RTo szervezetében minleg! I00-
110, így összességében mintegl 250 különböző szinh.i és rendeltetésű
bizottság működik. Ebből kétséget kizárólag levonható a7 a következtetés,
hogy a CNAD felelősségi területe igen szerteágazó, és ezeket a feladatokat
étdemben csak eg1l szervezetileg b aláűmasztott, körüItekintően szer-
vezett rendszerben Ie het elvégezni.

1.3, A "Defence Support" - védelmi támogatás fogalma, értelmezése

1.3.1. A kapcsolatos fogalmak tisztázása

Ennek a témakömek az elemzéséhez felhasználtam a HADTUDO-
MÁNYI LEXIKoN{, a ZMNE Doktori Iskola jegyzeteit, NATO
kézikönlveke! NATO nyílt dokumentumokat (a Felhasznált Irodalom
részben részletezve), konzlitáltam a témában játtas szakemberekkel annak
érdekében, hogy korrekt meghatározását adhassam a védelmi tárnogatás

53, HLSG - High Level steeíing Committee - Maga§ Szintü lrányitó Bizottság,
54, IMS _ lnt€mational Military Staff _ N€Drzetközi Katonai Törzs.

246



értelmezésének. A pontosság kedvéért igyekeztem szó szerinti meghatá-
rozásokat, idézéseket használni.

E rövid bevezető után térjünk rá a fogalom értelmezésére.

A NATO-ban használatos fogalmak és kifejezések között szinte
naponta hallhatjuk a "defence support" - véde|mi támogatás kifejezést.
Ha a "deíence suppolí" angol kifejezés szó szerinti magyar fordítását

"védelmi támogalás " vesszük alapul, vagy felületeserr értelmezzük annak
magyar jelentósét, akkor az tévútra vezet. Különösen akkor, ha a katonai
terminológiában használatos "támogatás"-ra koncentrálunk, lévén szó
katonai vonatkozású feladatokról, amit még nyomatékosít a védelmi jelző
is. De akkor is tévedünk, ha a biáosítás kifejezéssel asszociálunk.

A IIADTUDOMÁNyI lrxrxoN szerint a "támogűtás: az olyan
tevékenység, amelynek során az elöljáró parancsnok a rendelkezésre áIló
erőivel és eszközeivel (íűztámogatás, légi íámogatás, tüzérségi lámo-
gaíás, műszaki támogatás) segíti az alórendell csapatokal harcíeladataik
teljesítésében anélküI, hogy ezeket az erőit, eszközeit, akfucsak ideigle-
nesen is, alárendelné nekik"ss.

Más esetben, a napi szóhasználatban sokszor használják a " defence
suppoft|| kife:ezést helyelenül akkor, amikor annak, mint Iehetséges alter-
natív magyar jelentéSét úgy értelmezzűk, hogy biZtosítás, vagy logisztikai
biztosítás. A magyar katonai szakirodalomban a biáosítás alatt értjük a
vezetésbiztosítás (híradó,, rendszertechnikai, informatikai, komendáns és

katonai rendóri biztosítás), a harcbiztosítás (felderítés, ABV5Ó védelem,
áIcázás, íedező biztosítás, katonaföldrajzi és térképészeti biztosítás) és
logisztikai biáosítás címszó a|att végzett tevékenységet. Más megfogal-
mazás szerint:

A "biztosíttís: katonai értelemben olyan rendszabályok és tevékeny-
ségek összefoglaló neve, melyek célja: a) kedvezó feltételeket teremteni a
saját erők és eszközök alkalmazására és harcképességének megóvására; b)
megnehezíteni az ellenségnek, hogy erőit és eszközeit ellenünk hatéko-
nyan alkalmazza. A biztosítás szintjétű függően lehet: hadászali, híltl-
műveleti és harcásxati; rendeletetése sx,erint: harc-(hadmíiveleti), harl-

55. HADTUDoMÁNYI LExlKoN, - Magya, Hadtudományi Tiiisaság - Budapest - l995 - ISBN 963

04 5228 6 (IL kötet) - p, 1297,

56. ABv _ atom, bakteíiológiai, vegyi.
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táp-, technikai (anyagi-technikai), valamint fegyvernemi és szakbiz-
tosítás. Ez utóbbiakat a szakirodalom minden oldalú biztosításnak is
nevezi. "57

Hogy közelebb jussunk a megoldáshoz, járjak ffirüI a logisztika
íos(rlrruíí, területeit. Vizsgáljuk meg, hogy a szakirodalom milyen meg-
haározását adja a logisáikának.

A "Iogisztika: a történelemben a jelentős erőket és eszközöket í?reg-

mozgató hadsetegek szerteágazó t.imogatási feladatainak szewezetl
végrehajtása kapcsán megjelent fogalom Az eretletileg csak az (anyag)
rakodás, sztillíttis, tárolás folyamatail vizsgáló diszttibúcióelméIetbőI a
rends7erelmélet, a kibernetikaí módszerek (operációkutatás, egyéb opti-
malfuílási és szimulációs technikák, a íömegki§zolgálás elmélete, stb.)
alkalmazásdval alakult ki és vtílt az alapanyag-kitermeléstőI a glártáson
és az értékesítésen át a termék elhasználódásáíg terjedő fenntartási kér-
déseket is egtséges rendsx,erben le'/ó elmélefiéxsE

A '| katonai logisztika: ...szűhebb btelemben a katonaí rendszer - a
katonai szemezetek közötti és az azokon belüli - termék-, (anyag- és
eszköz) áramlásának (készletgazdáIkodás, elosztás, szlillítás, tárolás,
anyagmozgatás), szélesebb értelemben a katonaí rendszer erőforrásai
(élőerő, eszköz, anyag, energia, Iétesítmények és szolgáltatások, valamint
- küIönleges erőforrásokhént - a pénz, az idő és az ínformáció)
kezelésének (megszerzésének és opíimális hasznosításának tervezésére,
szervezésére, irónyűására és le bony olíttisáru irdny uIó tevé kenységeket
(folt)amatokat), az ezeket végző szervezeteket és a levékenységek végre-

hajtdsála vonatkozó szabáIyzókat integráIó komplex rendszer"sg

A NATO Logisáikai Kézikönyv szerint is sokféle definíció létezik a
logisZika meghatároására, és mindegyik másképpen trárgyalja a snató-
giai, harcászati, mozgaíási és elóállítói kapcsolatokat. Mindazonáltal a

NATO-ban elfogadott logisztikai meghatiirozásokat az AAP-6 dokumen-
tumban (NATO Szakkifejezések és Meghatározások szógyűjteménye) fek-
tették le60:

57. HADTUDoMÁNY| LEXIKoN. - Magyar Hadtudományi Tfusaság - Budapest - I995 - ISBN
963 04 5278 (l, kötet) _ D l48,
58, HADTUDoMANYI LExlKoN - Ma8yar Hadtudományi Táísaság _ Budapest _ l995 _ tsBN 963
04 5278 (l_ kötet) , p. 82l,
59, 58, HADTUDoMÁNYI LEXIKON. - Magyar Hadtudományi Tár§asá8 - Budapest - l995 - ISBN
9ó3 04 5278 (I. kötet) - p,647_

60, NATo Logisztikai Kézikön},v,-stratégiai é5 védelmi Kutató Intezet _ Budapest - 1997 lsBN 9ó3
8Ií7362-p.27.
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Ez alapján:

A logisxtika, az erők mozgatásának és fenntartásának tervezési és
végrehajtási tudománya és az alábbi katonai tevékenységekkel foglalkozik
u leg átfogó b b értelemben :

- tervezés és fejlesztés, beszerzés, rakározás, szá]lítás, elosztás, fenn-
tartás, kiürítés és az anyagok61 kiosxása.

- Személyszállítás,

- létesítmények igénybevétele, megvásárlása, karbantartás, működtetés,
elosztás,

- szolgáltatások igénybevétele vagy nyújtása,

- orvosi vagy egészségügyi szolgáltatások biztosítása.

Ez utóbbi meghatározás, ami az AA-P6-ból történt fordítás, a NATO
szervezetének különbözó teíületére eső felelósségek széles körét öleli át.
Az egyes területeken más-más definíciókat alkalmaznak, amelyekből a
következők teriedtek el széIesebb körben:

EIőáIítói (glártói) Logisztika; A logisztikának ez a része a kutatás-
sal, tervezéssel, fejlesztéssel, gyártással és az anyagok átvételéveI
foglakozik, Ebből kifolyólag az előállítől logisztika körébe tartoznak: a
szabványosítás és interoperabilitásÓ2, a szerződések kötése, a minőség biz-
tosítása, a tartalék alkatrészek beszerzése, a megbízhatóság és hibaelem-
zés, az eszközök-felszerelések biztonsági szabályai, a specifikációs
gyártási folyamatok, az üzemi próbák és tesáelések (beleérfve a szükséges
feltételek biáosíását), a kodifikáció, az eszközök dokumentációja, a kon-
figuráció ellenörzése és módositás ,

FelhasznáIói Loqisztika: A logisztikának ez a része a kezdeti termék
átvételével, raktározásával, szállításával, karbantartásával (beleértve a

6l Anyag: 1'elszerelés a l§8tágabb értelemben, arnely magában foglalja a gépjármúVeket, f€gyverek€t,
löszert, üz€manyagot, stb,
62, Megegyzés: A 2000-ben bevezett úJ NATo szabványositási koncepció a szabváDyosítás háfom
szintjét különbözteti me8] "compatibility". "interchangeability'' és ''commonality''. Az ''interoperab!
lity'! magvarul interoperabilitas volt korábban a szabvij8yosítás 4, szintje, Ma az interoperabilitás. az
együtiműködés leheí§éges szintjére utaló fogalomként vanjelen a napi élgtben,
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javítást és az üzemképességet), működtetésével, valamint az anyagok

eloszásávaI foglalkozik.

Engedjenek meg egy megjegyzést a fentiekkel kapcsolatban.

Természetesen a fenti meghatározásokon kívül még nagyon sok másik

létezik, és többen megkérdezhetik, hogy azokat miért nem használtam fel?

Ebben a cikkben nem volt szándékom a "logisáikát" teljes körűen feldol-
gozni. Csak annyit belőle, amennyi a téma megértéséhez szükséges. Úgy
értékeltem, hogy a felhasznált és jelzett irodalom egyenlóre autentikus.

Tudom, hogy a Hadtudományi Lexikon kiadása (1995) óta is folytak,

illetve folynak a logisztikáva| kapcsolatos kutatások, de ezek eredménye

még nem elfogadott a tudományos életben.

Ilyen például a Magyar Horrvédség Összhaderőnemi Logisáikai Dok-
trinában (Első munkapéldány - 2001 -) megfogaimazottak, amely a támo-

gatási rendszer újszerű Q,.IATO-ban hasznáIt) felosztását láthatjuk. Ez
alapján a " Támogatási Rendszer" feloszíItató:

- Harctámogatásra ltűztámogatás és hadműveleti(harc) biaosítás],

- Harckiszolgáló támogatásra fl-ogisztikai támogatás (biztosítás) és

adminisztratív támogatás].

Gyakorlatilag az elmúlt 5-7 évben jelentós változás a logisztika
tudományos megfogalmazásában nem történt, inkább azt mondanám, hogy

talán több \eít a tiszíázásra szoruló kérdés. Ugyanis továbbra is keveredik
egyazon kiadványon belül (NATO Logisztikai Kézikönyv) a támogatás és

biztosítás szó használata az angol "support " fordításakérrt.

Mindezek után összefoglalva fogadjuh el a köveíkezőket:

- A logisztikát többféIe rendszerezés és szempont szerint lehet felosz-
tani, tagolni. Ezek közül az egyik legáltalánosabb szem pont szerinííeloszt-
ható előáIlítóí (más néven szokás még termelói, vagy beszerzői logisztiká-
nak is nevezni) és.felhasználói logisztikára.
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- A "defence support" magyar ford,itása védelmi támogatás. A védel-
mi támogatással kapcsolatban felmerült magyar jelentések (támogatás,
biztosítás, logisáika) és az azokhoz taííozó fogalmak tisztáaása után kije-
lenthetjük, hogy az autentikus tudományos ért€lmezés szerint a magyar és
a magyar katonai terminológiában használatos támogatás, biztosítás és
logisXika alatt értett íogalom nem azonos a NATO -ban ''defence suppott''
alatt értett fogalommal, és ennek keretében végzett tevékenységekkel.

Ezekből kiindulva a következő alfejezetben kísérletet teszek a védel-
mi támogatás magyar fogalmának meghatiározásáLra.

A "defence support" _ védelmi támogatás magyar fogalmának
meghatározása

Véleményem szerint a '|defence support|| magyar megfelelőjét, a
védelmi támogatás fogalmát úgy érthetjük, illetve fogalmazhatjuk meg
igazán, ha a logiszlikábóI indulank ki.

Ahhoz, hogy a "defence supporl" - védelmi támogatás magyar értel-
mezését meg tudjuk határozni, vegyük alapul az,előzőekben leírtakat.
Induljunk ki a logisztika fogalmából és fogadjuk el a szakirodalomból
megismert, valamint a NATO-ban is általánosságban használt alapvetően
kettős felosztást, vagyis azt, hogy a logisxika felosztható előállítói (ter-
melói, gyártói) és felhasználói logisztikára.

Fogadjuk el továbbá, hogy a magyar katonai terminológiában használt
támogatás és biztosítás alatt értett tevékenység sem azonos a NATo-ban a
"defence support" alatt végzett tevékenységgel.

Ha ezeket elfogadjuk, akkor az előzőekben leírtakból következteWe a
"defence support" fogalomhoz magy arul a termelői logisztika áll a legkö-
zelebb.

Ennek megfelelően a logisztika oldaláróI vixsgálva a NATO Védelmi
Támogaló Főoszüly, ezen belüI a CNAD keretében végzelt és ennek
megfeklően a nem4,eti fegyverleti igazgató felelősségi körébe tartozó
tevéken7ségeket, akkot a "deíence support'' íogfllom alatt nem a mag)ar
terminológiában hasznáIatos, fentebb részletezett harctámogatás, harc-
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biztosítós és logisztihai biztosíttís alatt végaex .feladatokt t kell éfíeni,
hanem a mindezek feltételeit megteremtő tervező, szervező, katonai
képesség fejlesztő, kutató, életciklus elemző (köI*ég, hatékonyság, gaz-
daságosság), termékbeszerző íevékenységeket, valamint ű íennlaflás és
alkatrészelláttis feltételeit megteremtő, anyagi és lechníkai szabvőnyo-
sítást végző és míndezekhez a nemzetközi kooperációs kereíekeí biztosító
tevékenységek összességét kell élteni, amelynek végrehajídsi szabáIyait
és kereteít a lagországok konszenzus alapján hatdrouák meg,

EbbóT jóI láthűló, hogl ez eg1l széIes körű, de jól behatdrolhato, a
kollektív böIcsességre és tadomárylos eredményekre túmaszkodó, a
védelmi képességek elvárt szintű kialakítását és fejlesztését célzó és meg-
valósító tevékenység.

Összefoglalva, az előzőekben megísmerhettük a NATO Nemzetközi
Titkárság (NATO International Staí) szervezetében a Védelmi Támo-
gató Főosztály (Defence Support Division) szervezeti íelépítését, és a
GNAD alárendeltségében lévő bizottságokat Ebben a részben tisztázás-
ra, értelmeaésre kerülí a védelmi támogatás fogalma,

Ezekből megerósíthetjük azt a korábbi megállapítás| hogy a védelmi
támogatás nagyon sokrétű feladatrendszert jelent. Ezeket a feladatokat a
CNAD és a NATO-tagországok nemzeti fegyverzeti igazgatői (és az
alánendeltségükben működő szervezetek) nem fiiggetlenül, hanem más
NATO bizottságokkal és szervezetekkel, valamint a tagországokkal együtt,
azokkal szoros kapcsolatban állva, azokat támogatva, illetve onnan szár-
maáatva a feladatokat, Végzik, Feladatai szorosan kapcsolódnak más fela-
datrendszerekhez. Többek között ilyen a NATO Védelmi Tervezési Rend-
szer, amellyel a védelmi támogatás több szálon keresztül is kapcsolódik.

A Védelmi Tervezési Rendszer kérdésével egy másik alkalommal
kívanok foglalkozni. Tudom, hogy ezt a témát már többen választották
kutatásuk tárgyaként és bóséges irodalom áll rendelkezésünkre. Én az
ezekben leírtakat elfogadva és ezekre támaszkodva kívánom majd íeltdrni
az összeíiiggéseket a védelmi Tervezési Rendszer, a hozzá kapcsolódó vé-
delmi Tervezési Kérdőív (DPQÓs), Védelmi Kezdeményezések (DCI66), stb,
és a védelmi trimogatás feladatrendszere, ezen belül az APQ67 között. A
65. DPQ - Defence Planning Questionnaire - védelmi Tervezési Kérdöiv,
66, DCI - Defenc€ capability Initiative§ - védelmi Kezdeményezések,
67, APQ - Aímaments Plannin8 Questionnaire - Fegyverzeti Tervezési Kérdőiv.
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Védelmi Tervezési Rendszer és a védelmi támogatás közöít az egyik kap-
csolatot a Fegyverzeti Tervezési Kérdőív (APQ) jelenti, amely párhuza-
mosan kerül kiadásra a DPQ-val, és a válaszokat is a DPQ-val egy időben,
értelemszerűen, azzal egybehangzóan kell megadni.

Befejezésképpen szeretném még egyszer kihangsúlyozni, hogy ezt a
cikket azzal a szándékkal írtam, hogy eloszlassam azokat a téves
nézeíeket, amelyek szerint sokan a védelmi támogatás alaíl a magyar
katonai terminológiában használatos támogatáSt, Vagy biztosíüíst (minden
oldalú biáosítást), logisaikai biztosítást, illetve ezeket együttesen értik.
Azzal, hogy egy változatban megfogalmaáam a védelmi támogatás ma-
gyar értelmezését, és ebben a formában közreadtam, €s/ben vitaindítónak
is szántam. Ha bárkinek észrev étele van ezzelkapcsolatban, szívesen állok
rendelkezésre, hogy véleményt cseréljünk.

Az ítt leírtakat eg,ébként tisztelettel ajánlom a logisztikai terüIeten
dolgo7ók, és küIönösképpen a ZMNE Logisztikai tanszékének a
Jigyelmébe akár aual a céllal is, hogt kerüljön be az ofuarási rendsrurbe,
az oktatandó témúk közé.

Felhasznált irodalom:

l. The NATO Handbook - Office of Information and Press. _ 2001 . -
Brussels, Belgium - ISBN 92-845-0146-6.

2. NATO Kézikönyv, Harmadik, javított kiadás - 1997 - Kiadja a
Stratégiai és Védelmi Kutatóintézet és a NATO Információs és Sajtóiroda.
- ISBN 963 8117 34 6.

3, AAP6(V) Modified Version 02. -A NATO szakkifejezések és
meghalározások szógyűjteménye - http://www.nato,int/docu/stanagi-
aap006/aap6.htm),

4, The NATO Handbook Documentacion. - NATO Office of Infor-
mation and Press. - 1999 _ ISBN 92_845-010ó-7,

5. AC/259 - Dl2539 számú NATO dokumentum, Nyílt.

6. AC/259 - D(2000)1'7 számú NATO dokumentum, Nyílt.
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7. Dz Yitsvóft Wmos: A ámogatris hadfudományi értelmozése.
Jegyzot a doktori képzéshez. ZMNE - l998.

6. NATO togisz,tikai Kézikönlv. - Stra€giai é§ Védelmi Kltató Inté-
zet - Budáp€st - 1997 - ISBN 963 8117 36 2.

9. Eatósrne Sipos Etzsőet: Logisztika. Szolgáltaáso§ vefi}enyké-
pesség. Mag.ryar Világ Kiadó. _ 1998 - ISBN 9ó3 9075 01 9.
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2. száműáblázat

Megjeglzés: A szaggatott vonallal jelölt szervezetek kettós alárendeltségbe tartoznak, a védelni
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A CNAD felépítése
(Conference of National Armaments Directors - Nemzeti

Megjegtzés: Azitt felsorolt bizottságok a CNAD főbizottságai. A főbizotbágok alárendeltségében
műkÖdnek a 2. szintű, azok alárendeltségében a 3. szintű bizottságo\ munkacsoportok,

összességében mintery 240 különféte szintű bizottság.
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N) AC/2 2 5 Száraz,frildi Feglverzeti Főcsoport
alúr en delt b izo tts ág ai

(NATO Army Armaments Group - NAAG) 4. szamu táblánat
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Fegyverzeti Föcsoport

(NATo Army Armaments Group))
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Megjegzes: Az itt felsorolt 2. szintff bizottságok alárendeltségében mintegy 15 különböző 3. szintű
bizottság működik,



AC/2 2 4 Légierő F egwerzeti F őcs op ort alárendelt
bizottsúguí

CNATO Air Armaments Group - NAFAG) 5. számú táhlánat

Megiegyzés: A felsorolt 2. számú bizottságok alárendel§égében mintery 10 különböző bizottság működik
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(Unmanned Air
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bizottsóga' (NATO Naval Armaments Group -

NNAG) 6. számitáblazat

Megieglzés. Az itt felsorolt 2. Szintű bizottságok alárendeltségében mégt2 különféle 3.
Szintű bizottság műkörlik
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