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A HADITECHNIKAI FEJLESZTÉSEK,  
KORSZERŰSÍTÉSEK FOLYAMATA A NATO-BAN 

Fenyvesi Károly1 

Jelen cikk megírására az inspirált, hogy az elmúlt időszakban foly-
tatott szakmai konzultációk során többször és több helyütt felvetődött az 
a kérdés, hogy vajon a NATO-ban és a többi NATO-tagországokban 
hogyan történnek a haderőfejlesztéssel szoros kapcsolatban álló techni-
kai és rendszer fejlesztések gyakorlati megvalósításai? Milyen elvek, mi-
lyen eljárások és metodika alapján? Hogyan kerül be egyáltalán a 
rendszerbe a technikai2 fejlesztés, esetenként korszerűsítés?  

Mint a NATO központban 3 évet szolgált magyar képviselő úgy 
gondoltam, hogy érdemes lenne leírni a kérdésekre adható válaszokat, és 
közzé tenni azzal a céllal, hogy segítségül szolgáljon mások számára a 
tudományos munkájuk során, és azok számára is, akiket más szem-
pontból érdekel a témakör. 

Mielőtt rátérnék a címben megfogalmazott téma részletezésére, elöl-
járóban utalni szeretnék arra, hogy a haditechnikai fejlesztések (korsze-
rűsítés) megvalósítása a NATO-ban és a NATO-tagországokban nem 
önállóan, függetlenül más tényezőktől történik, hanem szorosan össze-
függ a haderő fejlesztési elgondolásokkal, célkitűzésekkel és tervekkel. 
(Én most nem az egyes tehetős tagországok gyártóiról beszélek, akik ren-
delkeznek olyan anyagi háttérrel, hogy önálló, nagy horderejű kutatásokat 
és fejlesztéseket végezzenek, majd azt ajánlják fel megvételre, hanem a 
NATO-ról általánosságban.) Így azok elválaszthatatlanok a NNAATTOO  VVÉÉ--
DDEELLMMII  TTEERRVVEEZZÉÉSSII  RREENNDDSSZZEERRÉÉTTŐŐLL,, valamint AA  NNAATTOO  VVÉÉDDEELLMMII  TTÁÁMMOO--
GGAATTÁÁSSII  TTEEVVÉÉKKEENNYYSSÉÉGGÉÉTTŐŐLL (amiért a NATO-ban a CNAD3 felelős), 
amelynek végrehajtása során érvényesül a konszenzus és a nemzeti ön-
kéntesség elve. 

                                                      
1 Fenyvesi Károly mk. ezredes, HM nemzetközi fegyverzeti koordinátor, doktorandusz. 
2 A cikkben a NATO-ban használatos „fegyverzeti” terminológiát fogom használni, mivel a NATO 
szövegkörnyezetben ez általános. A magyarban leginkább elfogadott és meghonosodott haditechni-
kai, vagy a lényeget még jobban kifejező hadfelszerelési fogalmakat kell érteni alatta. 
3 CNAD – Conference of National Armaments Directors’ – Fegyverzeti Igazgatók Konferenciája (A 
NATO egyik szenior bizottsága, amelyik többek között a haditechnikai fejlesztésekkel, beszerzések-
kel és az anyagi-technikai szabványosítás kérdéseivel foglalkozik). 
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A programfejlesztés eljárásai elveit egy a „„SSZZAAKKAASSZZOOLLTT  FFEEGGYY--
VVEERRZZEETTII  PPRROOGGRRAAMMTTEERRVVEEZZÉÉSSII  RREENNDDSSZZEERR””  című  KKÉÉZZIIKKÖÖNNYYVV44,,  más 
néven  AAAAPP––2200-as  NATO dokumentum tartalmazza. 

AA  NNAATTOO  VVÉÉDDEELLMMII  TTEERRVVEEZZÉÉSSII  RREENNDDSSZZEERRÉÉVVEELL (NATO Defence 
Planning System - DPS5) már többen foglalkoztak és foglalkoznak ma is 
a tudományos munkásságuk során, ezért itt most csak utalok rá, illetve a 
könnyebb megértés kedvéért röviden foglalkozom azon részeivel, ame-
lyeket fontosnak tartok ebben az összefüggésben megemlíteni.  

A NATO VÉDELMI TERVEZÉS RENDELTETÉSE (VTR): a NATO 
(had)műveleti tervek végrehajtásához és előkészítéséhez szükséges kato-
nai képességek meghatározása, megtervezése.  

A NATO VÉDELMI TERVEZÉSI RENDSZERE FŐBB ÖSSZETEVŐI, 
amelyek szoros kölcsönhatásban vannak egymással, a következők: 

• a haderőfejlesztés tervezése (vagy haderőtervezés – Force 
Planning), 

• a fegyverzet (haditechnikai eszköz szükséglet) tervezése 
(Armaments Planning), 

• a polgári szükségállapot tervezése (válsághelyzet, vagy polgá-
ri védelem – Civil Emergency Planning), 

• a vezetés-irányítás kommunikáció tervezése [Command, 
Control and Communication (C3) Planning],  

• a logisztika tervezése (Logistics Planning), 

• az erőforrás tervezés (Resources Planning),  

• a nukleáris tervezés (Nuclear Planning), 

• pénzügyi (költségvetés) tervezés (Financial Planning), 
• az infrastruktúra tervezés (Infrastructure Planning), 

• az emberi erőszükséglet tervezés (Manpower Planning). 

                                                      
4 Handbook on the Phased Armaments Programming System (PAPS) – Szakaszolt Fegyverzeti 
Programtervezési Rendszer Kézikönyve (Az angol „phased” fordításakor a szakterületnek magyarban 
leginkább megfelelő szakaszolt értelmezést használtam. Szóba került még a lépcsőzött és fázis rend-
szerű fordítás is). 
5 DPS - NATO Defence Planning System – NATO Védelmi Tervezési Rendszer. 
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A fentebb felsorolt különböző tervezési területeket a Tervezési 
Alapelvek (Planning Disciplines6), a tervezési ciklusokhoz kapcsolódó 
rendezvények és feladatok kötik össze. Ennek a folyamatnak az egyik 
fontos harmonizációs eszközrendszere a Védelmi Felülvizsgálat 
(Defence Review7). 

A NATO védelmi tervezési eljárása 

A tervezési folyamatban egy sor külső és belső, valamint mennyiségi 
és minőségi tényező játszik meghatározó szerepet, amelyeket a védelmi 
tervezési folyamat során a tervezőknek figyelembe kell venni. Ezek kö-
zött szerepelnek azon felmérések eredményei, amelyeket a katonai veze-
tők végeztetnek el megfelelő rendszerességgel arról, hogy feladatuk sike-
res teljesítéséhez milyen erők szükségesek. Másfelől figyelembe vételre 
kerülnek az egyes tagországok gazdasági és pénzügyi lehetőségei. 

Az 1991. novemberi római NATO csúcstalálkozó óta a védelmi ter-
vezés alapja a közösen kialakított Szövetségi Stratégiai Koncepció, ame-
lyik hosszabb távra meghatározza a szövetség célkitűzéseit. 

A NATO haderőtervezés egy kulcsfontosságú folyamat a Szövetség8 
kollektív védelmi tervezési rendszerében, amely 6 éves időszakot ölel fel 
kétéves tervezési ciklusokkal. A haderőtervezés célja, hogy a védelmi 
tervezési tevékenység folyamatában biztosítsa a NATO követelmények és 
a nemzeti felajánlások közötti harmonizációt. A haderőtervezés négy fő 
összetevőből áll, és ezek az elemek alkotják a haderőtervezés folyamán 
végzett tevékenységek alapját: 

• Miniszteri Irányelvek (Miniszterial Guidance9), 

• NATO haderőfejlesztési célok (NATO Force Goals), 

• Védelmi felülvizsgálat (Defence Reviews), 

• Cikluson kívüli konzultáció (Out of Cycle Consultacions). 
 

                                                      
6 Planning Disciplines – Tervezési Alapelvek. Közös alapja a Tervezési Alapelveknek a következő 
NATO dokumentumokban találhatók meg: Ministerial Guidance, MC 109, MC 161, MC 229, MC 
400. 
7 Defence Review – Védelmi Felülvizsgálat. 
8 Szövetség – ez alatt az Észak-Atlanti Szövetséget kell érteni. 
9 A NATO-n belül sok esetben ezt csak „MG”nak rövidítve használják. 
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A haderőfejlesztési célok alapját a Miniszteri Irányelvek képezik, és 
minden páros év júniusában kerül kiadásra a tagországok részére. Eb-
ben a dokumentumban kerülnek megfogalmazásra a nemzeti célkitűzé-
sekre vonatkozó ajánlások, amelyek szükségesek az adott tervezési idő-
szak szövetségi célkitűzéseinek megvalósításához. A Miniszteri 
Irányelvek kiadása után a haderőfejlesztési célok dokumentumának ki-
dolgozása másfél évig tart és egy sor, időben egymásra épülő munkafo-
lyamatból áll, amelynek egy részét a NATO-ban, a másik részét a tagor-
szágok felsőszintű vezető szerveinél végeznek el. Ennek keretében 
egymás utáni sorrendben, de egymással szoros összefüggésben három fő 
okmány kerül kidolgozásra: 

• A Haderőfejlesztési Célok Javaslata, 

• A Haderőfejlesztési Célok Tervezete, 

• A Haderőfejlesztési Célok. 
 

A Védelmi Tervezési Kérdőív (Defence Review Questinnaire – 
DPQ10). 

 

DPQ a védelmi tervezés és ezen belül a védelmi felülvizsgálat 
egyik fontos összetevője. Közismert nevén a DPQ, minden páros év ta-
vaszán kerül kiadásra. Ebben a NATO-tagországok kormányai a vála-
szaikban részletes tájékoztatást adnak a szövetség részére az alábbi kér-
déskörökben: 

• Az ország védelem (honvédelem) aktuális általános helyzete. 

• A korábbi vállalások teljesítésének értékelése. 

• A védelmi célokat szolgáló következő ötéves pénzügyi terv 
adatai. 

• Az érintett ötéves periódusra tervezett haderőfejlesztés tervei. 

• A NATO közös műveletekre felajánlott erők és eszközök ada-
tai. 

• A nem NATO (WEU, EU) feladatokra kijelölt erők és eszkö-
zök adatai. 

                                                      
10 DPQ - Defence Review Questinnaire - Védelmi Tervezési Kérdőív. 
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• Tájékoztatás az adott ország fegyveres erőiben tervezett jelen-
tősebb változásokról, amelyek befolyásolhatják a közös tevé-
kenységeket. 

 

A DPQ összeállítása és kitöltése kormányzati feladat és nem csak a 
Honvédelmi Minisztérium vesz részt benne, hanem az érintett szakmi-
nisztériumok képviselői is úgy, hogy azok bedolgozzák a saját javaslata-
ikat, adataikat.  

A DPQ-ban a kérdésekre adott válaszok alapján a NATO tulajdon-
képpen felméri, kvázi értékeli az adott ország helyzetét, képességeit. Ez-
zel szerezve bizonyságot arról, hogy a NATO közös műveletekre felaján-
lott erőkre és eszközökre valójában, hogyan számolhatnak a NATO 
Védelmi Terv kidolgozásakor, illetve szükség esetén azok igénybevéte-
lekor. 

Egyes adatok a DPQ-val párhuzamosan, más adatbázisban is megje-
lennek, ahol más a hozzáférési jogosultság, mások a felhasználók. Ilyen 
adatbázis rendszer a CNAD által 1989-óta működtetett Hagyományos 
Fegyverzeti Tervezési Rendszer (CAPS11), valamint a 2000-ben beve-
zetésre került Fegyverzeti Információs Menedzser Rendszer (AIMS12), 
amelynek adatszolgáltató kérdőíve a Fegyverzeti Tervezési Kérdőív  
(APQ13). Itt szeretném kiemelni az APQ jelentőségét, mint a DPQ-n ke-
resztül közvetlenül a VTR-hez (Védelmi Tervezési Rendszerhez) kapcso-
lódó fegyverzeti tervezési elemet. 

A HAGYOMÁNYOS FEGYVERZETI TERVEZÉSI RENDSZER alapvetően 
a hosszabb távú tervezési folyamatokban játszik szerepet. A NATO Fő-
parancsnokságok kidolgozzák a hosszú távú haderő fejlesztési célo-
kat és követelményeket. Ennek a dokumentumnak egyik speciális fe-
jezete a „fegyverzeti” (haditechnikai) kérdésekre vonatkozik, ame-
lyik tervezési alapul szolgál az egyes nemzetek hagyományos fegyver-
zeti eszközei fejlesztési terveihez. 

A FEGYVERZETI TERVEZÉSI KÉRDŐÍV - angolul rövidítve APQ - a 
DPQ-val párhuzamosan kerül kiadásra, kitöltésre és visszaküldésre is. 
A Fegyverzeti Tervezési Kérdőív tulajdonképpen tartalmazza mindazon, 

                                                      
11 CAPS – Conventional Armements Planning System – Hagyományos Fegyverzeti Tervezési Rend-
szer. 
12 AIMS – Armaments Information Management System – Fegyverzeti Információs Menedzser 
Rendszer. 
13 APQ – Armaments Planning Questionnaire – Fegyverzeti Tervezési Kérdőív. 
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a CNAD felelősségi körébe tartozó „fegyverzettel” kapcsolatos adatokat, 
amelyeket a DPQ is tartalmaz. 

Felmerül a kérdés, hogy akkor miért van rá szükség? A válasz erre 
a kérdésre a következő: míg a DPQ-ban a „fegyverzeti14” vonatkozású 
kérdésekre adott válaszok egy összegzett, tömör információt hordoznak, 
éppen annyit, amennyi átfogóan szükséges az adott kérdéskörben a terve-
zéshez, addig az APQ ezeken túlmenően részletes információkkal szol-
gál az érintett kérdésekben a fegyverzeti tervezéshez, valamint tartalmaz 
egy sor olyan plusz információt és adatot is, amelyek szükségesek a 
CNAD és alárendelt bizottságai rendszeres (napi, éves) tevékenységéhez. 
Ezen kívül ez az adatbázis egyúttal a nemzetek kölcsönös tájékoztatására 
is szolgál, mivel minden tagország részére egyformán hozzáférhető. Je-
lenleg csak a NATO Intranet (MINERVA, CRONOS) hálózatában érhető 
el, de folynak a kutatások arra vonatkozóan, hogy minél szélesebb körű 
adatbázis legyen hozzáférhető az Interneten is. Várhatóan 2004. év végé-
től lesz teljesen feltöltött a rendszer. 

Az APQ adatbázisához hozzáférési joga van a Nyugat-európai 
Fegyverzeti Csoportnak (WEAG15) is egy korábbi kétoldalú 
CNAD/WEAG megállapodás alapján. 

Az APQ-ba bekerülő adatok helyességéért az adott ország nemzeti 
fegyverzeti igazgatója (illetve annak törzse) felelős. Magyarország vo-
natkozásában a nemzeti fegyverzeti igazgató, a HM védelemgazdasági 
helyettes államtitkára. A DPQ kitöltéséért a HM védelempolitikai he-
lyettes államtitkár a felelős. Ebből következik, hogy HM tárcán belüli 
szoros egyezetés szükséges ahhoz, hogy a két adatbázisba bekerülő ada-
tok ne térjenek el egymástól. 

A fentieket összefoglalva következik, hogy az egyik alapvető, kézzel 
fogható kapcsolatot a tagországokkal a NATO Védelmi Tervezési Rend-
szerén belül a DPQ jelenti. A haderőfejlesztéstől elválaszthatatlan a ha-
ditechnikai fejlesztés (korszerűsítés). A CNAD felelősségi körében vég-
zett védelmi támogatással kapcsolatos tevékenységek közötti kapcsolatot 
a Hagyományos Fegyverzeti Tervezési Rendszer (CAPS), valamint a 
Fegyverzeti Információs Menedzser Rendszer (AIMS) jelenti. Ha to-
vább elemezzük a folyamatot és megnézzük, hogy ez miben nyilvánul 

                                                      
14 „fegyverzet” – ez a kifejezés az „armaments” angol szó egyenes fordításából adódik, magyarul et-
től szélesebb fogalmat, inkább a hadfelszerelést kell érteni alatta, és ajánlom én is ebben a környezet-
ben így értelmezni. 
15 WEAG – Western European Armaments Group - Nyugat-európai Fegyverzeti Csoport (A szerve-
zetről bővebb információ az Új Honvédségi Szemle 2002/2 számában a 105-112. oldalon található. 
Szerzője: Fenyvesi Károly mk. ezredes). 
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meg, akkor azt látjuk, hogy ezt a DPQ és az APQ között fentebb részle-
tezett kapcsolat testesíti meg. Ennélfogva a tervezések során ezek a do-
kumentumok értelemszerűen együtt (párhuzamosan), illetve egymást 
kiegészítve kezelendők, amelyek közül a prioritást a DPQ-nak kell bizto-
sítani. 

Ezek után térjünk rá a „SZAKASZOLT FEGYVERZETI PROGRAMTER-
VEZÉSI RENDSZER” (PHASED ARMAMENTS PROGRAMMING SYSTEM - 
PAPS) részletezésére. Ehhez az eredeti angol nyelvű AAP-20-as jelű 
1989-ben kiadott és jelenleg is érvényben lévő szövetségi kiadványt - 
amely tulajdonképpen egy Kézikönyv - használtam alapul. (A HM NATO 
ügyvitelétől kapott információk szerint ennek magyar fordítása ez idáig 
még nem jelent meg.) Javaslom a most következő magyarázó szöveg el-
olvasása előtt, a könnyebb megértés kedvéért, egy pillantást vetni a szö-
veg végén lévő 1. ábrára. 

Szakaszolt Fegyverzeti Programtervezési Rendszer (PAPS) 

Amikor a Szakaszolt Fegyverzeti Programtervezési Rendszert kidol-
gozták, egy sor terület került elemzésre és figyelembe vételre, mint pél-
dául: 

- a NATO rendeltetése, 

- a NATO fő feladatai, 

- a NATO által „ellenséges” területen végrehajtandó feladatok, 

- a NATO (hosszú, közép távú) tervezési rendszere, 

- a haditechnikai fejlesztések kérdésköre, 

- a különböző NATO fejlesztési programok kérdései, stb. 

A PAPS alapvetően a NATO-n belül egy bizonyos szakterület, a 
„Defence Support16 – Védelmi Támogatás” és ezen belül a CNAD mun-
káját hivatott segíteni, és a kidolgozását is ez a szakterület irányította és 
végezte (természetesen megköröztetve és véleményeztetve a NATO ille-
tékes szerveivel és hatóságaival, különben nem lehetne AAP, vagyis 
szövetségi kiadvány). Ennek megfelelően részleteiben csak a fenti terü-

                                                      
16 Defence Support – Védelmi Támogatás (Megjegyzés: ez nem azonosan egyenlő a logisztikai tá-
mogatással. Ennek a fogalomnak az értelmezését egy jelenleg szerkesztés alatt álló hasonló című 
cikkben „Defence Support-Védelmi Támogatás” kifejtettem.). 
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letet fogja át, de fő vonalaiban érinti más szakmai területek „fegyverze-
ti” kérdéseinek menedzselésével kapcsolatos kérdéseket is. 

A PAPS célja, hogy keretet adjon (és elősegítse) a különböző fej-
lesztési programok megvalósítása során egy egységes, összehangolt, ru-
galmas, együttműködésnek. A fejlesztési programok alapját a szövetségi 
szinten harmonizált katonai követelmények (NATO Military Requi-
rements) adják. 

A PAPS-t nemcsak a szövetségi közös programok megvalósítása so-
rán alkalmazzák, hanem a nemzetek is szabadon (nem kötelező jelleggel) 
használhatják a saját (vagy két, vagy többnemzetiségű) fejlesztési prog-
ramjaik megvalósítása során. A szövetségen belül sem kötelező, csak 
mint ajánlott „eszköz” áll rendelkezésre a különböző projektek kidolgo-
zásakor. 

A Szakaszolt Fegyverzeti Programtervezési Rendszer által nyújtott 
irányelvek és eljárások két alapelvre épülnek: 

• A nemzetek függetlenségének elismerése a döntéseik során a 
haditechnikai eszközök fejlesztése területén. 

• A tagországok szabadon támaszkodhatnak a Szövetségben 
meglévő alapokra, struktúrára, kapcsolatokra és felelősség 
vállalásra. 

 

Ez a folyamat összehangolja a fenti alapelveket a Szövetség legfon-
tosabb katonai szükségleteivel, a politikai, gazdasági és technikai realitá-
sokkal, és széleskörű együttműködésre ad lehetőséget a haditechnikai 
eszközrendszerek életciklus (Weapons System Life Cycle – WSLC) 
elemzésével kapcsolatban. 

A PAPS koncepciója egyértelmű. Világos és jól körülhatárolt dön-
tési pontokat, egymást követő mérföldköveket (MILESTONES) kijelölni 
a fejlesztési programok (projektek) során, vagyis akkor, amikor a prog-
ramok kidolgozása során érdemi változás következik be. Például: átme-
net az előtanulmányi fázisból a tanulmányi fázisba vagy a fejlesztési fá-
zisból a prototípus-gyártási fázisba. Ezeket a pontokat, vagyis mérföld-
köveket az jellemzi, hogy döntési helyzet állt elő. 

Dönteni kell a lehetséges alternatívák között. Ez egyaránt érvényes 
a szövetségi és a nemzeti programokra is. A PAPS megpróbál egy jól fel-
épített megközelítést és segítséget adni a döntési helyzetekre ezeken a 
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pontokon az összes döntési szintre vonatkozóan. A legfelsőbb szinttől a 
legalsóbb szintig. A PAPS szintén segít tisztázni az egyes szereplők 
(nemzeti, NATO Katonai Hatóságok, NATO Nemzetközi Titkárság) he-
lyét és szerepét a döntéshozatali folyamatokban (decision making 
process17). 

Az egyes döntési szintekre vonatkozóan a PAPS a következőket ha-
tározza, illetve adja meg: 

a) Kidolgozói szint részére: 

• Meghatározza azon kulcsfontosságú pontokat, mérföldköve-
ket, ahol a nemzeti álláspontot meg kell erősíteni, illetve felül 
kell vizsgálni, attól függően, hogy az adott nemzeti részvétel 
mire terjed ki a következő periódusban. 

• Útmutatást ad az adott pontra vonatkozó dokumentáció tar-
talmára és formájára vonatkozóan, amely alapján az illetékes 
magasabb elöljáróknak dönteniük kell. 

• Meghatározza a döntés előkészítés procedúráját, vagyis a do-
kumentációk útját a NATO Nemzetközi Titkárságán keresztül 
a legfelsőbb nemzeti döntéshozókig. 

• Felvázolja a legvalószínűbb tevékenységeket a PAPS követ-
kező szakaszaiban (fázisaiban), segítve ezzel a témáért felelős 
NATO Irányító Bizottság (NATO Steering Committee - SC18) 
munkáját. 

 

b) Legfelsőbb nemzeti döntéshozó szint (a szakterületet érintően a 
NATO szempontból) - a NNEEMMZZEETTII  FFEEGGYYVVEERRZZEETTII  IIGGAAZZGGAATTÓÓ. Ezen a szin-
ten a PAPS logikus és szabványosított útmutatót ad a nemzeti fegyverzeti 
igazgatók részére, amely alapján a fegyverzeti igazgatók képesek: 

• Vagy megerősíteni vagy újraértékelni a saját nemzeti állás-
pontjukat. A nemzeti fegyverzeti igazgatók szerepe kulcsfon-
tosságú a döntési folyamatokban annak érdekében, hogy ál-
landó kiemelt figyelem legyen fordítva az elért eredményekre. 

• Lehetőséget biztosít a programban részt nem vevő országok 
nemzeti fegyverzeti igazgatói részére újra értékelni saját nem-

                                                      
17 decision making process – döntéshozatali folyamat. 
18 SC - NATO Steering Committee - NATO Irányító Bizottság. 
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zetük helyét, szerepét abból a szempontból, hogy milyen sze-
repet játszhatnak a jövőben, valamint ez alapján korrigálhat-
ják terveiket, figyelemmel a gazdasági megfontolásokra és 
egyéb hatásokra, amelyek befolyásolhatják a kölcsönös 
együttműködést. 

c) A NATO Katonai Hatóságai részére a PAPS: 

• Tisztázza a Katonai Hatóságok szerepét a Fegyverzeti Terve-
zési Rendszerben, vagyis elsődlegesen a Katonai Hatóságok 
kezdeményező szerepét egy újabb fegyverrendszer kifejlesz-
tésére vonatkozóan, meghatározva annak szükségességét, 
amely a várható feladatokból következően vezethető le. 

• Lehetőséget biztosít minden döntéshozatal előtt, hogy a Kato-
nai Hatóságok felelősségük tudatában tanácsokat adjanak a 
CNAD részére abban, hogy az elért és várható eredmények 
kielégítik-e a katonai követelményeket? 

A NATO Katonai Hatóságai a fentebb leírtakat az úgynevezett 
„Mission Need Documents” (MNDs19) – a „Feladathoz szükséges” do-
kumentumok (katonai igények megfogalmazása) alapján tudják megtenni. 
Mivel ezek a dokumentumok a program legkorábbi időszakában, az elsők 
között kerülnek kidolgozásra, ebből adódóan egy sor bizonytalansági té-
nyezőt is hordoznak. Egy-egy döntési pont (mérföldkő) esetén pedig le-
hetőség van ezen dokumentumok felülvizsgálatára és ha szükséges a mó-
dosításukra is. 

d) A NATO Nemzetközi Titkársága részére a PAPS: 

• Meghatározza a Nemzetközi Titkárság szerepét a közös pro-
jektek kezdeményezését és menedzselését illetően. 

• Különös szerepet ad a védelmi támogatásért felelős főtitkár-
helyettesnek, aki egyben a CAND állandó elnöke abban az ér-
telemben, hogy döntéshozatali folyamatban összekötő kapocs 
szerepet tölt be a legalsóbb szinttől a legfelsőbbig. 

 

                                                      
19 MNDs - Mission Need Documents” (MNDs) – a „Feladathoz szükséges” dokumentumok (katonai 
igények megfogalmazása). 
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A PAPS a programok megvalósítása során alapvetően a döntési 
helyzetekre, mérföldkövekre koncentrál, és nem a közte lévő szakaszok-
ra (fázisokra), folyamatokra. 

Egy-egy döntési helyzetnél (mérföldkőnél) a nemzeti döntéshozók-
nak lehetőséget biztosít átnézni az eddigi eredményeket, erőfeszítéseket, 
valamint alternatívát kínál a továbbiakra vonatkozóan. Közös (szövetsé-
gi) program esetében pedig azt jelenti, hogy egy adott mérföldkőnél tör-
ténő felülvizsgálat során alkalmazni kell a PAPS-ban foglaltakat, mint 
közösen elfogadott SZABVÁNYT az értékeléshez és továbblépéshez. 

A felső szintű döntéseket és az azt követő feladatszabást követően a 
köztes fázisokban (mérföldkövek között) már csökken a kötelező jelleg, 
és mindinkább az adott projektnek legjobban megfelelő eljárás alkalmaz-
ható. A gyakorlatból tudjuk, hogy két teljesen egyforma tojás sem létezik, 
ezért könnyen belátható, hogy két egyforma projekt sem lehetséges (va-
lamiben biztosan különböznek egymástól), tehát érvényesül valamilyen 
egyedi karakter. A feladat végrehajtására létrehozott munkacsoport (prog-
ramcsoport vagy projekt csoport) szükségszerűen az adott programnak, 
technológiának és a szerződésnek20 megfelelően végzi munkáját. Itt ki-
emelném a szerződést, amely a gyakorlatban minden projektre nézve 
egyedi. A résztvevőknek ezt kötelességük betartani. A programhoz szük-
séges összes dokumentumhoz léteznek formanyomtatványok, amelyek 
az AAP-20 Kézikönyvben megtalálhatók. 

Az 1. ábrán (a szöveg végén) áttekinthető formában megnézhetjük, 
hogyan épül fel a Szakaszolt Fegyverzeti Programtervezési Rendszer 
(PAPS). Ez a vázlat bemutatja egy általános (tipikus) projekt döntési 
pontjait/mérföldköveit, az egyes szakaszaiban/fázisaiban végzett tevé-
kenységeket és a megvalósításért felelős szervezeteket. 

A következő részben szeretném felvázolni egy általános projektre 
jellemző PAPS koncepciójából adódóan az egyes szakaszok/fázisok so-
rán végzendő tevékenységeket és jellemzőket, ami egy eszközrendszer 
esetében tulajdonképpen egy életciklust ölel fel. 

Korábban már volt róla szó, hogy a PAPS a döntési pontokra (mér-
földkövekre) koncentrál és nem a fázisok közötti tevékenységekre.      
Mindemellett a mérföldkövek azok a pontok, amihez viszonyítva az előző 
fázis tevékenysége értékelésre és jóváhagyásra, valamint a következő fá-
zis, illetve az egész további tevékenység menetrendje jóváhagyásra kerül. 

                                                      
20 Szerződés – Minden feladat végrehajtására a résztvevő nemzetek között SZERZŐDÉS kerül alá-
írásra. Később még lesz róla szó részletesebben. 
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A továbbiakban az 1. ábrából kiindulva vizsgáljuk meg, hogy a 
döntési pontok között az egyes szakaszokban/fázisokban mi történik. 

„A-B-C” szakasz/fázis – feladat elemzés/tervezés/értékelés 

A PAPS folyamat akkor kezdődik, amikor a várható katonai feladat 
végrehajtásának tervezésekor - ami tulajdonképpen a feladatelemzés és 
hosszú távú előrejelzés - [A] (ez lehet akár nemzeti, akár NATO) kiderül, 
hogy hiányzik valamilyen eszköz, vagy nem elég a kapacitás a várható 
feladat végrehajtására. Ekkor vagy a NATO Katonai Hatósága, vagy 
Nemzeti kezdeményezésre megfogalmazásra, valamint elküldésre kerül a 
CNAD-hez és a NATO Katonai Bizottságához az úgynevezett „Mission 
Need Document - MND21”, vagyis a katonai igény megfogalmazás [1.], 
[B], amelyben tisztázva vannak a magyarul talán úgy értelmezhető fo-
galmak, mint például a kell-van-szükséglet-hiány. [Egyébként a MND 
dokumentumot elvileg megfogalmazhatja (értve alatta, hogy lehet kezde-
ményező) a NATO CNAD Főbizottságai közül bármelyik.] A NATO 
Nemzetközi Titkársága (International Staff – IS22) továbbítja a MND-t a 
CNAD-hez, illetve annak illetékes állandó főbizottságához, valamint 
egyúttal a nemzetekhez azzal a céllal, hogy azok össze tudják hangolni az 
így jelentkező igényeket saját fejlesztési terveikkel, feladataikkal. Más-
képpen kifejezve értékelik az információkat [C]. Ha legalább két, vagy 
több nemzet egyetért a fejlesztést illetően, akkor kezdeti lépésként a 
PAPS első döntési pont [1.] kritériuma teljesült és beindul a PAPS fo-
lyamat. A többi nemzet (nem részt vevők) idővel egyre több információt 
szereznek a programról és eldönthetik vajon részt kívánnak-e venni ben-
ne, vagy sem? Az is megállapodás, hogy az eredeti MND módosítható 
annak érdekében, hogy később más nemzetek is csatlakozhassanak a 
programhoz, ha idővel úgy döntöttek. Ehhez kapcsolódva elkészül egy 
nagybani ütemterv, technikai és költségvetési terv, amelyben meghatá-
rozzák a résztvevők szerepét, kötelességeit és jogait. Az első három - 
egymástól nem nagyon elkülöníthető - szakasz/fázis időtartama maxi-
mum 6 hónap, ami azzal zárul, hogy a CNAD-nek alárendelt illetékes 
főbizottság (aki a feladatot kapta szakmai szempontok alapján) jelenti az 
eredményt a Főbb NATO törzscélkitűzések dokumentumban (ONST23) 
[2.] a CNAD részére. Ez a bizottság javaslatot tesz a további működésre, 
a feladatra létrehozott Tervezőcsoport Szervezeti Működési Szabályza-

                                                      
21 MND – Mission Need Document - Katonai igény megfogalmazás (kell-van-szükséglet-hiány). 
22 IS - NATO International Staff - NATO Nemzetközi Titkársága. 
23 ONST – Outline NATO Staff Target – Főbb NATO Törzscélkitűzések. 
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tára és más egyéb szükségesnek tartott eljárásokra. Amennyiben az 
ONST jóváhagyásra került, a munka első három szakasza/fázisa befeje-
zettnek tekinthető. 

„D” szakasz/fázis – elő-megvalósíthatóság (tanulmány) 

Az elő-megvalósíthatósági fázis (Prefeasibility24) [D] akkor kez-
dődhet meg, ha az ONST [2.] dokumentum jóváhagyásra került. A leg-
nagyobb kihívás a munkacsoport részére ebben a fázisban annak az elő-
zetes elemző és értékelő munkának az irányítása, amely arra hivatott, 
hogy a lehetséges alternatívák közül kiválasztja a koncepciónak, vagyis 
az ONST-nek leginkább megfelelőt, és javaslatot fogalmazzon meg a to-
vábbi értékelés elveire, koncepciójára vonatkozóan. Ebben a fázisban a 
tanulmány(oka)t csak olyan részletességgel és mélységben szükséges el-
végezni, amely(ek) elegendő információval szolgál(nak) a döntések meg-
hozatalához. Mindezek mellet, ha szükséges, újabb tanulmányok kidol-
gozása is kezdeményezhető, akár egyes nemzetek által végrehajtva vagy 
többnemzetiségű kooperációban, vagy akár a NATO Ipari Tanácsadó 
Csoportja (NIAG25) által. Ezen fázis munkájának végeredménye a NA-
TO Törzscélkitűzések (NST26) [3.] dokumentumban ölt testet, amelyik 
tartalmazza a MND-nek és ONST-nek legjobban megfelelő koncepciót. 
Amikor ez elfogadásra került akkor fejeződött be tulajdonképpen a [D] 
fázis. 

„E” szakasz/fázis – megvalósíthatóság 

A megvalósíthatósági szakasz/fázis [E] azután kezdődik, amikor a 
programban részt vevő nemzetek egyezségre jutottak a NATO Törzscél 

                                                      
24 Prefeasibility – elő-megvalósíthatóság (ez általában egy tanulmányt jelent). 
25 NIAG – NATO Industrial Advisory Group – NATO Ipari Tanácsadó Csoport. 
26 NST – NATO Staff Target – NATO törzskövetelmények. 
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kitűzésekben [3.], az együttműködés szabályaiban és kereteiben és aláír-
ták az Együttműködési Megállapodást (MOU27). Ennek a fázisnak a fő 
feladata, célja, hogy az elő-megvalósíthatósági fázisban [D] javasolt és 
elfogadott nagybani koncepciót (esetleg változatokat) részletesen elemez-
ze, értékelje, és ennek alapján javaslatot tegyen a leginkább megfelelő 
megoldásra. 

Ebben a fázisban a munka történhet úgy is, hogy a résztvevő orszá-
gok közösen hozzák létre a megfelelő szakemberekből álló munkacsopor-
tot, csoportokat, vagy megbízhatják valamelyik országot, amelyik nagy 
hagyományokkal és tapasztalatokkal rendelkezik az adott területen. A fá-
zis végén a nemzeteknek ki kell választani egy, a legjobbnak ítélt kon-
cepciót és akkor fejeződik be a fázis, amikor ez alapján elkészült a NA-
TO Törzskövetelmények (NSR) [4.] nevű dokumentum. Egyúttal ajánlás 
is készül a további feladatokra, fázisra vonatkozóan, és ha szükséges a 
résztvevő nemzetek módosítják a korábban aláírt MOU-t, vagy újat írnak 
alá. 

„F” szakasz/fázis – program meghatározás 

Eddig a pontig a résztvevő országok fő célja volt, kiválasztani a 
koncepcióhoz legjobban illő technológiai, technikai megoldást. Ezen a 
ponton túl a tevékenység fő iránya, a kiválasztott rendszer részletes ki-
dolgozása a projekt gyakorlati megvalósítása érdekében. Általában, az 
„E” fázis kezdetén, a résztvevők mindent megtesznek annak érdekében, 
hogy a projektet elfogadtassák NATO PROJEKT-nek. Ez egy sor előny-
nyel jár, azzal együtt, hogy időszakonként be kell számolni a NATO Ta-
nácsnak a PROJEKT állásáról. Ezután megalakítják az Irányító Bizottsá-
got (SC28), amelyik menedzselni fogja a projektet mindvégig. 

Az „F” fázis az első fázis, amelyikben már csak egy koncepcióval, 
egy rendszerfejlesztéssel foglalkoznak. A fő cél a rendszerspecifikumok 
és a komplett rendszer meghatározása, kidolgozása, vagyis a NATO ter-
vezési és fejlesztési célkitűzések [5.]. Ennek a fázisnak a végeredménye 
egy program terv, amely az alapját képezi a prototípus kifejlesztésének. 

 

„G” szakasz/fázis – prototípus kifejlesztése 

                                                      
27 MOU – Memorandum of Understanding – Együttműködési megállapodás. 
28 SC – Steering Committee – Irányító Bizottság. 
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Ebben a fázisban kifejlesztésre és legyártásra kerül a prototípus, 
amely mindenre kiterjedő tesztelésnek lesz alávetve, hogy igazolja a 
rendszerrel szemben támasztott elvárásokat. Megfelelőség esetén, a fázis 
végén elkészül a gyártáshoz szükséges teljes, részletes dokumentáció és 
adatbázis, beleértve a logisztikai vonatkozású feladatokat is. Döntési 
pont a NATO gyártási célkitűzések (NISEG) [6.] 

„H” szakasz/fázis – gyártás, rendszeresítés 

Megkezdődik a gyártás, majd az eszközrendszer telepítése először 
egy kezdeti, majd teljes kapacitás képességgel. Jóváhagyásra kerülnek a 
NATO rendszerben tartási célkitűzések (NISEG) [7.] 

„I” szakasz/fázis – rendszerben tartás, üzemeltetés 

Az eszközrendszer üzemeltetése folyik az előzetesen kidolgozott és 
jóváhagyott terveknek megfelelően. Az üzemeltetést végző nemzet(ek) 
meghatározza(k), hogy az eszköz(rendszer) mikor kerüljön kivonásra 
[8.]. Ennek alapja az életciklus (magyarul közismertebb fogalom az élet-
tartam) elemzésen alapuló költség hatékony üzemidő meghatározás. Ez-
zel párhuzamosan kidolgozásra kerül az a terv, amelyik tartalmazza, hogy 
az adott rendszer kivonása után, milyen új kapacitást kell a helyébe lép-
tetni. 

„J” szakasz/fázis- rendszerből kivonás 

A környezetvédelemi és biztonsági szempontokat is figyelembe véve 
az eszköz kivonásra kerül. 

Az eddigiekhez még annyit szeretnék hozzátenni, hogy a fentebb 
vázolt PAPS flexibilis. Nem kötelező minden lépést a leírtak szerint be-
tartani, és a gyakorlatban is minden egyes projekt hordoz sajátos eleme-
ket. Arra viszont nagyon jó, főleg a közös programok esetében, hogy 
támpontot, kapaszkodót nyújt a résztvevőknek. Amennyiben a résztvevők 
elfogadják, hogy az AAP-20-as alapján működnek együtt, akkor a felme-
rülő vitás kérdésekben ez szolgál hivatkozásul a konszenzus elérése érde-
kében. 

Amikor egy közös program elindul, a résztvevőknek a lehető legko-
rábban el kell dönteni, hogy nekik milyen (akár specifikus is) igényeik 
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vannak a majdani rendszerrel szemben. Ha ez megtörtént, akkor kvázi 
zökkenőmentesen haladhat a program. Azonban előfordulhat, hogy előre 
nem látható tényezők miatt (mivel aránylag hosszú időről, évekről van 
szó) változik egyes résztvevők katonai követelménye (más paraméterek 
kellenek vagy más konfiguráció, stb.), akkor két eset lehetséges. Vagy 
megegyeznek közösen és módosítják az eredeti programot, vagy egy kü-
lön önálló program alapján valósítja meg az adott nemzet a saját prog-
ramját. Természetesen a kilépőnek a korábbiakban befektetett munkája 
és eredményei nem vesznek el, a MOU-ban rögzítettek szerint azokat 
felhasználhatja. Sőt a kapcsolatot sem célszerű megszakítani annak ér-
dekében, hogy az együttalkalmazhatóság (interoperabilitás) a kifejlesztett 
rendszerek között biztosítható legyen. 

Ennyiben tartottam szükségesnek összefoglalni a témával kapcso-
latos tudnivalókat. Amennyiben a témával kapcsolatban bárkinek kér-
dése van, szívesen állok rendelkezésére. A cikkben leírtakat ajánlom a 
ZMNE, valamint mindazok figyelmébe, akik a tudományos, illetve napi 
munkájuk során a NATO-val összefüggésben a haditechnikai fejleszté-
si, korszerűsítési kérdésekkel foglalkoznak. 
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Szakaszolt Fegyverzeti Programtervezési Rendszer 

(PAPS) 

1. ábra 

Döntési pontok/  

 

 

Feladathoz szükséges 
dokumentum – kato-
nai igény megfogal-
mazás  
(MND)                     1. 

Főbb NATO törzs-
célkitűzések 
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          (NAPO)       6. 
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való kivonási szándék 
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A szövegben használt rövidítések  

AAP – Allied Administrative Publication – Szövetségi Adminisztrációs 
Kiadvány. 

AIMS – Armaments Information Management System – Fegyverzeti 
Információs Menedzser Rendszer. 

CAPS – Conventional Armements Planning System – Hagyományos 
Fegyverzeti Tervezési Rendszer. 

C3 - Command, Control and Communication – Vezetés-irányítás és 
kommunikáció. 

APQ – Armaments Planning Questionnaire – DPQ. 

CNAD – Conference of National Armaments Directors – Nemzeti 
Fegyverzeti Igazgatók Konferenciája. 

DPQ – Defence Planning Questionnaire – Védelmi Tervezési Kérdőív. 

DPS - NATO Defence Planning System – NATO Védelmi Tervezési 
Rendszer – NATO VTR. 

FS – Feasibility Study – Megvalósíthatósági tanulmány. 

IMS – International Military Staff – Nemzetközi Katonai Törzs. 

IS – International Staff - Nemzetközi Titkárság. 

MND – Mission Need Document – Feladathoz szükséges dokumentum 
(katonai igény megfogalmazás). 

MOU – Memorandum of Understanding – Egyetértési Megállapodás. 

NADDO – NATO Design & Development Objective – NATO Prototí-
pus Fejlesztési Célok. 

NADI – National Disengagement Intention – A nemzet rendszerből va-
ló kivonási szándéka. 

NAPO – NATO Production Objective – NATO Gyártási Célok. 

NIAG – NATO Industrial Advisory Group – NATO Ipari Tanácsadó 
Csoport. 

NISEG – NATO In-Service Goals – NATO üzemben tartási célok. 
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NMAs - NATO Military Authorities – NATO Katonai Hatóságai. 

NPSC – NATO Project Steering Committee – NATO Irányító Bizott-
ság. 

NSR – NATO Staff Requirement – NATO törzskövetelmények. 

NST – NATO Staff Target – NATO Törzscélkitűzések. 

ONST- Outline NATO Staff  Target – Főbb NATO Törzscélkitűzések. 

PAPS – Phased Armaments Programming System - Szakaszolt Fegy-
verzeti Programtervezési Rendszer. 

PDP – Project Definition Phase – Projekt Meghatározó Fázis. 

PG – Project Group – Projekt Csoport. 

PMO – Project Management Office – Projekt Menedzselő Iroda. 

SC – Steering Committee – Irámyító Bizottság. 

WLSC – Weapon System Life Cycle – Fegyver rendszer életciklus. 
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