
 205 

TÁJÉKOZTATÓ – INFORMÁCIÓ 
TÁJÉKOZTATÓ A BEFOGADÓ NEMZETI  

TÁMOGATÁS KÖZPONTI ADATBÁZIS  
LÉTREHOZÁSÁNAK HELYZETÉRŐL  

ÉS TOVÁBBI FELADATAIRÓL 
Jároscsák Miklós1 

Kormányzati szintű elkötelezettség szerint 2003. év végéig teljesíte-
nünk kell azon NATO vállalásunkat, mely szerint a Befogadó Nemzeti 
Támogatás (továbbiakban BNT) előkészítése érdekében létrehozzuk a 
polgári és katonai lehetőségeinket tartalmazó Központi Adatbázist, il-
letve arra építve összeállítjuk a BNT tervezés egyik alapvető dokumen-
tumát, a Képesség Katalógust. Itt szükséges kihangsúlyozni a feladat or-
szágos kiterjedését, mely megvalósításban – a tárcaközi egyeztetéseken 
kialakított állásfoglalások szerint – a honvédelmi tárca döntő szerepet ját-
szik. 

Nem ismeretlen a szakmai közvélemény előtt, hogy NATO tagsá-
gunk kezdetétől a Védelmi Tervezési Kérdőív (DPQ) évente külön feje-
zetben jelöli meg a BNT adatigényeit és a hozzájuk kapcsolódó válaszok 
hiteles adatbázisra, illetve abból levezetett képesség dokumentációra épí-
tését. Ezt a feladatot 1999. év óta mind a polgári, mind a katonai szféra 
ismeri, sőt az érintett tárcák jelentős erőfeszítéseket tettek a NATO csat-
lakozásunk időpontjától esedékes jogszabályi feltételek megteremtése ér-
dekében. Annak ellenére, hogy közel öt éve már aláírás stádiumába jutott 
el a tárggyal kapcsolatos kormányrendelet tervezet2 a mai napig nem szü-
letett meg a BNT országos kiterjedésű feladatai előkészítését átfogóan 
szabályozó dokumentum. 

Ilyen előzmények után – a 2003. év végéig megoldandó Központi 
Adatbázis és Képesség Katalógus létrehozása érdekében – a HM Védelmi 
Hivatal kezdeményezésére 2002. év elején Tárcaközi Ideiglenes Koor-
dinációs Törzs (továbbiakban TIKT) alakult, amelyben az MK Gazdasá-
gi és Közlekedési Minisztérium mellett a HM Védelmi Hivatal, a HM 

                                                      
1 Dr. Jároscsák Miklós ezredes, HM Gazdasági Tervező Hivatal főigazgató álta-
lános helyettes. 
2 A Miniszterelnöki Hivatalon belül létrehozott és Dr. Gyuricza Béla vezette Ál-
lamtitkárság tevékenységének köszönhetően. 
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Gazdasági Tervező Hivatal, a HVK Hadműveleti Csoportfőnökség és a 
HVK Logisztikai Csoportfőnökség vezető szinteken képviseltette magát. 
A TIKT felkérésére 2002. májusra a HM Gazdasági Tervező Hivatal ki-
dolgozta a Központi Adatbázis és Képesség Katalógus létrehozásának át-
fogó, koncepcionális javaslatát, a végrehajtás folyamatait és időrendjét. A 
következő időszakban egyhangúlag elfogadott átfogó, koncepcionális ja-
vaslat alapján kezdetét vette a tervezési – szervezési tevékenységeket fel-
ölelő előkészítési időszak, mely ezirányú feladatait az időközben elindult 
Védelmi Felülvizsgálat BNT-hez kapcsolódó dokumentumai is tartal-
mazzák. 

„A fegyveres erők által biztosítható szolgáltatásokra és erőforrás-
okra vonatkozó adatok összeállítását a Honvéd Vezérkar, a polgári szfé-
rára vonatkozóan pedig a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium – a 
HM Védelmi Hivatal közreműködésével – koordinálja. Az összesített 
adatok tárolását, szükség esetén a pontosítását és rendelkezésre állásást 
a HM Gazdasági Tervező Hivatal biztosítja3.” 

I. ELŐKÉSZÍTÉSI IDŐSZAK 

A jelenleg is folyamatban lévő előkészítési időszak tartalmát te-
kintve a következő egymásra épülő elemeket foglalta magába: 

1. A feladat elvi alapjainak rögzítése. 

2. A megvalósítás szervezeti igénye. 

3. A Központi Adatbázis szerkezeti kialakítása. 

4. Az Adatlapok kidolgozása. 

5. Az Adatlapok kiküldése, kitöltése. 

                                                      
3 A BNT feladatot leíró VÉFIB dokumentum és a védelmi felkészítés, 
országmozgósítás 2003. évre jóváhagyott feladatterve alapján. 
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1. A feladat elvi alapjai 

A feladat célja a Szövetséges erők és szervezetek BNT igénybevéte-
lére vonatkozó igényei korrekt megválaszolásához és az EG 4256 
haderőfejlesztési célkitűzés megvalósításához– a Védelmi Tervezési Kér-
dőívek (DPQ) dokumentum és a Váratlan Események Terveihez (COP’s) 
– elengedhetetlenül szükséges Központi Adatbázis és Képesség Kataló-
gus 2003. év végéig történő összeállítása. 

A feladat kiterjedése a különböző tárcák, országos és regionális 
szervek már meglévő adatbázisából történő célirányos kiemelésekre (me-
rítésekre) korlátozódik. Ebből adódóan a már meglévő adatbázisok speci-
fikálására, összekapcsolására, köztük az átjárhatóság biztosítására, külön 
feldolgozási eljárások kifejlesztésére jelen feladat keretében nem fog sor 
kerülni, azt a 2004. évtől folytatódó fejlesztések részeként tervezzük 
megvalósítani. 

A létrehozott Központi Adatbázis felhasználásával a feladat kiterjed 
a nemzetgazdaság működőképességéhez minimálisan szükséges kapacitá-
sok, a lakosság ellátási igényeinek, a nemzeti katonai erők megalakításá-
nak, továbbá a minősített időszakokban, illetve katasztrófa helyzetekben 
aktivizálandó erőforrás szükségletek feletti szabad kapacitások, lehetősé-
gek Képesség Katalógusba foglalására. 

A BNT feladatok végrehajtásához szükséges és ténylegesen rendel-
kezésre álló erőforrások meghatározásához feltétlenül indokolt a konkrét 
helyhez kötött és mással nem, vagy csak nehezen helyettesíthető infrast-
ruktúra (például: energetika, közlekedési, hírközlési, vízügyi, stb.) egé-
szének és kritikus pontjainak elemzése, azok veszélyeztetettségének, a 
várható kapacitáskiesések hatásainak értékelése. 

A feladat tartalmát a következő elemek alkotják: 

a.) Tárcák, illetve országos és regionális szervek adatbázisai meglété-
nek, főbb összetevőinek feltérképezése; 

b.) Az adatbázisokból kinyerhető adatok körének rögzítése; 

c.) Adatszolgáltatás kéréséhez adatlapok kidolgozása; 

d.) Adatlapok kitöltési útmutatóinak kidolgozása, az adatlapok kiküldé-
se; 
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e.) A kitöltött adatlapok feldolgozása, a szükséges pontosítások elvég-
zése; 

f.) Az adatállomány véglegesítése, záró kontroll elvégzése; 

g.) A számítógépes feldolgozás előkészítése, nyomtatási képek kialakí-
tása; 

h.) Adatrögzítések és a szükséges műveletek elvégzése;  

i.) A törzsadat állomány felhasználásával a Képesség Katalógus és a 
BNT Adatbázis dokumentumok előállítása; 

j.) A kész dokumentumok elfogadtatása és a kívánt adathordozókon 
történő továbbítása; 

k.) Szabályozás szerinti időszakos pontosítások elvégzése az adatállo-
mányban; 

l.) Rendszerfejlesztés. 

Az előkészítés és végrehajtás irányításának szervezeti háttere: 

A feladat a Tárcaközi Ideiglenes Koordinációs Törzs felelősségi kö-
rében, a HM Védelmi Hivatal, az MK Gazdasági és Közlekedési Minisz-
térium, a HM Gazdasági Tervező Hivatal és a HM-HVK szervek koordi-
nációja mellett kerül megvalósításra. A 191/8/2002. HM Védelmi Hivatal 
Elgondolás tervezettel összhangban a HM-HVK és az MK Gazdasági és 
Közlekedési Minisztérium összesített adatainak feldolgozását, pontosítá-
sát és rendelkezésre állását a HM Gazdasági Tervező Hivatal biztosítja. 

Ezen túlmenően a HM Gazdasági Tervező Hivatal az érintett szer-
vezetekkel együttműködésben kidolgozza a megvalósítás átfogó koncep-
cionális javaslatát, majd annak elfogadását követően megalkotja a Köz-
ponti Adatbázis szerkezetét és irányítja az adatbekérésre szolgáló 
adatlapok kidolgozását. 

Adatszolgáltatók köre és jogszabályi alapja: 

A feladatban érintett, adatszolgáltatásra kötelezett polgári és katonai 
szervezetek körét az átfogó koncepcionális javaslat tartalmazza, mely 
szerint a minisztériumok, ágazati nemzetgazdasági szervezetek, egés-
zségügyi intézetek, a megyei védelmi bizottságok, valamint a polgári és 
katonai szakhatóságok mind konkrétan felkérésre kerülnek. 
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Az adatszolgáltatás jogszabályi alapjait a Honvédelmi Törvény 69.§ 
(3) és 191.§ (1) bekezdés, d.) pontjában előírt kötelezettség adja. 

A feladat végrehajtás módszerei: 

• helyszíni konzultációk a szükséges és a rendelkezésre álló 
adatokat illetően; 

• koordinációs egyeztetések a különböző helyekre kiküldendő, 
különböző típusú adatlapok tárgyában; 

• értékelő megbeszélések a beérkezett adatok felhasználhatósá-
ga vonatkozásában; 

• vezetői értekezletek az elkészült dokumentumok elfogadására 
(központi indító értekezlet összehívása indokolt). 

Az adatlapok kiküldése, a kitöltés és a visszajuttatás mágneses 
adathordozókon történik. 

A feladat végrehajtás nagybani ütemezése: 

a.) adatbázis szerkezet kidolgozása   2003.02. 25-ig 

b.) Elemi adatokra épülő adatlapok elkészítése  2003.04. 20-ig 

c.) adatlapok kiküldése    2003.04. 30-ig 

d.) adatlapok kitöltése     2003.06. 05-ig 

e.) adatlapok visszaküldése    2003.06. 10-ig 

f.) adatlapok ellenőrzése, pontosítások elvégzése 2003.06. 30-ig 

g.) adatlapok inform. feldolgozásának előkészítése 2003.05. 31-ig 

h.) Adatrögzítés elvégzése    2003.09. 30-ig 

i.) képesség katalógus kidolgozásának kezdete  2003.07. 15-től 

j.) képesség katalógus kidolgozásának befejezése 2003.11. 30-ig 
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A kidolgozás elvi szempontjai: 

A BNT Képesség Katalógust és Központi Adatbázisát célirányos – 
ebben a feladatban korlátozott terjedelmű – kialakítással és a következő 
elvi szempontok szem előtt tartásával ajánlott megalkotni: 

• egyszerűség 

Az egyszerűség elve leginkább az Adatlapok világos, érthető szerke-
zeti kialakítását, logikus felépítését és könnyű kitöltését jelenti. 

• célirányosság 

Ez az elvi szempont a rendkívül gazdag információs bázisok megha-
tározott részeinek, elemeinek átvételét és az új adatstruktúrákba történő 
beillesztését takarja. 

• pontosság 

Alatta az aktualizált és ellenőrzött adatok kiválogatása, az Adatlapok 
kitöltésének gondossága értendő. 

• számítástechnikai lehetőségek kihasználása 

Az adatgyűjtés külön szoftvert nem igényel, viszont az Adatlapok 
felvitelére, az összegzésekre, valamint az Adatbázis végleges dokumen-
tumának kialakítása egységes program alkalmazásával történik. 

• gyorsaság 

Lényeges szempont az időtényező behatároltsága, amely alatt létre-
hozandó dokumentumoknak egyrészt alkalmasnak kell lennie a felhasz-
nálásra, másrészt alapját kell képeznie a továbbfejlesztés szükségszerű 
igényének. 

• gazdaságosság 

A ráfordítások minimalizálása, mint alapvető elvi szempont megha-
tározó jellegénél fogva döntő kihatással bír a feladat minél egyszerűbb, 
leszűkített megoldására. 

• centralizáció 

A gyors és eredményes feladat végrehajtás egyik alapvető feltétele a 
vezérlés centralizáltsága, melynek a szabályozás vonatkozó részeiben is 
meg kell jelennie. 
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2. A megvalósítás szervezeti igénye 

A BNT Központi Adatbázis és Képesség Katalógus megalkotásában 
résztvevő állomány csoportosítása 2003. évben a vezetők, felügyelet gya-
korlók, az Irányító Munkacsoport, az Adatbázis kidolgozó munkacsoport, 
az Adatszolgáltató munkacsoport, a Képesség Katalógust kidolgozó 
munkacsoport szervezeti elemekből tevődik össze. 

A kialakított csoportosítások alapvető feladatai: 

Vezetők, felügyelet gyakorlók a szinten lévő döntések meghozata-
la, szint feletti döntések előkészítése, a végrehajtás menedzselése és a 
kommunikációs feladatok koordinálása. 

Irányító munkacsoport a koncepcionális elméleti alapok kidolgo-
zása, követelmények állítása, a végrehajtás rendszertervének kimunkálá-
sa, az Adatbázis szerkezeti kialakítása, a végrehajtás folyamatainak irá-
nyítása és részvétel a Képesség Katalógus kidolgozásában. 

Kidolgozó munkacsoport az elemi adatstruktúra értelmezése, a fe-
jezeti adatlapok kialakítása, az adatszolgáltatási igények megfogalmazá-
sa, az informatikai háttér kiépítése, a beérkező adatok feldolgozása, az 
adatrögzítések elvégzése és az adatkarbantartás folytatása. 

Adatszolgáltató munkacsoport az adatlapok fogadása, a szelekció 
– kiajánlás egyeztetés – konzultáció, az adatszolgáltatás összefogása, az 
adatlapok összegyűjtése és a visszaküldés szervezése. 

Képesség Katalógus kidolgozó munkacsoport az adatok értékelé-
se, elemzése, a szinopszis összeállítása, a fejezetek megalkotása, egyezte-
tés – konzultáció, véleményeztetés, a vélemények feldolgozása, a Képes-
ség Katalógus véglegesítése, a fordítás megszervezése, a nyomdai 
munkák kiadása, elektronikus rögzítés, a kiküldés megszervezése és a 
minősítés elvégzése. 

3. A központi adatbázis szerkezeti kialakítása 

A Központi Adatbázis a BNT folyamatait átfogó területekről ad tel-
jes képet úgy, hogy fejezetek szerint öleli fel az összevont adattartalmat, 
amelyet aztán több szinten keresztül bont le egészen az elemi adatok el-
éréséig. Ez a részletes kibontási út kódszámos jelölésekkel biztosítja az 
adatelérés és adatszármaztatás nyomon követhetőségét, annak érdekében, 
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hogy a törzsadatállomány rögzítése egy önmagában is konzisztens rend-
szerben valósuljon meg. 

A BNT fő folyamatai az erők fogadásától, részükre a különböző 
támogatási formák nyújtásáig terjednek és az alábbi fejezetekből tevőd-
nek össze: 

1. Fejezet A NATO Szövetséges erők fogadásánál érintett szervezetek 
és objektumok létszám, kapacitás, illetve más, nem számsze-
rűsíthető adatai. 

2. Fejezet A beérkezett erők mozgatásához kapcsolódó közlekedési 
infrastruktúra információi. 

3. Fejezet A közutakon és vasúton történő mozgásbiztosítás szerveze-
tei és azok lehetősége. 

4. Fejezet A számításba vett elhelyezési objektumok infrastrukturális 
adatai, a természetvédelmi és tájvédelmi területek megjelö-
lésével. 

5. Fejezet Fegyverzettechnikai és egyéb szakanyagok tárolására alkal-
mas raktárak adatai. 

6. Fejezet Főbb ellátási anyagok biztosításában szabad kapacitásokkal 
rendelkező nemzetgazdasági és honvédségi szervezetek le-
hetőségeit átfogó információk. 

7. Fejezet Ellátási-, javítási szolgáltatások nyújtása terén számításba 
vehető nemzetgazdasági szervezetek és katonai logisztikai 
lehetőségek tartalma. 

8. Fejezet Távközlés – híradás – informatikai támogatás adatai. 

9. Fejezet Igénybevételre tervezhető egészségügyi intézetek kapacitás-
adatai. 

10. Fejezet Térképészeti ellátás területéről összegyűjtött katonai infor-
mációk. 

11. Fejezet Nemzeti és katonai Meteorológiai Szolgálatok adatai. 

12. Fejezet A BNT különböző feladatainál igénybevételre tervezhető 
polgári munkaerő adatai. 
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13. Fejezet NATO beszállítói minősítést szerzett szolgáltatók listája. 

14. Fejezet Országos Szervek és Önkormányzatok cím és elérhetőségi 
adatai. 

A Központi Adatbázist alkotó 1 – 14. fejezet adatállománya szintek 
szerint csoportosított fogalmakhoz kötődik és fastruktúra szerint épül 
fel. Az Adatbázis fastruktúrához 4 szintet lehetett elkülöníteni úgymint, 
összevont-, bontott-, részletes-, elemi adatszintet, amelyek között kód-
számokban is kifejezett zárt rendszerű összefüggések állnak fenn. 

Az Adatbázis szerkezetben minden szintnek megvan a maga jelen-
tősége, ami abban jelentkezik, hogy a kapcsolódó pontok rendszerbe fog-
lalása adja meg a lekérdezhetőség és a visszakereshetőség lehetőségét. Az 
adatkapcsolatokon belül az elemi adatokig történő eljutásnak fontosságá-
ból a konkrét adatbekérés megfogalmazása, illetve az adatszolgáltatás 
biztonsága következik. 

Szintén lényeges annak rögzítése, hogy az adatbázis szerkezet do-
kumentálása alapját képezi az adatlapok szakmai követelmények szerinti 
és informatikai kialakításának, aminek folyamatában azt sem szabad fi-
gyelmen kívül hagyni, hogy ahány elemi adat (adatcsoport) jelenik meg 
az adatbázis szerkezetben, annyi adatlap létrehozása válik szükségessé. 

Az Adatbázis szerkezet dokumentációja 2003. február 25-én elfo-
gadást nyert a Tárcaközi Ideiglenes Koordinációs Törzs vezetése által, 
melyet követően azonnal kezdetét vette az adatlapok formai kialakítása és 
tartalmi összeállítása. 

4. Az adatlapok kidolgozása 

A kidolgozást Irányító Munkacsoport által megfogalmazott köve-
telmények szerint az adatlapok kidolgozását – az informatikai szakállo-
mánnyal szoros együttműködésben – a főtisztek és a közalkalmazottak 
teljes felelősséggel végzik. A kijelölt, illetve felkért személyek az elemi 
adatok megjelenési formája és tartalmi mélysége figyelembevételével, 
vagy közvetlenül rögzítik a kért adatokra vonatkozó kérdéseket, vagy in-
direkt úton, konzultációk sorozatán keresztül jutnak el a pontos definiálá-
sig. 

Az adatlapok kidolgozása számítógépen, a kialakított EXCEL táblá-
zat felhasználásával történik úgy, hogy azokon az adatszolgáltatók részé-
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re konkrétan megfogalmazott kérdések és a válaszoláshoz szükséges út-
mutatások egyaránt szerepeljenek. Annak ellenére, hogy az elemi adatok 
döntő mértékben egyértelműsítik az adatlap tartalmi kitöltését, mégsem 
elhanyagolható a több 10 000-es nagyságrendet kitevő adatállomány 
bekérés helyzetének heti gyakorisággal történő áttekintése, a munkafo-
lyamatokba iktatott konzultációk lefolytatása és nem utolsó sorban a vég-
legesítés szakmai testület általi deklarálása. 

Az adatlapok kidolgozásának fázisa akkor tekinthető befejezettnek, 
ha a 14 fejezet valamennyi elemi adatokra vonatkozóan az adatlapok te-
rületekre (fejezetekre) kiterjedően egyenként nyomtatásban és mágneses 
adathordozón elkészülnek. Ebben a folyamatban szükséges szerepeltetni, 
illetve előkészíteni egy szakmai értekezletet, ahol az érintett adat-
szolgáltató központi szervezetek vezető képviselői is jelen vannak, mivel 
csak az adott fórumon lehet elérni az egységes értelmezés, a fogadókés-
zség és a határidőre történő adatlap kitöltés előfeltételeinek érvényesíté-
sét. 

Az adatlapok kidolgozása informatikai szakterületen elvégzendő 
feladatokat és azok ütemezését a bevont informatikai szakállomány által 
kidolgozott külön dokumentáció tartalmazza. (Elgondolás és rendszer-
terv.) 

Az adatlapok kiküldése időszakában párhuzamosan folyik az adatok 
fogadásának előkészítése, az informatikai háttér tesztelése, az adatvéde-
lem feltételeinek biztosítása. Mindezek mellett ezt az időszakot lehet fel-
használni a Képesség Katalógus szinopszisa kidolgozásához, amelyet a 
külön kijelölt munkacsoport fog elvégezni. 

5. Az adatlapok kiküldése és kitöltése 

Az előző fázis részét képező egyeztető konzultációs fórum egyik 
meghatározó célja – az adatlapok fogadókészségének, pontos és határidő-
re történő kitöltésének elérése – alapján a teljes feladat harmadik lépését 
képező kiküldés feltételi adottnak tekinthetőek. Erre az időszakra már 
dokumentálni lehet a különböző fejezetekhez tartozó adatlapok kiküldési 
„célállomását” és a kitöltésért felelős szervezet megnevezését. 

Elvi megközelítés szerint az adatlapok lehetőségek függvényében 
mindig a felsőszintű irányító szervezethez kerülnek kiküldésre, ahol saját 
hatáskörben hivatottak megszervezni a szükséges és jogi alátámasztott-
sággal bíró adatszolgáltatást. Természetesen ebben az időszakban is fo-
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lyamatos az Irányító Munkacsoport és az adatszolgáltató szervezetek kö-
zötti együttműködés, annak érdekében, hogy az előkészített adatlap cso-
magok a megfelelő helyre kerüljenek eljuttatásra. 

A kitöltésért minden területen az adatszolgáltatók felelősek, akik ré-
szére a polgári szféra tekintetében a Gazdasági és Közlekedési Miniszté-
rium, míg katonai területen az illetékes HM – HVK szervek adják át az 
adatlapokat. 

6. Az előkészítési időszak lezárása 

Az Adatlapok kiküldésével és kitöltésével az előkészítési időszak le-
zárul. Még ebben a terminusban megtörténik az adatállomány fogadásá-
nak és feldolgozásának informatikai előkészítése, továbbá többcsatornás 
konzultációs folyamattal biztosított lesz az adatszolgáltatás szakszerűsége 
és hitelessége. 

Az előkészítés jelenlegi állása szerint már belátható az Adatbázis 
szerkezet fejezetekhez tartozó csoportosítások belső tartalma, a kiküldési 
File-ok adatlap mennyisége, valamint az összességében mintegy 25.000 
elemi adatig terjedő igénybekérés struktúrája. Ebben az időszakban va-
lamennyi részfeladat a tervezett határidőn belül végrehajtást nyer, ami a 
tárcaközi és a tárcán belüli egyeztetésekkel együtt rendkívül kedvező fel-
tételét képezi az adatlapok feldolgozásával és az elemi adatok rögzítésé-
vel induló végrehajtási szakasznak. 

II. VÉGREHAJTÁSI IDŐSZAK FELADATAI 

A végrehajtási időszak két jelentős, egymásra épülő területet ölel 
fel, mégpedig az Adatbázis konkrét létrehozását, valamint a Képesség 
Katalógus megalkotását. Mindkét önálló, de egymástól függőségben lévő 
feladat az előzőekben értékelt előkészítési időszak sikeres zárásától, a to-
vábblépés feltételeitől, illetve azok megalapozottságától függ. Mivel a 
későbbiekben mind az Adatbázisról, mind a Képesség Katalógus létre-
hozásáról külön, részletes beszámolóra kerül sor e cikk keretében a velük 
kapcsolatos feladatokról csak jelzés értékkel kívánok tájékoztatást adni. 
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1. Az adatlapok összegyűjtése és feldolgozása 

Az Irányító- és Kidolgozó Munkacsoport azzal számol, hogy az 
adatlapok nem egyszerre, hanem időben elhúzódóan, de a megadott ha-
táridőn belül érkeznek vissza a feldolgozás helyére. Ebben a fázisban az 
érintett állomány fő feladatát fogja képezni a beérkezett adatlapok értéke-
lése, ellenőrzése és a feltárt hiányosságok okainak – az adatszolgáltatók-
kal együtt történő – megszüntetése. Ez a munkafázis nagy odafigyelést, 
interaktív együttműködést igényel minden érintettől, aminek végén addig 
kell eljutni, hogy az érdemi adatok ellenőrzötten, hitelesség igazolással az 
adatrögzítőkhöz kerüljenek. 

Az adatlapok feldolgozása egyet jelent az adatok informatikai úton 
történő rögzítésével az adott kódszámok szerinti besoroláshoz tartozó he-
lyekre, ahonnan bármikor lekérdezhető, illetve a kapcsolódó adatok kü-
lönböző összefüggések szerint rendezhetők, csoportosíthatók. Ezt a mun-
kát az informatikai szakállomány – az általuk előkészített ACCESS 
program felhasználásával – hivatott elvégezni úgy, hogy a beküldött 
mágneslemezekről az adatokat beépíti a rendszerbe. 

Az adatrögzítés és adatbázis kialakítás folyamata addig tart, míg az 
utolsó adat is megfelelő helyre kerül. Ennek során számítani lehet kü-
lönböző számítástechnikai problémák felmerülésére, melyek elhárítására 
külön tartalék idő tervezése szükséges. A feldolgozás befejezése közel 
sem jelenti az adatbázis kezelés lezárását, mivel egyrészt tervezve van az 
adatkör folyamatos bővítése, másrészt teljesen szükségszerű az adatkar-
bantartás időszakos elvégzése, amelynek gyakoriságával és rendszerével 
az átfogó rendszerfejlesztési elgondolás vonatkozó része foglalkozik. 

Ezen a ponton belül szükséges rögzíteni azt is, hogy a minimális 
programként megcélzott informatikai fejlesztés három üteméből 2004. 
évtől előtérbe kell helyezni az adatbázis térinformatikai eszközökkel tör-
ténő kiegészítésének megvalósítását, az ehhez szükséges pénz-, illetve 
tárgyi feltételek biztosítását. 

2. A képesség katalógus megalkotása 

A NATO szövetséges erők fogadó ország részéről történő támoga-
tási lehetőségei területéről, fajtájáról, mértékéről és más ezekhez kapcso-
lódó jellemzők állapotáról, az igénybevétel különböző típusú módszerei-
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ről szóló leírás adja a Képesség Katalógus lényegét. A Képesség Kataló-
gusban szereplő információk minden esetben időpont függőek, azok kö-
zéptávon, de különösen a hosszabb távú tervezési ciklusok viszonylatá-
hoz többször módosulhatnak, amit a dokumentum frissítése során tekin-
tetbe kell venni. 

A Képesség Katalógus összeállításának egyik meghatározó feltétele 
az Adatbázist alkotó információmennyiség feldolgozására, értékelé-
sére és elemzésére felkészült, szakavatott állomány felkérése vagy ki-
jelölése. 

A szakértői kör alapvető feladata az Adatbázis fejezeteinek felhasz-
nálásával, azokra vonatkozóan és azokkal összhangban megfogalmazni 
az adott támogatási területre vonatkozó nemzeti képességeinket. A hiteles 
Képesség Katalógus összeállítása mindenképpen egy rendszerszerű fel-
dolgozói tevékenységből kiinduló értékelő – elemző munkát igényel, 
amelynek végkifejlete, egyben eredménye mindazon következtetések 
levonása, amelyek adatokkal alátámasztva választ adnak meglévő képes-
ségeink tartalmára. 

A Képesség Katalógus megalkotásánál a következőkben összefog-
lalt alappillérekre fog a felkért szakértői csoport támaszkodni. 

a) A Képesség Katalógus rendeltetése 

A BNT különböző területeihez kapcsolódva pontosan és háttérada-
tokkal hitelesen alátámasztottan leírást adni mindazon nemzeti ké-
pességeinkről, amelyekre a NATO szövetségesek akár W. Sz. 5. cik-
kelye szerinti-, akár a W. Sz. 5. cikkelyén kívüli tevékenységek 
során számíthatnak, illetve igénybevételüket előzetesen tervezhetik. 

A Képesség Katalógus rendeltetéséből adódóan a NATO Parancs-
nokságok részére megküldendő, illetve a küldő nemzetek részére 
igény szerint átadandó okmány. Rendeltetéséből adódik továbbá, 
hogy a különböző célú műveletek vagy kiképzési rendezvények elő-
készítése során tervezési alapul szolgáljon a NATO Parancsnoksá-
gok, illetve a küldő nemzetek számára. 

b) A Képesség Katalógus tartalma 

A Képesség Katalógusnak tartalmaznia kell mindazon nemzetgaz-
dasági, közigazgatási, vezetési, irányítási és katonai képességek le-
írását, amelyek támpontokat és eligazodást nyújthatnak a NATO 
szövetséges szervezetek részére az országosan és regionálisan diffe-
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renciált támogatási lehetőségekről, infrastruktúrális feltételekről, ál-
lapotokról. 

A Képesség Katalógus tartalmi kiterjedése nem haladhatja meg a hi-
telesített adatokból levonható következtetések dimenzióját. 

c) A Képesség Katalógus felépítése 

A Képesség Katalógus megalkotásához egy külön szinopszis elké-
szítése és jóváhagyása szükséges. A szinopszisban rögzíteni kell a 
Képesség Katalógus felépítését – ami a BNT folyamatok sorrendisé-
gén, egymásra épülésén alapul, – illetve a felépítésen belül mindazon 
tartalmi összetevőket, amelyekre a kidolgozó munka során gondolni 
kell, továbbá mindazon kérdéseket, amelyek megválaszolást igé-
nyelnek. 

A felépítés tekintetében lényeges eltérés nem lesz a már korábban 
feldolgozott dán-, illetve török Képesség Katalógushoz viszonyítva. 
Az eltérések valójában a tengeri szállításhoz, kikötőkhöz kapcsolódó 
képesség hiányokkal összefüggésben képzelhető el. 

d) Kidolgozás folyamata 

A FELDOLGOZÓ – ÉRTÉKELŐ – ELEMZŐ – KÖVETKEZTE-
TÉSEKET LEVONÓ tevékenységeket magában foglaló feladatok 
csak folyamatos irányítás mellett, célirányosan kiválasztott és 
felkészített szakállomány bevonásával végezhetők el eredménye-
sen. 

A Képesség Katalógus kidolgozásának irányítását a létrehozott Irá-
nyító Munkacsoportnak kell felvállalnia és felelősen végigvinnie 
azokkal a külön kiválasztott szakértőkkel együtt, akik bevonása nél-
külözhetetlen a feladat sikeres teljesítése szempontjából. 

Az Adatbázis kialakítása időszakában, azzal bizonyos értelemben 
párhuzamosan már megkezdődhet a Képesség Katalógus kidolgozá-
sa. A végrehajtás tervezett időszaka már 2003. év szeptember hó-
naptól elkezdődhet és az első tervezet elkészítésére legkésőbb 2003. 
év november 15-ig lehet határidőt szabni. Ezt követően egyezteté-
sek, pontosítások elvégzésére kerülhet sor, majd a véglegesítés és a 
fordítás – kivitelezés zárja a feladatot. 

Különösen fontos az Irányító Munkacsoport esetében a vezető 
személyének kiválasztása és részére megfelelő jog- és hatáskör biz-
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tosítása állományának kiválasztására, valamint a folyamat végigvi-
telére. Azt is indokolt figyelembe venni, hogy a vegyes összetételű 
(polgári és katonai) csoportok részére összehangolt működési szabá-
lyozást szükséges kidolgozni. 

e) Eredmény 

A Nemzeti Képesség Katalógus könyv alakban és CD lemezre tör-
ténő összeállítása, amelyben az ország BNT-ba bevonható lehetősé-
gei szöveges és táblázatos formában kerülnek megjelenítésre. 

A Képesség Katalógus szükséges példányszámban angol és francia 
nyelvű fordítással kerül az érintett NATO szervezeteknek átadásra, 
illetve a szövetséges államok részére megküldésre. 

Összegzés 

A BNT Központi Adatbázis és Képesség Katalógus létrehozása, il-
letve megalkotása országos kiterjedésű és szövetségbeli vállalásaink 
szempontjából kiemelt jelentőségű feladat, amely előkészítéséért és vég-
rehajtásáért a honvédelmi tárca visel felelősséget. Az évek óta esedékes 
vállalás teljesítéséhez egyfelől a koncepcionális alapok, a megvalósítási 
tervek (valamennyi szükséges elméleti dokumentáció) rendelkezésre áll-
nak, másrészt a különböző tárcákat és azok irányítása alá tartozó szerve-
zeteket érintő koordinációs tevékenység sikeresen, időarányosan folyik. 
Mindezekhez hozzájárul az irányító-, kidolgozó állomány célirányos ki-
választása és felkészítése eredményeként kialakult elkötelezettsége, ami 
egyben záloga a már megkezdett folyamatok határidőn felüli végig-
vitelével. 

A fentiekkel együtt fontos kihangsúlyozni, hogy az elméleti alapok 
rögzítése, az irányító és kidolgozó állomány maximális hozzáállása ön-
magában nem elegendő feltétel. Ahhoz, hogy ezt a vállalást teljesíthessük 
a polgári és a katonai szféra megjelölt adatszolgáltatói részéről gyors, 
pontos és hiteles adatszolgáltatásra van szükség, melynek hátterében fo-
lyamatos és mindenre kiterjedő szervezési tevékenységgel kell számolni. 

Reményeim szerint ez év utolsó negyedévében esedékes következő 
tájékoztató alkalmával a célul kitűzött feladat hazai és nemzetközi mér-
cével mérve is egyaránt színvonalas befejezéséről adhatok számot. 

A csatolt vázlatok kiegészítő információ tartalmukkal elősegíthetik 
jelen tájékoztató tömörített mondanivalójának mélyebb megértését. 
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Felhasznált irodalom: 

1. AJP-4.5 BNT doktrínája és eljárási módszerei. 

2. MC 334/1 BNT NATO alap- és irányelvei. 

3. HM ÖHD Logisztikai Doktrína. 

4. BNT országos szintű feladatait szabályozó Kormány Ren-
delet tervezetek. 

5. 88/1998 Országgyűlési Határozat az MK biztonságpolitikai 
alapelveiről. 

6. NATO Logisztikai Kézikönyv 1999. évi kiadás. 

7. 1993. évi CX törvény a honvédelemről. 

8. Módszertani Útmutató tervezet a védelemgazdasági alap-
terv elkészítéséhez. 

9. Dánia Képesség Katalógusa. 

10. BNT Adatbázis szerkezete (HM GTH okmány). 

11. DPQ és haderőfejlesztési célok dokumentumai. 

12. Védelmi felkészítés és országmozgósítás 2003. évi feladat-
terve (HM Védelmi Hivatal okmány). 
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