
 120 

A BEFOGADÓ NEMZETI TÁMOGATÁS (BNT) 
RENDSZERÉNEK KIALAKÍTÁSA  

KONFERENCIA 
2002. december 11. 

Megnyitó 

Frigyer László1 

Tábornok és Tiszt Urak! 

Kedves Hölgyeim és Uraim! 

Tisztelt Konferencia! 

Mindenekelőtt kérem engedjék meg, hogy személy szerint mély tisz-
telettel megköszönjem azt, hogy elfogadták a meghívásunkat és valóban 
ilyen szép számmal megjelentek ezen a mai napi konferencián. Én eb-
ből azt a következtetést vontam le, hogy a Befogadó Nemzeti Támogatás 
fontosságát valamennyi érintett és felelős szervezet jól értelmezi és 
ugyanakkor természetesen mindannyian azt is látjuk, hogy ezen a téren 
még akad bőven tennivalónk.  

Hölgyeim és Uraim! 

Megítélésem szerint a Befogadó Nemzeti Támogatás ügye a NATO 
szövetségesi rendszerben támasztott követelmények és elvárások közül az 
egyik legfontosabb. Szeretném kihangsúlyozni, hogy meglátásom szerint 
nekünk egzakt érdekünk, hogy az ezzel kapcsolatos elvárásoknak teljes 
egészében meg tudjunk felelni és az ehhez szükséges képességeink ren-
delkezésre álljanak. Hiszen véleményem szerint az ország, a környeze-
tünk, a térség biztonsága szempontjából rendkívül fontos, hogy egy adott, 
természetesen nemkívánatos helyzetben, az ország felkészült legyen arra, 
hogy betöltse a befogadó nemzet szerepét. És természetesen elsősorban 
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nekünk, katonáknak felkészültnek kell lenni arra is, hogy szükség esetén 
jól szervezetten meg tudjuk oldani a küldő nemzet szerepéből ránk háruló 
feladatokat is, hiszen ismerve az aktuális fejleményeket, a világban jelen-
leg is folyó műveleteket, mindannyian nagyon jól látjuk, hogy adott eset-
ben a csapataink, a NATO szövetséges erők gyakorta az anyaországtól, 
több száz, esetleg több ezer kilométerre kénytelenek tevékenykedni. 
Márpedig ezeknek a feladatoknak, a Befogadó Nemzeti Támogatás sze-
repét betöltő, illetve a küldő nemzet feladatainak nagyon komoly gazda-
sági összefüggései vannak. Tehát annak érdekében, hogy ezen feladatok 
megtervezését racionálisan, körültekintően tudjuk végrehajtani, ezzel a 
témával rendkívül komolyan foglalkoznunk kell. 

Hölgyeim és Uraim! 

A Befogadó Nemzeti Támogatással kapcsolatos feladatrendszer 
feldolgozása már évekkel ezelőtt megkezdődött. Mindennek ellenére, saj-
nálatos módon férfiasan el kell ismernünk, hogy még rengeteg megoldat-
lan kérdés és probléma áll előttünk, úgy a képességek megteremtése terü-
letén, mint az esetleg ehhez szükséges jogi háttér biztosítása területén. 
Tulajdonképpen nagyon röviden én a mai konferencia céljának azt tud-
nám kitűzni, hogy értékeljük a helyzetünket és tisztázzuk a feladatunkat. 
A két dolog természetesen összefügg. A helyzetértékelésünkből én bízom 
abban, hogy minden szervezet le tudja vonni a helyes konzekvenciát és 
nagyfokú önállósággal sürgősen nekilát azon feladatok, azon problémák 
megoldásának, amelyek előttünk állnak.  

Én ehhez a tevékenységhez kívánok a konferenciának eredményes 
munkát.  

Köszönöm a figyelmüket. 


