A BEFOGADÓ NEMZETI TÁMOGATÁS TERVEZÉSÉNEK
ÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK VÉDELMI IGAZGATÁSI
FELADATAI
Patyi Sándor 1

Hölgyeim és Uraim, Tisztelt Konferencia!
Az elmúlt néhány héten hasonló körben különböző konferenciákon,
értekezleteken találkozhattunk és tárgyalhattunk a védelmi igazgatás előtt
álló feladatokról.
A jelenlegi feladat – ami a konferencia címében is szerepel – a Befogadó Nemzeti Támogatás és rendszerének a helyretétele. Többen úgy
érzik, hogy amikor a Befogadó Nemzeti Támogatásról van szó, akkor egy
kicsit légüres térbe kerülnek, megrettennek a feladattól. Igen, mert az új
NATO feladat rendkívül felelősséggel jár és a teljesítés befolyásolja a
Magyar Köztársaság NATO-n belüli megítélését.
Előadásomban szólni szeretnék a Befogadó Nemzeti Támogatás
lényegéről és követelményeiről, a jogszabályi háttér kialakításáról, a
védelmi igazgatási szervek részletes feladatairól, valamint a Központi
Adatbázis tartalmáról.

A Befogadó Nemzeti Támogatás lényege és követelményei
A NATO szabványok szerint, ha a Befogadó Nemzeti Támogatásról
beszélünk teljesen nyilvánvaló, hogy akár békeidőszakban, akár válság
időszakban, vagy háborús időszakban egy adott műveletnél a tagállamok
egymásnak segítséget nyújtanak.
A Befogadó Nemzeti Támogatás lényege és jelentősége az, hogy
két- vagy többoldalú megállapodás, illetve az adott műveletet vezető
NATO parancsnokkal történt megállapodás alapján, az ő követelményei
szerint a befogadó ország, a rendelkezésre álló erőforrásokat minél nagyobb mértékben felajánlja, ezzel lényegében az érkező befogadott erők
logisztikai terheit csökkenti. Ezáltal nem kell adott esetben több száz,
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vagy több ezer kilométerről szállítani olyan eszközöket és szolgáltatásokat, amelyek itt, helyben is biztosíthatók. Ez a segítség – amelyet nyújthat
a fogadó ország – két területen jelentkezhet. Egyrészt katonai, másrészt
pedig civil területen.
Fogalma:
A befogadó állam által békeidőszakban, válság vagy háború esetén a
területén állomásozó, átvonuló, vagy harcoló szövetséges fegyveres, vagy
más erők és szervezetek részére nyújtott polgári és katonai segítség.
Nyilvánvaló a katonai logisztika, a katonai infrastruktúra biztosítása a katonák számára a legkézenfekvőbb és a legkönnyebben alkalmazható rendszer. Ugyanakkor a polgári infrastruktúra és a polgári erőforrások igénybe vétele megkerülhetetlen. Tehát egy katonai repülőteret
sokkal könnyebb igénybe venni, mint egy polgári repülőteret, viszont a
közlekedés és szállítás vonatkozásában nincs más lehetőség, mint a polgári erőforrásoknak az igénybevétele. A NATO tagság egyik minimális
feltételeként éppen a befogadó nemzeti támogatási feladat teljesítése volt
megjelölve.
A NATO tagság minimális követelményei:

•

Tartalékolás

•

Légvédelem

•

NATO műveletekhez való hozzájárulás

•

Távközlés és információs rendszerek

•

Infrastruktúra – Befogadó Nemzeti Támogatás.

Nézzük meg, hogy alakultak a követelmények a befogadó nemzeti
támogatás szövetségi feladatainak megfogalmazása során. Először
1999-ben légibázisok, vasúti ki-átrakóhelyek, az együttműködő csoportok
kijelölése, NATO szabványú térképellátás, egészségügyi támogatás volt
meghatározva mint feladat, illetve nyilván az együttműködéshez nélkülözhetetlen egyéb információk átadása, azonosító jelzések, nemzeti jelzések, katonai jelzések rendszere. Közlekedési információk átadása az érkező erők fogadásához, azok technikai eszközeinek tárolásához szükséges tároló létesítmények adatainak átadása, mozgásbiztosítás.
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Követelményrendszer:

•

Légibázisok, vasúti ki-és átrakodó állomások kijelőlése

•

Összekötő csoportok kijelőlése

•

NATO szabványú térképellátás

•

Logisztikai és egészségügyi támogatás

•

Azonosító jelek, jelzések átadása

•

Közlekedési információk

•

Műszaki tároló létesítmények

•

Mozgásbiztosítás

•

Központi adatbázis.

És most értünk el a kulcsmomentumhoz, egy Központi Adatbázis
létrehozása volt a meghatározott cél és a vállalás. 2001-ben, a legutolsó
NATO egyeztetés során – amikor a védelmi feladatokat egyeztettük – a
Magyar Köztársaság Kormánya olyan vállalást tett, hogy a katonai és
polgári képességek leírásáról, az infrastruktúráról szállítás- és mozgásbiztosításról, szolgáltatásokról, enerigahordozókról, polgári munkaerőről,
adott esetben katonai gyártási kapacitásokról, kommunkikációs és hírközlési rendszerekről, egészségügyi ellátásról egy Képesség Katalógust fog
összeállítani. 2002. júniusában, májusában az illetékes katonai szervekkel
– hadművelet, logisztika, illetve polgári szervezetek szakértőinek bevonásával egy tárcaközi szakmai munkacsoportot hoztunk létre annak érdekében, hogy megvizsgáljuk, hogy milyen feltételek szükségesek ezen követelmény teljesítéséhez.
Követelményrendszer:
(Védelmi tervezési kérdőív – 2001)
Képességkatalógus: 2003.12.31.:

•

Katonai és polgári képességek leírása

•

Infrastruktúra

•

Szállítás és mozgatás
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•

Szolgáltatások

•

Kőolajtermékek

•

Polgári munkaerő

•

Gyártás

•

Kommunikáció és hírközlés

•

Egészségügyi ellátás.

A haderőfejlesztési célkitűzések bemutatott időszakában ezen feladatok teljesítéséhez kell ezt a bizonyos adatbázist létrehozni. A védelmi
igazgatás szempontjából az álláspontunk az, hogy a feladatrendszer valójában nem különíthető el a védelem egyéb rendszereitől és feladataitól.
Ezért a nemzetgazdaság felkészítésének és mozgósításának részeként,
elemeként kell meghatározni már, mert a honvédelmi törvény a szövetségi feladatokat a honvédelmi rendszer részeként beemelte, a gazdasági és
anyagi szolgáltatási kötelezettségek körében pedig nevesítette azt, hogy a
szövetségi feladatok teljesítése érdekében a nemzeti erőforrások gazdasági és anyagi szolgáltatás körében elrendelhetők, illetve igénybe vehetők.
Ez egy nagyon-nagyon fontos és hangsúlyos különbség, hogy elrendelhető vagy igénybe vehető.
Amennyiben szerződéses alapon nem lehet egy adott védelmi művelethez a Fogadó Nemzeti Támogatás megfelelő eszközeit, forrásait biztosítani, akkor a honvédelmi törvény alapján a Kormánynak joga és lehetősége van arra, hogy mint igénybevételi hatóság, hatósági döntéssel
elrendelje az adott feladat végrehajtását. Tehát itt adott esetben nem a
szolgáltató választásán múlik, hogy a feladatot végrehajtja vagy nem, hanem a nemzeti érdeket kell érvényesíteni.
A megállapodás alapján történő igénybevétel – ami ennek lényegében kombinációja – ha már megvan a kormányzati döntés – természetesen ez a szolgáltatás nem ingyenes szolgáltatás lesz, mint ahogy a piacgazdaság körülményei között soha nem arról van szó, hogy az állam
elrendeli és attól akinek van elrekvirálja azt a polgári kapacitást, amely
eddig rendelkezésre állt, hanem az igénybevevő tisztes módon ezért a
szolgáltatásért fizet. Mint ahogy most mi fizetünk amennyiben Afganisztánban igénylünk bizonyos logisztikai szolgáltatásokat.
Ez nemcsak, hogy nemzeti álláspont, hanem az egész befogadó
nemzeti támogatás rendszerének egyik kulcskérdése, hogy ezeket a fela125

datokat úgy kell tervezni, hogy a nemzeti érdekek ne sérüljenek. Tehát
egy adott ország erőforrásai elsősorban saját védelmi képességeinek kialakításaira kell felhasználni és a szabad kapacitásokat kell felajánlani.
Követelményrendszer:
(Védelmi tervezési kérdőív – 1999)

•

Azonosító jelek, jelzések átadása

•

Közlekedési információk

•

Műszaki tároló létesítmények

•

Mozgásbiztosítás

•

Központi adatbázis.

A folyamat eredményeként 2003. december 31-ig, egy olyan ajánlati
listát, Képesség Katalógust kell előállítani, amely alapján a szövetségi
parancsnokok, illetve a küldő nemzetek, amennyiben Magyarországot
érintő műveletre vagy feladatra kerül sor, – akár békében, válságban vagy
ennél súlyosabb helyzetben – akkor a felajánlott szolgáltatásokat a tervezéshez fel tudják használni.
Hazai előzmények
A Magyar Köztársaságban nem teljesen előzmény nélküli ez a feladat, amelynek a megkezdésével, szakmai kérdéseivel ez a konferencia
foglalkozik, hiszen 1995. decemberében az IFOR, majd később az
SFOR művelethez Magyarország Befogadó Nemzeti Támogatási képességet biztosított. Nagyon szeretném hangsúlyozni, hogy akkor, amikor a
Magyar Köztársaság NATO-ban vállalt feladatait értékeljük, ne felejtsük
el, hogy ez is hozzátartozik a kollektív védelmi feladatokhoz és a kollektív biztonság növeléséhez.
Konkrétan arról van szó, hogy Taszár, mint amerikai logisztikai
bázis került kialakításra. A másik ilyen bázisunk – amelyben a Fogadó
Nemzeti Támogatás feladatait elvégeztük - még akkor, amikor nem is
voltunk NATO tagok – az északi dandár ellátása Pécsett. Végül a délszláv válság időszakában Ferihegyi repülőtér igénybevételére is sor került. Ha csak ezt a három, a Magyar Köztársaság által felajánlott szol-
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gáltatást, mint NATO feladatot tekintjük, már nem mondhatjuk azt,
hogy nem volt előzmény.
Ezen misszió keretében – 1995. december 5. és 1997. június 30. között – 330 ezer személy lépte át az országhatárainkat, 69 ezer harc- és
gépjármű haladt át közútjainkon, 1100 vasúti szerelvény mozgását kellett koordinálni, illetve 13 ezer repülőgépek és helikopter repült át a légterünkön.
A bemutatott számok és nagyságrendek, valamint a mindenki által
ismert szolgáltatások mellett azért jelezném még, hogy itt az élőerő ellátása-fogadása, anyagi eszközök tárolása, karbantartása, kiképzés, pihentetés, egészségügyi ellátás, lőtér biztosítási feladatokat is elláttunk, amely
ugyancsak a befogadó nemzeti támogatás keretében történt.
Ezeket a feladatokat kormányzati döntés alapján a Honvédelmi Minisztérium koordinálta, és a HM Elektronikai Igazgatóság Részvénytársaság volt az a kijelölt szervezet, amely a szerződések előkészítésével
és megkötésével kapcsolatos feladatokat végrehajtotta, jó eredménnyel.
Nemzeti álláspont:
FP 2003-2008.:

•

Nemzetgazdaság felkészítésének és mozgósításának része

•

Nemzeti érdekek elsődlegessége

•

Tervezés megkezdése

•

Kormányrendelet kidolgozása

•

Készenlét: 2003.12.31.
A jogszabályi háttér kialakítása

Annak érdekében, hogy – mint a bevezetőben említettem – ez a tevékenység törvényes és jogszerű legyen, egy kormányrendeletet kellett
előkészíteni, melynek szakmai tervezete elkészült, ezt a mai konferencia
alapján, az itt elhangzott vélemények, javaslatok alapján pontosítjuk és
ezt követően küldjük ki további szakmai, majd államigazgatási egyeztetésre.
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Hazai előzmények:

•

NATO igények

•

Szerződéskötés – EI Rt.

Feladatok:

•

Élőerő fogadása, ellátása

•

Anyagok, eszközök tárolása, karbantzartása

•

Kiképzés, pihentetés, regenerálás, egészségügyi ellátás.

Ez a kormányrendelet lenne az a normatív alap, amely biztosítaná
az összes ehhez kapcsolódó tevékenységek jogszerű folytatását. Mit kívánunk ebben a kormányrendeletben elhelyezni, és milyen feladatokat
kívánunk a védelmi igazgatás részére meghatározni, illetve védelmi igazgatási szempontból meghatározni? Abból kiindulva, hogy még a szakemberek számára sem egységes fogalmakról van szó, ezért nyilvánvaló,
hogy a jogszabálynak meg kell határozni bizonyos fogalmakat és alapelveket – így a befogadó nemzeti támogatást, a befogadó államot, a küldő
államot vagy magát a válság fogalmát .
Ez az egyik kulcskérdése ennek az egész szabályozásnak. Mi is a
válság komplex fogalmát használjuk és fogadjuk el, amely minden válsághelyzetet és válságtípust felölel, tehát nem csak a katonai-politikai
válságot tekintjük válságnak, hanem ezen kívül a magyar jogszabályok
szerint a szükségállapotot megelőző helyzeteket és a veszélyhelyzetet
megelőző veszélyeztetettségi időszakot és helyzeteket is mindazon esetben, amikor minősített időszak kihirdetésére nincs szükség, viszont rendkívüli kormányzati intézkedések bevezetésére és alkalmazására már szükség van. És ennek egyik eleme pont a Befogadó Nemzeti Támogatási
feladatoknak a teljesítése.
Ebben a kormányrendeletben kívánjuk meghatározni kormányzati
szinten a Befogadó Nemzeti Támogatással összefüggő feladatok koordinációjának kérdését, a védelmi bizottságok, amelyek a magyar védelmi
igazgatás kulcselemei, területi, megyei, mint közigazgatási egység, valamint honvédelmi körzetenként fogják össze és koordinálják a közigazgatási szervek védelmi tevékenységét.
Ebben a rendeletben azt az eljárási és műveleti rendet kívánjuk
rögzíteni, amelyet a NATO szabályok és szabványok előírnak. Tehát,
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hogyan történik egy adott művelet tervezése, ebben milyen joga van a
küldő és befogadó államnak, ki jogosult döntést hozni arról, hogy a befogadó nemzeti támogatás keretében milyen szolgáltatásokat ajánlunk
fel és végül ki az, aki a konkrét szerződést megköti, ilyen felhatalmazással rendelkezik?
Ennek az igazgatási folyamatnak, vagy kormányzati feladatnak
egyik kulcseleme, hogy a magyar jogrend szerint sajátos módon a védelmi feladatok szét vannak telepítve. Nem véletlen, hogy a polgári minisztériumok, társminisztériumok képviselői itt ülnek, mert a honvédelmi
törvény 13. §-a szerint minden miniszter, illetve minden országos hatáskörű szerv vezetője saját ágazata körébe tartozó védelmi feladatokért felelős.
Kormányzati szinten ezt a törvény szerint elvileg és gyakorlatilag a
kormány fogja össze, de mindannyian tudjuk, hogy a kormány az egy
döntéshozó testület és szervezet, a kormánynak a döntéseit szakmai területen elő kell készíteni. Ennek az összegzésnek és szakmai koordinációnak az elvégzésére nem azért hozunk létre tárcaközi bizottságot mert nem
tudjuk a feladatot megoldani, hanem azért, hogy ténylegesen hatékony
legyen ez a koordináció.
Javaslatunk szerint a Honvédelmi Minisztérium védelem gazdasági
ügyekkel foglalkozó helyettes államtitkára lenne az, aki ezt a szakmai
grémiumot vezetné és a felsorolt minisztériumok tagjai, illetve a Vezérkar Főnök képviselője lenne ennek a testületnek a szakmai apparátusa,
a titkársági feladatokat pedig az általános honvédelmi koordinációra
való tekintettel a Védelmi Hivatal végzi.
Kormányrendelet:

•

Fogalmak tisztázása

•

A BNT alapelvei

•

A BNT irányítása
- Kormány
- Tárcaközi Tervező Bizottság
- Minisztériumok – OHSZ-ek
- Védelmi Bizottságok
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- Polgármesterek
- Szolgáltatásra kötelezettek.
A bizottság összetételére, illetve feladatrendszerére vonatkozóan
még ma is viták vannak, kiforratlan az álláspont. Az egyik álláspont az,
hogy ezt szakmai szinten honvédelmi minisztériumhoz kell telepíteni, hiszen alapvetően itt katonai feladatról van szó. Katonai igénytámasztásról,
nagyrészt katonai eszközökkel, infrastruktúrával és logisztikával történő
támogatásról és amennyiben ez nem elegendő akkor jönnek szóba és kerül előtérbe a polgári szféra, a nemzetgazdaság polgári erőforrásainak
igénybe vétele. Ebben lényegében konszenzus született, hiszen a gazdaságvédelmi felkészítést a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium koordinálja.
Ez továbbra sem fog változni. Azon polgári elemek, amelyek mindkét feladatban érintettek - tehát a gazdaságvédelmi felkészítésben és ehhez kapcsolódóan a Befogadó Nemzeti Támogatási feladatban – tevékenységét a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium fogja össze. A
kor-mányzati döntés előkészítését viszont a Honvédelmi Minisztérium
vállalja magára.
A minisztériumok kulcspozícióban vannak, hiszen az összes polgári
erőforrás fölött ők rendelkeznek, vagy közvetlenül, vagy szakmai irányítás, vagy felügyelet útján, vagy pedig az ágazati szabályozással az adott
miniszter az aki az adott ágazatban a honvédelmi törvény 66. §-a alapján a védelemben résztvevő más szervet kijelölheti és bevonhatja a honvédelmi feladatba. Itt akár egészségügyi szolgáltatóról, akár közlekedésről, akár térképellátásról vagy bármely más kapcsolódó feladatról van
szó.
A védelmi bizottságok területi szinten tervezik és irányítják a Befogadó Nemzeti Támogatás feladatait. Ennek keretében összefogják a helyi
védelmi bizottságok tevékenységét, illetve koordinálják az illetékességi
területükön feladatot végrehajtó hazai és szövetségi katonai szervezetek
polgári-katonai együttműködését.
A Befogadó Nemzeti Támogatás tervezése
A feladat végrehajtásának feltétele az illetékes NATO parancsnok
által a hadműveletek során a Magyar Köztársaság területére tervezett
megerősítő erők nagyságára és területi helyezkedésére vonatkozó stan-
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dard meghatározások átadása. Ezt a megállapítást a védelmi tervezési
kérdőívre adott válasz is tartalmazza.
Az egyik fő gondunk és problémánk az egész tervezési rendszernél,
hogy milyen követelmények alapján végezzük el ezt a feladatot. Abban
állapodtunk meg a szakmai előkészítés és vita során, hogy egy általános
feltételezés alapján megvizsgáljuk, hogy védelmi célra a nemzetgazdaságban milyen erőforrások állnak rendelkezésre, ezekből melyek azok,
amelyek nemzeti igény szerint felhasználásra kerülnek, tervesítettek, és
melyek azok a szabad kapacitások amelyek felajánlhatók és lényegében
ebben a katalógusban ezeket foglaljuk. Nem konkrét műveletre, hanem
általában egy NATO műveletre alakítjuk ki ezt a katalógust. Más megoldásunk vagy más lehetőségünk nincs.
Ebben a tervezési feladatban és a képességjegyzék összeállításában
a védelmi bizottságokra és az ő irányításukra a polgármesterekre is komolyan számítunk, főleg a minisztériumokkal történő együttműködésben. Egy dolog az, hogy egy minisztériumban elvileg – és a minisztériumi adatbázis szerint – milyen lehetőségek vannak, és egy másik dolog az,
hogy az adott területen hogy használható fel. A helyismerettel, a fogadó
feladatok megtervezésének képességével helyben rendelkeznek és a helyi
szervekre kell ezt a feladatot bízni.
A tervezésben és az igazgatási tevékenységben kulcskérdés az, hogy
milyen alapon szólítjuk meg az érintetteket. Felvetődött, hogy a statisztikai adatszolgáltatás rendje szerint a statisztikai törvény szerint kell az
adatokat összegyűjteni. Végül az a szakmai álláspont kapott többségi,
konszenzusos támogatást, amely szerint honvédelmi célból, a honvédelmi
törvény alapján bizonyos adatok összegyűjthetők, de ezek csak honvédelmi célra használhatók fel.
Ezt a szisztémát használjuk ma is miniszteriális szinten, illetve a védelmi bizottságok szintjén a minősített időszaki tervek elkészítésénél,
amikor megszólítjuk a gyártókat: milyen termékkel, milyen kapacitásokkal, milyen tartalékokkal, a lakosság ellátása vonatkozásában milyen erőforrásokkal rendelkeznek.
Nekünk is ezt a módszert és ezt a metódust kell választani, hiszen –
a bevezetőben említettem – a törvényhozás a szövetségi feladatokat, a befogadó nemzeti támogatást beemelte a magyar honvédelmi jog rendszerébe.
Az igénykielégítés tervezésében, mint említettem a Gazdasági és
Közlekedési Minisztérium kap kulcsszerepet. A Pénzügyminisztérium
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pedig annyiban, hogy a honvédelmi felkészítés és országmozgósítás költségeit, amelyek több tárcát érintenek, a Pénzügyminisztérium fejezetben
kell külön soron tervezni.
Kormányrendelet:
Tárcaközi Tervező Bizottság:

•

Vezetője: HM VG HÁT

•

Összetétele: HM, GKM, KÜM, BM, PM, FVM, IHM, ESZCSM,
HVK. (Az igények ismeretében más szervek is).

•

Titkárság: HM Védelmi Hivatal.

És végül a szerződéskötés kérdése nagyon kényes dolog. Itt a közbeszerzés és a kormányzati döntések végrehajtásának gyorsaságához fűződő nemzeti érdek küzd egymással. Meg kell találni annak a módját, lehetőségét, hogy egy profi ügynökség, de lehet, hogy egy gazdálkodó
szervezet, amely állami felügyelet alatt áll, fogja a konkrét polgárjogi
szerződéseket megkötni. Amennyiben a kormány úgy dönt, akkor ennek a
feltételeit majd ki kell alakítani, a közbeszerzési eljárás alóli felmentést
meg kell adni. Nyilván itt nem lehet hónapokig várni egy adott művelet
végrehajtására.
Főbb feladatok
A kormányzati döntést nem bevárva a védelmi felkészítés normál
rendszerében megkezdjük az adatgyűjtéshez és a Képesség Katalógus
összeállításához szükséges szakmai feladatok előkészítését, majd amikor
a kormányzati döntés megvan, akkor pedig a nem állami rendszerbe tartozókat is megkeressük ezekkel az adatlapokkal.
Minden minisztériumnál és védelmi bizottságnál a gazdasági kérdésekkel foglalkozó munkacsoporton belül, vagy a szakminisztérium védelmi válságkezelő munkasejtjén belül vagy ahhoz kapcsolódóan létre
kell hozni egy szakmai csoportot, amelyik a befogadó nemzeti támogatás
speciális és szövetségi feladatok tervezésével fog foglalkozni.
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Kormányrendelet:

•

Fogalmak tisztázása

•

A BNT alapelvei

•

A BNT irányítása
- Kormány
- Tárcaközi Tervező Bizottság
- Minisztériumok –OHSZ-ek
- Védelmi Bizottságok
- Polgármesterek
- Szolgáltatásra kötelezettek.

A katonai adatok összeállítása a Honvéd Vezérkar kizárólagos hatáskörébe tartozik, a polgári adatok koordinációját a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium végzi. Az összesítésnél pedig az a szakmai álláspont, hogy a minősített időszaki tárca feladatok tervezésével megbízott
Gazdasági Tervező Hivatal az, amely mind informatikai, mind szakmai
téren biztosíthatja a nemzeti adatbázis kezelését, mely mind a polgári,
mind a katonai adatokat tartalmazza.
Még egy dolgot szeretnék elmondani. Érdeklődtünk néhány NATO
tagállamban, hogy is néz ki a befogadó nemzeti támogatás adatbázisának
összeállítása. El kell mondanom, hogy nem az utolsók vagyunk a sorban.
Tehát nem minden NATO tagállam készítette el, illetve többen azt mondták, hogy majd konkrét műveletre készítik. Ugye amit mi is odatettünk
azért a feltételként, hogy majd a konkrét műveletre tudunk majd konkrét
választ adni.
Most, már a tervezés fázisában oda tudjuk adni azt az általános információs anyagot, ami ahhoz szükséges, hogy a magyarországi művelethez, amely kivétel nélkül a mi érdekünket szolgálja, hiszen azért jönnek ide NATO erők, szövetséges erők, hogy a Magyar Köztársaság
védelmi érdekeit is biztosítsák, illetve erősítsék.
Ebben kérem a jelen lévők támogatását. Köszönöm a figyelmet!
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