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KATONAI  LOGISZTIKAI  BIZTOSÍTÁS  
GYAKORLATA 

AZ EGYSÉGES TERVEZÉS MEGVALÓSULÁSA  
A BEFOGADÓ NEMZETI TÁMOGATÁS TERVEZÉSI 

MÓDSZERTANI ÚTMUTATÓJÁBAN   I. RÉSZ 

Zsiborás János–Dobos Rezső1 

A 2005. évi pályázaton I. he-
lyezést elért tanulmány szerkesz-
tett változata. 

Bevezetés 
A Magyar Köztársaság védelme jelenleg a nemzet önerején túl-

menően szövetségeseink segítségnyújtására épül. A NATO kollektív 
védelemi rendszerének egyik nélkülözhetetlen eleme a Befogadó 
Nemzeti Támogatás nyújtása. Ennek előkészítése kiemelt fontosságú 
mind szövetségi szinten, mind a NATO tagállamok vonatkozásában. 
Ma a Befogadó Nemzeti Támogatás feladatrendszere része az ország-
gyűlési, a kormányzati és az ágazati, illetve a területi szintig lemenő 
jogszabályalkotásnak, valamint folyamatosan beépül a tervezés rend-
jét, tartalmi és formai követelményeit meghatározó dokumentumokba. 

A fentiek alapján szükségessé vált, hogy a Befogadó Nemzeti 
Támogatás tervezéséhez készüljön el egy olyan dokumentum, amely a 
feladatban érintett minden katonai és polgári szerv és szervezet részére 
meghatározza a tervezés rendjét, folyamatát, egységes rendszerét, egy-
másra épülését, a tervokmányok tartalmi és formai követelményeit. 

A tanulmány célja a Befogadó Nemzeti Támogatás polgári és 
katonai tervezési feladataihoz elméleti és gyakorlati segítséget nyújtani 
annak érdekében, hogy: 

• Egységes rendszerben valósuljon meg a tervezés folyamata a 
legfelső tervező szinttől a szolgáltatókig lemenően, így megala-
pozottak legyenek az összesített tervek; 

                                                      
1 Zsiborás János nyá. ezredes. 

Dobos Rezső nyá. mk. alezredes. 
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• A tervek úgy épüljenek egymásra, hogy a különböző szintű fele-
lős tervező szervezetek felülről-lefelé adják meg az igényeket, 
melyeket a szolgáltatásra kötelezettek képességeik és lehetősé-
geik függvényében teljesítenek, majd a felelős tervező szerveze-
tek alulról-felfelé történő felterjesztést követően – számítás-
technikai módszerek alkalmazásával – dolgozhassák ki saját 
terveiket; 

• A tervokmányok tartalmi és formai követelmények szerinti ki-
dolgozása biztosítsa a tervek egymásra épülhetését; 

• Az érintettek megismerjék és elsajátíthassák a Befogadó Nem-
zeti Támogatás nemzeti tervezésének feladatait és folyamatát.  

A Befogadó Nemzeti Támogatás Tervezési Módszertani Útmuta-
tója kidolgozására megalakult csoport az alábbi módszereket alkal-
mazta feladatának végrehajtása során: 

• Tanulmányozta a Befogadó Nemzeti Támogatásra vonatkozó 
hatályban lévő jogszabályokat és NATO alapdokumentumokat; 

• A Befogadó Nemzeti Támogatás Tárcaközi Tervező Bizottsá-
gában képviselettel rendelkező misztériumoknál személyes 
megbeszéléseken tájékozódott az ágazatok feladatairól, a meg-
lévő szabályozások helyzetéről, a tervezés végrehajtásához 
szükséges feltételek meglétéről és a tervezésre vonatkozó el-
gondolásokról; 

• Előzetesen rögzítette a Tervezési Módszertani Útmutató szerke-
zeti felépítését, főbb részeinek tartalmát; 

• Kiindulásként elkészítette a NATO 5 tervezési szakaszának fo-
lyamatábrájához illeszkedő nemzeti tervezés előzetes folyamat-
ábráját; 

• Kidolgozta a mintaokmányokat és azok kitöltési útmutatóit; 

• Összehangolta a tervezés rendjét, folyamatát a mintaokmányok-
kal; 

• Kidolgozta a tervezés rendszerét, ezen belül az elveket, módsze-
reket, a tervezés fázisait és szintjeit, meghatározta a szintekhez 
tartozó dokumentációkat. 
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A következőkben ismertetésre kerülő kérdésekre adott rövid vála-
szok részletes kibontása képezi a Tervezési Módszertani Útmutató 
alapját. 

Miért célszerű alkalmazni minden NATO művelet és gyakorlat 
tervezése során a Befogadó Nemzeti Támogatást? Azért, hogy:  

• Minden szükséges igényt biztosítani tudjunk a feladatban részt-
vevő saját csapataink számára;  

• Kisebb saját erőt vegyünk igénybe a feladat eredményes végre-
hajtása érdekében;  

• Olyan képességeket szerezzünk be, amivel nem rendelkezünk;  

• Csökkenthessük a költségeket. 

Miért szükséges egy egységes tervező rendszer kialakítása és ter-
vezési útmutató kidolgozása? Azért, mert: 

• A Befogadó Nemzeti Támogatás összetett feladatrendszerében 
szövetségesi, nemzeti katonai és polgári szervek is részt vesz-
nek, melyek eltérő tervezési rendszerekben dolgoznak, ismere-
teik hiányosak, nem egyként gondolkodnak; 

• Mobilizálásra kerülhetnek azok a szabad nemzeti erőforrások, 
melyek biztosíthatják a szövetségesek támogatását, 

• A nemzeti támogató képesség reális lehetőségeit csak egységes 
tervdokumentumok összeállításával lehet biztosítani; 

• Így biztosítható a szövetségi keretekhez történő illeszkedés, a 
közösen elfogadott tervezési elvek és módszerek alkalmazása, a 
feladatok szintekhez történő kötése, szervezetek tevékenységei-
nek konkrét leírása, a különböző szinteken kidolgozandó tervek 
kapcsolódásának, azok tartalmi és formai egységesítésének elő-
segítése; 

• Ez az alapja az egységes tervezésnek, a tervezési feladatok ösz-
szehangolásának, a tervezési munka egymásra épülésének. 
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Melyek és mi a tartalmuk a Befogadó Nemzeti Támogatás terve-
zését meghatározó legfontosabb NATO kiadványoknak és nemzeti 
jogszabályoknak? A dokumentumok az alábbiak:  

• MC 319/2 NATO Logisztikai alap és irányelvei; 

• MC 334/2 Befogadó Nemzeti Támogatás NATO alap- és irány-
elvei;  

• AJP-4(A) Szövetséges Összhaderőnemi Logisztikai Doktrína;  
 

• AJP-4.5(A) Szövetséges Összhaderőnemi Befogadó Nemzeti 
Támogatási Doktrína és eljárási módszerek;  

• 176/2003. (X.28.) Kormányrendelet a Befogadó Nemzeti Tá-
mogatás egyes kérdéseiről;  

• 131/2003. (VIII.22.) Kormányrendelet a nemzetgazdaság vé-
delmi felkészítése és mozgósítása feladatai végrehajtásának 
szabályozásáról; 

 

• 83/2001. (V. 18.) Kormányrendelet a hazai gyakorló- és lőterek 
külföldiek által, térítés ellenében történő igénybevételéről. 

Melyek az alapelvek? Ezek a következők: felelősség, erőforrások 
biztosítása, jogkör, együttműködés, koordináció, gazdaságosság, át-
láthatóság, költségtérítés.  

Melyek az irányelvek? Ezek a következők: általános irányelvek, 
ezen belül a tervezésre és a költségtérítésre vonatkozók; a NATO-
parancsnokra, a küldő nemzetekre, a befogadó nemzetre (vonatkozó 
irányelvek). 

A BNT tervezési rendszere mit foglaljon magába? A követke-
zőket:  

• Elveket és módszereket;  

• A tervezés szintjeit;  

• A tervezésben résztvevőket, azok feladatait, a jogszabályokban 
rögzített jog- és hatásköreit, a kidolgozási felelősségeket;  

• Az együttműködés rendjét;  
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• A készítendő megállapodásokat, intézkedéseket, terveket, terv-
dokumentációkat, azok egymásra épültségét, összefüggéseit;  

• A nemzeti tervezés folyamatát és rendjét, kapcsolódási pontjait 
a NATO tervezéshez; 

•  A tervezés megvalósítása érdekében működtetett informatikai 
és híradó (távközlési) alrendszereket. 

Hogyan valósítható meg, hogy a nemzeti tervezés folyamata a 
NATO tervezési folyamatához szorosan illeszkedjen, biztosítsa a NA-
TO-nemzeti közös dokumentumok kidolgozását? Ehhez a következők 
szükségesek:  

• A nemzeti tervezés fázisai kövessék a NATO tervezés 5 szaka-
szát;  

• Kerüljenek meghatározásra a nemzeti tervezési részfolyamatok 
kezdetét és befejezését jelentő dokumentumok, a tervezés rész-
letes nemzeti tevékenységei, az azt végrehajtók és az általuk el-
készítendő nemzeti tervdokumentumok és azok tartalmi és for-
mai követelményei. 

A tanulmány az alábbi fejezetekből áll: 

1. A Befogadó Nemzeti Támogatás tervezésének jelentősége, 
szükségessége és célja, a tervezési módszertani útmutató rendel-
tetése. 

2. A Befogadó Nemzeti Támogatás tervezését meghatározó alap-
dokumentumok, azok lényegi előírásai. 

3. A Befogadó Nemzeti Támogatás tervezésének szövetségi alap-
elvei, azok tartalmi jegyei.  

4. A Befogadó Nemzeti Támogatás tervezésének rendszere. 

5. A Befogadó Nemzeti Támogatás nemzeti tervezésének folyama-
ta, rendje, kapcsolódási pontjai a NATO tervezési rendszeréhez.  

6. Összegzés 

A tanulmány fejezetei a Tervezési Módszertani Útmutató ismer-
tetését tartalmazzák. A Tervezési Módszertani Útmutató ismertetésében 
a magyar megnevezések mellett minden esetben szerepel a megneve-
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zésnek megfelelő NATO rövidítés. Ez azért fontos, hogy a feladatban 
érintett minden személy, aki valamely NATO forrásból származó kife-
jezés egy magyarra fordított változatát már ismeri és az nem azonos az 
útmutatóban leírttal akkor is betudja egyértelműen azonosítani, hogy 
mit kell az alatt értenie. 

I.  
A Befogadó Nemzeti Támogatás tervezésének jelentősége,  

szükségessége és célja, a tervezési módszertani  
útmutató rendeltetése 

1. A Befogadó Nemzeti Támogatás tervezésének jelentősége a 
szövetségesi műveletek támogatásában 

A Befogadó Nemzeti Támogatás (a továbbiakban: BNT) (HNS) 
bármilyen NATO szövetségesi művelet vagy gyakorlat egyik fontos 
eleme. A műveletet végrehajtó erők támogatásában a jelenlegi NATO-
környezeten belül kulcsfontosságú tényezőt jelent a teljesítőképesség és 
a költséghatékonyság kialakításának igénye. A Szövetséges 
Összhaderőnemi Logisztikai Doktrínában (AJP-4(A)) körvonalazott 
többnemzeti összhaderőnemi logisztikai koncepció alkalmazásával egy-
re jobban csökkenthető egy gyakorlat vagy művelet teljes költsége, mi-
közben javul a támogatás hatékonysága.  

Ennek a célkitűzésnek egyik elemét képezi a BNT (HNS) egységes 
rendszerben való tervezése, és a többnemzeti Befogadó Nemzeti Támo-
gatási Megállapodások (HNSAs) kidolgozása, megkötése.  

A BNT (HNS) egyrészt lehetővé teszi a Küldő Nemzet(ek) (a to-
vábbiakban: KN) (SN(s)) hadműveleti felvonultatásához szükséges 
szervezetszerű támogatás csökkentését, másrészt a tervezéssel biztosítja 
a KN-ek (SNs) igényeinek kielégítését és a Befogadó Nemzet (a továb-
biakban: BN (HN)) erőforrásainak hatékony felhasználását. Ebből adó-
dik minden szövetséges nemzet számára az alkalmazható Befogadó 
Nemzeti Támogatási Megállapodások (HNSAs) kidolgozásának és 
megkötésének fontossága, valamint a nemzeti tervező rendszerek szö-
vetségesi elvekhez, módszerekhez és eljárásokhoz történő igazítása.  

Az elmúlt közel tíz éves időszak során a BNT (HNS) tervezése az 
adott feladat jellegéből adódóan a jelen ismeretekre és a szövetségi do-
kumentumok adaptációjára épült. Ebből következően külön tervezési 
módszer szerint valósult meg az országvédelem tervezése keretén belüli 
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BNT (HNS) feladatok előkészítése, valamint a műveletek és gyakorla-
tok nemzeti támogatásának tervezése. 

Az egyes tervezési eljárások különbözősége különösen szembetű-
nő volt a polgári, illetve a katonai feladatok vonatkozásában. A BNT 
(HNS) szerteágazó feladatai tervezése terén kialakult helyzet pozitív 
irányú megváltoztatási igénye tette szükségessé – az országos szintű 
támogatás feladatrendszeréből adódó – a tervezési követelmények egy-
ségesítését és egy olyan általánosan alkalmazható tervezési rendszer ki-
alakítását, amely egyaránt megfelel a nemzeti és a szövetségi elveknek 
és módszereknek. A Tervezési Módszertani Útmutató valójában egy 
hiánypótló dokumentum, amely alkalmazása révén egymásra építhető 
és átláthatóvá tehető a különböző tervezési szintek tevékenysége, azál-
tal elérhető a BNT (HNS) feladatok végrehajtására készített tervek 
megalapozása. 

2. A BNT (HNS) tervezésének szükségessége és célja 

Szükségessége 

A NATO elméleti alapdokumentumaiban és a hatályos nemzeti 
jogszabályokban kiemelt helyen szerepelnek az ország külső támadás 
elleni védelméhez tartozó, valamint a szövetségi műveletek, gyakorla-
tok, rendezvények nemzeti támogatását elősegítő BNT (HNS) felada-
tok. Ezeknek a feladatoknak a megvalósulása három alapvető szintéren 
történik, melyek konkrétan a nemzetközi (szövetségesi), a fegyveres 
védelmi (katonai), valamint a polgári (nemzetgazdasági). 

A szövetséges erők nemzeti támogatása a gyakorlati tapasztalatok 
szerint egy olyan összetett feladatrendszer keretében valósulhat meg, 
amely nem nélkülözheti a tervezés szakszerű lefolytatását és a tervező 
szervek célirányos felkészítését. Mindezekhez elengedhetetlenül szük-
séges a BNT (HNS) NATO elméleti alapdokumentumai ismeretében a 
nemzeti tervezés elvi és módszertani követelményeinek megfogalmazá-
sa és azokra építve a tervezés rendszerének oly módon történő kialakí-
tása, amely megfelel egyrészt a szövetségben alkalmazott eljárásrend-
nek, másrészt messzemenően figyelembe veszi a nemzeti feltételeket és 
sajátosságokat.  

A BNT (HNS) feladatok tervezése egyaránt szükséges a béke fel-
készülés és a minősített időszakok során. Mivel a BNT (HNS) tervezési 
feladatok szövetségi kihatással bírnak, érdemes és szükséges azok rend- 
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szerét, eljárásait és módszereit az egységes alkalmazás feltételeit kielé-
gítő dokumentumba foglalni. 

Célja 

A BNT (HNS) tervezés célja, hogy a szövetségesi műveletek tá-
mogatása érdekében bejelentett igények és felajánlások szerint a köl-
csönösen aláírt Megállapodásokra alapozott szerződések megkötésével 
mobilizálásra kerüljenek azok a szabad erőforrások, melyek különböző 
helyzetekben biztosítják a szövetségesek támogatását. További cél lehet 
mind a Washingtoni szerződés 5. cikkelye szerinti műveletek esetében, 
mind a béketámogató műveleteknél, valamint a szövetség közös fellé-
pését szolgáló valamennyi felkészülési forma alkalmazásánál a nemzeti 
támogató képesség reális lehetőségeire épülő tervdokumentumok ösz-
szeállítása.  

A BNT (HNS) tervezésének olyan célok elérését is kell szolgálnia, 
mint a szövetségi keretekhez történő illeszkedés, a közösen elfogadott 
tervezési elvek és módszerek alkalmazása, a nemzeti hagyományok ér-
vényesítése, továbbá a feladatok szintekhez történő kötése és pontos 
behatárolása, szervezetek ezirányú tevékenységeinek konkrét leírása, és 
mindezekkel a különböző szinteken kidolgozandó tervek kapcsolódásá-
nak, azok tartalmi és formai egységesítésének elősegítése.  

Nyilvánvaló, hogy ezek a célkitűzések egy, a tervező szervezetek 
által egységesen felhasználható tervezési módszertannal, illetve terve-
zési eljárásrenddel érhetőek el, amelyekkel lehetővé válik a tervezési 
feladatok követelmények szerinti megvalósítása és ahhoz a megfelelő 
eszköztár biztosítása. 

A célkitűzések tisztázása és rögzítése során arra is tekintettel kell 
lenni, hogy a BNT (HNS) tervezése alapvetően két időszakot foglal 
magába. Egyrészt egy hosszabb távra kialakított fejlesztési irányt, 
amelynek feladatai az országos szintű védelmi tervező rendszer részét 
képezik, másrészt olyan eseti tervezési feladatokat jelent, amelyek a 
szövetség műveleti tervezéséhez, különböző gyakorlatokhoz és más 
felkészítési formákhoz kapcsolódnak. 

A nemzeti védelmi tervező rendszer részét képező BNT (HNS) 
tervezés hatékony működtetését szolgáló cél teljesítéséhez a BNT 
(HNS) Tervezési Módszertani Útmutató kidolgozása, mint alapfeltétel 
jelenik meg.   
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3. A Tervezési Módszertani Útmutató rendeltetése, felhasználá-
sának, alkalmazásának körülményei 

A Tervezési Módszertani Útmutató rendeltetése a BNT (HNS) 
tervező rendszer működtetésének teljes mérvű szabályozása, annak ér-
dekében, hogy irány- és útmutatást nyújtson a tervezés minden szintjén 
az abban résztvevőknek, alapja legyen az egységes tervezésnek, a ter-
vezési feladatok összehangolásának, a különböző szinteken elvégzendő 
tervezési munka egymásra épülésének, továbbá a tervdokumentumok 
formai és tartalmi megjelenítésének. 

A Tervezési Módszertani Útmutatót a BNT (HNS) országvé-
delemhez kötődő feladatai előkészítésénél, valamint a különböző irá-
nyultságú nemzeti támogatások összehangolásánál, illetve a szövetsé-
ges erők eseti támogatása tervezésénél kell alkalmazni. Az alkalmazás 
körülményei kiterjednek a béke felkészülés időszakára, a külföldön 
megvalósuló szövetségi kötelezettségek teljesítésére, valamint a minő-
sített időszakok során jelentkező támogatási igények tervezési folyama-
tára. Mindezeknek megfelelően a dokumentum elméleti, eljárásbeli és 
módszertani útmutatásai a BNT (HNS) feladatok teljes skálájánál fel-
használhatóak.  

A dokumentum kidolgozása során elsődleges szempontot képezett 
azon körülmény szem előtt tartása, mely szerint a tervezési elvek és kö-
vetelmények, a tervek tartalma és egymásra építettsége, továbbá a mód-
szertani előírások érvényesítése feleljen meg mind a polgári, mind a ka-
tonai tervezés feltételrendszerének, biztosítva ezáltal, hogy az adott 
BNT (HNS) feladatok egy konzisztens, ugyanakkor zárt rendszeren be-
lül kerülhessenek a tervezés szintjén előkészítésre. A Tervezési Mód-
szertani Útmutató elméleti alapjai teljes mértékben összhangban vannak 
a vonatkozó NATO alapdokumentumok előírásaival, azon túlmenően 
abban teljes mértékben érvényesülnek a szakágazati sajátosságok, ame-
lyek alkalmassá teszik a dokumentumot a szövetségi környezetben tör-
ténő alkalmazásra. 

II.  
A BNT tervezését meghatározó alapdokumentumok, azok lé-

nyegi előírásai 

1. NATO szövetségesi dokumentumok 

A BNT (HNS) fogalmi meghatározását, alapelveit, tervezési mód-
szereit, eljárásait, a NATO hierarchikus kiadványrendszerében külön-
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böző szinteken elhelyezkedő dokumentumok rögzítik. A legmagasabb 
szintű kiadványok az úgynevezett elvi dokumentumok, amelyeket a 
NATO Katonai Bizottság (MC) fogad el.  

A Katonai Bizottság (MC) kiadványaiban elfogadott alap- és 
irányelvek felhasználásával készülnek a NATO doktrínális kiadványok, 
amelyek rendszerének felépítését alkalmazási körük határozza meg. 
Közöttük a legmagasabb szinten az összhaderőnemi kiadványok állnak 
(AJP), majd a haderőnemi – komponens – kiadványok következnek 
(ALP). A hierarchia alsó szintjén az alkalmazási, tervezési útmutatók, 
direktívák állnak. 

Kiadványok: 

MC 319/2 NATO Logisztikai alap és irányelvei: a szövetségben 
alkalmazandó logisztikai alapelvek – felelősség, előrelátás, jogkör, 
együttműködés, koordináció, elégségesség, gazdaságosság, rugalmas-
ság, átláthatóság – értelmezése mellett a kiadvány BNT-t (HNS) a mű-
veletek során alkalmazandó logisztikai irányelvként fogalmazza meg. 

MC 334/2 Befogadó Nemzeti Támogatás NATO alap- és irány-
elvei: a BNT-hez (HNS) kapcsolódó fogalmi meghatározásokat, vala-
mint az alkalmazandó alap- és általános irányelveket ismertető szövet-
ségi BNT (HNS) alapdokumentum. Ezen kívül a BNT (HNS) 
tervezéséről, megállapodások kialakításáról, a BNT-ért (HNS) járó 
költségtérítés módjáról, a NATO parancsnokra, valamint a küldő és be-
fogadó nemzetre vonatkozó irányelvekről ad útmutatót a dokumentum. 

AJP-4(A) Szövetséges Összhaderőnemi Logisztikai Doktrína: 
alapvetően az AJP-1 Szövetséges Összhaderőnemi Doktrínában megfo-
galmazott összhaderőnemi hadműveleti tervezéshez, valamint annak 
végrehajtásához igazodóan a logisztikai alapelvekben meghatározott 
támogatási körülményeket teremti meg. Részletesen tárgyalja a logisz-
tikai támogatás koncepcióját – nemzeti szerepkör és felelősség része a 
BNT (HNS) biztosítása, amely támogatási hatékonyságot és gazdasá-
gosságot fokozó elem –, valamint a többnemzeti összhaderőnemi lo-
gisztikai vezetés és irányítás rendjét. Külön fejezet foglalkozik a kiad-
ványban a logisztikai támogatás tervezés módszertanával és a 
szövetségen kívüli más szervezetekkel történő együttműködés kérdése-
ivel. Végül tárgyalja a logisztika funkcionális területei – ellátás és ki-
szolgálás, karbantartás és javítás, mozgás és szállítás, infrastruktúra, 
egészségügyi, szerződéskötési, költségvetési és pénzügyi – tevékenysé-
gét. 
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AJP-4.5(A) Szövetséges összhaderőnemi befogadó nemzeti tá-
mogatási doktrína és eljárási módszerek: a kiadványozási hierarchia 
magasabb szintjein álló dokumentumokban megfogalmazottak alapján, 
azokra alapozva, a doktrína a BNT (HNS) koncepcióján keresztül mu-
tatja be annak tervezési irányelveit. Részletesen tárgyalja a BN (HN), a 
KN-ek (SNs), valamint a NATO szervezetek jog- és hatáskörét, illetve 
kötelezettségeit. A kiadvány teljes folyamatában mutatja be a BNT 
(HNS) tervezési módszerének szakaszait, tárgyalja az egyes szakaszok 
feladatait és meghatározza annak végrehajtóit. Végezetül foglalkozik a 
BNT (HNS) végrehajtásának rendszerével, a tervezés gyakorlatba tör-
ténő átültetésének kérdéseivel, a mintaokmányok részletes bemutatásá-
val. 

A BN (HN) Befogadó Nemzeti Támogatás Képesség Tervező 
Katalógusa: a katalógus és a hozzá kapcsolódó rendszeresen frissített 
központi adatbázis létrehozásának célja a NATO műveleti tervezési 
rendszerének keretében átfogó jellegű információk biztosítása a KN-ek 
(SNs) és az illetékes NATO műveleti parancsnok számára a BN (HN) 
felhasználható erőforrásairól és szabad kapacitásairól, illetve képessé-
geiről. A katalógus és BNT (HNS) adatbázis különös jelentőséggel bír a 
stratégiai szintű műveleti tervezők (Szövetséges Erők Európai Legfel-
sőbb Parancsnoksága (SHAPE)) számára a tervezett katonai művelet 
kidolgozása, előkészítése, valamint a tervezett műveletben részt kívánni 
szándékozó országok műveleti tervezői számára.  A folyó művelet so-
rán a katalógus alapinformációkat biztosít a műveleti, többnemzetű 
szövetséges vezető szervezetek számára, mint a „Többnemzeti Össz-
haderőnemi Logisztikai Központ” (MJLC) és annak a BNT (HNS) 
szervező-koordináló szervezete (Befogadó Nemzeti Támogatást Koor-
dináló Iroda (HNSCC)) számára. A katalógus a BNT-hez (HNS) kap-
csolódó általános információkon túlmenően az érkező katonai erő foga-
dásához, összpontosításához és alkalmazási körletbe történő mozgá-
sához szükséges infrastruktúráról, a különböző katonai és polgári szer-
vek BNT-i (HNS) képességeiről ad tájékoztatást. Külön tartalmazza a 
gyakorló- és lőterek, valamint az erők és eszközök mozgása és szállítá-
sa tervezéséhez, igénybevételéhez kapcsolódó információkat. A képes-
ség adatok döntő része a polgári szféra különböző támogatási lehetősé-
geiről ad képet, amelyen belül kizárólag a felajánlható szabad kapa-
citások mértékét rögzíti.  



 68 

2. Nemzeti jogszabályi háttér 

A nemzeti jogszabályok az elfogadott szövetségi dokumentumok-
ban megfogalmazott alap és irányelvek alapján, a nemzetközi és hazai 
rendszergyakorlatok tapasztalatainak felhasználásával kerültek kialakí-
tásra. A BNT (HNS) feladatrendszere a Magyar Köztársaság teljes vé-
delemi igazgatási rendszerét átfogja, és annak valamennyi alkotó ele-
mét a feladatok végrehajtásának aktív részesévé teszi. 

Jogszabályok: 

176/2003. (X.28.) Kormányrendelet a befogadó nemzeti támo-
gatás egyes kérdéseiről: a jogszabály részletesen tárgyalja a BNT-hez 
(HNS) kapcsolódó fogalmi meghatározásokat, a BNT (HNS) feladat-
rendszerét, tervezése és végrehajtása alapelveit, valamint irányítása – 
igazgatási szintek szerinti – rendszerét és feladatait. A rendelet külön 
fejezete tárgyalja a BNT (HNS) tervezési és eljárási szabályait. 

131/2003. (VIII.22.) Kormányrendelet a nemzetgazdaság vé-
delmi felkészítése és mozgósítása feladatai végrehajtásának szabá-
lyozásáról: a rendelet meghatározza a gazdaságfelkészítési tervezés kö-
rében a BNT (HNS) tervezéséhez kapcsolódó adatszolgáltatási kö-
telezettséget, az adatszolgáltatók körét. A rendelet külön melléklete 
szabályozza a védelemgazdasági alapterv elkészítésének módszertanát, 
amelyben meghatározza a tervező – országos hatáskörű, valamint helyi 
– szervek BNT-vel (HNS) kapcsolatos feladatait, a köztük lévő mun-
kamegosztást, a felmerülő igények kielégítésének tervezési folyamatát. 
A jogszabály ezen túlmenően rendelkezik a BNT (HNS) erőforrásokra 
vonatkozó adatgyűjtés adatköréről is. 

83/2001. (V. 18.) Kormányrendelet a hazai gyakorló- és lőterek 
külföldiek által, térítés ellenében történő igénybevételéről: a rende-
let meghatározza a hazai gyakorló- és lőterek külföldiek által, térítés el-
lenében történő igénybevételének szabályait, az igénybevételre vonat-
kozó megállapodások tárgyalására, tartalmára és megkötésére vonat-
kozó elsősorban pénzügyi és környezetvédelmi előírásokat. 

Az ágazati minisztériumok és a védelmi felkészítés központi 
szervei részéről kidolgozott és a szakterületre érvényes BNT (HNS) 
szabályozások az adott területen jelentkező támogatási feladatok meg-
valósításának rendjét és a megvalósítás szervezeti, vezetési hátterét 
rögzítik.  



 
69 

 

A területi védelmi igazgatási szerveknél (fővárosi és megyei vé-
delmi bizottságok) a központi szabályozásokból kiinduló részletes elő-
írások határozzák meg a BNT (HNS) feladatok előkészítésének rendjét. 

III.  
A BNT tervezésének szövetségi alapelvei, azok tartalmi jegyei 

A BNT (HNS) tervezésének alapelveit és folyamatát legkonkré-
tabban és legrészletesebben az előző pontban ismertetett MC 334/2 és 
AJP 4.5(A) dokumentumok tartalmazzák. A kiadványok kiemelik BNT 
(HNS) rugalmas alkalmazását a katonai tevékenységek során, valamint 
a megszerzett tapasztalatok folyamatos beépítésének szükségességét és 
fontosságát a meglévő dokumentumokba. A kiadványok útmutatóként – 
a katonai műveletek és gyakorlatok során megszerzett tapasztalataira 
épülve – jelenítik meg a legfontosabbnak ítélt elveket, eljárási szabá-
lyokat, tervezési folyamatelemeket, hivatkozva arra, hogy a jövő kihí-
vásai, a szövetség bővítése szükségessé teheti módosítások, kiegészíté-
sek végrehajtását. 

MC 334/2 és az AJP 4.5(A) szövetségi kiadványok definiálják a 
BNT-t (HNS), valamint az abban alkalmazandó alap és irányelvek mel-
lett – MC 334/2 meghatározza a NATO-parancsnokok, a küldő és 
befogadó nemzetek feladatait, felelősségi körét, AJP 4.5(A) leírja a 
tervezés folyamatát – a BNT(HNS)  tervezésével és végrehajtásával 
kapcsolatos módszereket is.  

A BNT (HNS) fentiekben utalt dokumentumok valamennyi szö-
vetséges nemzetnél elfogadottak, érvényesítésük a vonatkozó nemzeti 
jogszabályalkotásban maradéktalanul megvalósul. A dokumentumok 
egyik alapfeltételét képezik azon követelmény teljesítésének, hogy a fe-
ladatok gazdaságosságának és költséghatékonyságának növelésével a 
KN-ek (SNs) logisztikai és egyéb irányultságú támogatási feladatainak 
mennyisége és költsége csökkenjen. A dokumentum lényege, a tartalmi 
és formai kidolgozás szemlélete, a BNT (HNS) nyújtásánál, illetve 
igénybevételénél axiómaként kezelendő alapelvekre épül. 

1. BNT (HNS) alapelvei 

Felelősség: A NATO szervek és a nemzetek egyetemlegesen fele-
lősek a NATO vezetésű műveletek BNT-ért (HNS). E mellett továbbra 
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is megmarad KN-ek (SNs) felelősége a NATO részére átadott erőik lo-
gisztikai támogatásáért. 

Erőforrások biztosítása: A műveletben résztvevő nemzetek a 
NATO vezette feladatra átadott erőik logisztikai és egyéb támogatását 
saját forrásból és/vagy a BN-nel (HN) kötött együttműködési megálla-
podások alapján szerződéskötések útján valósítják meg. 

Jogkör: A BNT (HNS) tervezésére, kialakítására a NATO-
parancsnok számára az AJP 4.5(A) dokumentumban meghatározott 
jogkört és hatáskört kell biztosítani, amely azonban nem korlátozza a 
küldő és befogadó nemzetek kétoldalú megállapodások megkötésre vo-
natkozó jogait. 

Együttműködés: BNT (HNS) sikeres alkalmazásában nagyon fon-
tos mindhárom fél – NATO műveleti parancsnok, küldő és befogadó 
nemzet – közötti folyamatos információcsere és együttműködés. 

Koordináció: A művelet hatékony végrehajtása szempontjából ki-
emelten fontos, hogy a KN-ek (SNs) között, a felvonulási területen fel-
lelhető erőforrásokért, szolgáltatásokért történő esetleges rivalizálást a 
feladatban résztvevő NATO szervek és nemzetek közötti koordináció-
val kell megelőzni. A nemzetek közötti koordináció elősegíti a nemzeti 
tervezés során esetlegesen fellépő párhuzamosságok kiküszöbölését is.  

Gazdaságosság: BNT (HNS) tervezésében és a végrehajtás fázi-
sában is a rendelkezésre álló erőforrások leggazdaságosabb és legered-
ményesebb felhasználására kell törekedni. 

Átláthatóság: Minden, az adott feladat szövetségi erőit támogató 
BNT-re (HNS) vonatkozó információkat, a BN-nel (HN) kötött megál-
lapodásokat az illetékes NATO-parancsnoknak (műveleti parancsnok-
nak) és a KN-ek (SNs) rendelkezésére kell bocsátani.  

Költségtérítés: A BNT (HNS) költségtérítésének módját és ütemét 
a NATO szervek valamint a küldő és fogadó nemzetek közötti megál-
lapodás szerint kell végezni. Fontos szempont, hogy a felek közötti 
pénzügyi megállapodás az erők felvonulása, a katonai tevékenység 
megkezdése előtt jöjjön létre. 

2. BNT (HNS) irányelvei 

A NATO alapdokumentumokban rögzített és részletesen kifejtett 
irányelvek rendeltetésüket tekintve keretbe foglalják és meghatározzák 
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a különböző szintű és tartalmú BNT (HNS) feladatok tervezésében és 
végrehajtásában alkalmazandó eljárásokat, valamint a feladatok megva-
lósításában résztvevő szervezeti elemek tevékenységét.  

Jelen tervezési dokumentum alapvetően az irányelvek olyan kate-
góriáival foglalkozik, mint az általános irányelvek, a NATO-parancs-
nokra, a KN-ekre (SNs), a BN-re (HN) vonatkozó irányelvek, amelyek 
alábbiakban részletezett tartalma a Tervezési Módszertani Útmutató 
egészére kihat. 

Általános irányelvek 

a.) BNT (HNS)  tervezése 

A BNT (HNS) tervezése a műveleti tervezés integráns része (vele 
egy időben történik), amely teljes egészében a katonai és polgári terve-
zésben kerül integrálásra. A BNT (HNS) tervének, hogy egyidőben biz-
tosítsa a BN (HN) számára a fellépő igényekre történő reagálást és ki-
elégítésének lehetőségét konkrétnak kell lennie, ugyanakkor a feladatok 
tervezésében a rugalmasságot is érvényesíteni kell annak érdekében, 
hogy a felvonulási alternatívák változása esetén is biztosítható legyen a 
felvonuló csapatok lehetőségeken belüli támogatása. A BN (HN) és a 
NATO-parancsnok(ok) – műveleti parancsnok(ok) – felelősek a BNT 
(HNS) tervezéséért és az Egyetértési Megállapodás (MOU) megköté-
séért. A NATO legfelsőbb logisztikai vezető szervezete (SNLC) dönté-
sének megfelelően egy állandó hatályú BNT (HNS) Egyetértési Megál-
lapodás (MOU) kerül aláírásra minden NATO tagállammal. Ezen 
állandó BNT (HNS) Egyetértési Megállapodás (MOU) megkötésre ke-
rülhet partnerségi viszonyban álló PfP, Mediterrán Dialógus országai-
val, illetve a NATO vezette ENSZ, EBESZ művelet során kiválasztásra 
kerülő befogadó nemzetekkel. A BNT (HNS) Egyetértési Megállapodás 
(MOU) aláírását követően további Egyetértési Megállapodás (MOU) 
aláírása nem szükséges. A NATO-parancsnoknak (műveleti parancs-
noknak) – a nemzetek közötti gördülékeny együttműködés elősegítése 
érdekében – fel kell kérniük a KN-eket (SNs) és a BN–t (HN) a tárgya-
lásokon való részvételre.  

b.) A BNT-ért (HNS)  járó költségtérítés 

Az igénybevett erőforrásokért, szolgáltatásokért járó költségtérítés 
finanszírozható nemzeti alapból, vagy megosztott többnemzeti alapból, 
illetve NATO forrásokból. A kétoldalú megállapodások alapján, a KN 
(SN) katonai erői támogatásának finanszírozása saját nemzeti pénzfor-



 72 

rásból történik. NATO közös pénzügyi alapból csak a NATO testületei 
(parancsnokságok és ügynökségek) működtetése finanszírozható. Több-
nemzeti parancsnokságok, szervezetek költségei, a benne résztvevő 
nemzetek közötti két-, illetve többoldalú megállapodások alapján rész-
arányosan kerülnek megtérítésre. 

NATO parancsnokokra vonatkozó irányelvek 

A művelet vezetésére kijelölt NATO parancsnok joga a BNT 
(HNS) követelményeinek és prioritásainak meghatározása, az ezzel 
kapcsolatos tevékenységek koordinálása, valamint a fellelhető erőfor-
rások igénybevételének nemzetekkel történő egyeztetése. A BNT 
(HNS) tervezése a műveleti tervezés integráns része. Az alárendelt 
NATO parancsnokságok és többnemzeti egységek – a KN-ek (SN) fel-
hatalmazása esetén – BNT-jére (HNS) vonatkozó megállapodások tár-
gyalására a művelet NATO parancsnoka rendelkezik felhatalmazással. 
Azonban a tárgyalásokat – KN-ek (SNs) meghívásával – minden eset-
ben a saját nevében folytatja, bevonva a résztvevő feleket az Egyetérté-
si Megállapodás (MOU) közös kialakítási folyamatába, ha nincs állan-
dó hatályú Egyetértési Megállapodás (MOU). Amennyiben a 
műveletben résztvevő nemzetek még nem lettek meghatározva, abban 
az esetben meghatározásukat követően ad tájékoztatást az Egyetértési 
Megállapodás (MOU) kialakításában elért eredményekről.  

A műveletben részvevő KN-ek (SNs) saját terveik elkészítéséhez a 
művelet parancsnokától kapnak meg minden, a BNT (HNS) tervezésé-
hez szükséges információt. A BNT (HNS) gördülékeny tervezése és 
végrehajtása érdekében a művelet parancsnoka Többnemzeti Összhad-
erőnemi Logisztikai Központot (MJLC), valamint annak állományában 
BNT-t (HNS) koordináló irodát működtet. A Többnemzeti Összhad-
erőnemi Logisztikai Központ (MJLC) szervezetének keretében tevé-
kenykednek a KN-ek (SNs) összekötő tisztjei. A műveletben résztvevő 
nemzetek és NATO erők a logisztikai információs-jelentési rendszeren 
(LOGREP) keresztül áramoltatják a logisztikai jellegű jelentéseiket. 

KN-re (SN) vonatkozó irányelvek 

A BNT (HNS) eredményes tervezéséhez majd igénybevételéhez a 
KN (SN) folyamatosan biztosítja a szükséges információkat (igényeket) 
a katonai és polgári erőforrások igénybevétele céljából. A BNT (HNS) 
igényeket és ezzel kapcsolatos jelentősebb változásokat minden esetben 
a KN (SN) jelenti a művelet parancsnoka (MJLC) számára. A KN (SN) 
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feladata a BNT (HNS) igénybevételével kapcsolatos pénzügyi kötele-
zettségeinek teljesítése.  

BN-re (HN) vonatkozó irányelvek 

A BNT (HNS) tervezéséhez és igénybevételéhez felajánlható pol-
gári és katonai kapacitások biztosítása a BN (HN) feladata. A BN-nek 
(HN) tájékoztatási kötelezettsége van a műveleti parancsnok és a KN-
ek (SNs) irányában a BNT (HNS) keretében nyújtható képességekről és 
ezekben bekövetkező változásokról.  A BN (HN) és a KN-ek (SNs) je-
lentési kötelezettséggel tartoznak a műveleti parancsnok irányába a 
BNT (HNS) körében folytatandó tárgyalások, előkészületek aktuális 
helyzetéről. A BN (HN) és a NATO vezetésű műveleti csoportosítás 
közötti tervező/szervező/koordináló szervezet a Többnemzeti Összhad-
erőnemi Logisztikai Központ (MJLC), illetve annak szervezetei. A kor-
látozottan rendelkezésre álló erőforrások optimálisabb felhasználása ér-
dekében a BN (HN) irányítja és koordinálja a saját nemzeti polgári és 
katonai együttműködését. A BN (HN) a végrehajtás fázisában is meg-
tartja saját forrásai feletti koordinációt és meghatározza a költség kalku-
lációra vonatkozó szabályzókat, amelynek alapja az irányadó nemzeti 
árszínvonal. 

IV.  
A BNT tervezésének rendszere 

A BNT (HNS) különböző időszakban jelentkező és különböző jel-
legű, illetve tartalmú feladatai tervezése érdekében nemzeti szinten – a 
szövetségi tervezési elvekhez és eljárásokhoz kapcsolódva – a polgári 
(gazdasági) és katonai szférában, a védelmi igazgatás tervezési szintjein 
egymással összehangolt és centrálisan irányított tervező rendszer mű-
ködik. 

A BNT (HNS) tervezési rendszere magába foglalja: 

• A tervezés során követendő elveket, általános módszereket; 

• A tervezés szintjeit; 

• A tervezésben résztvevő állandó (ideiglenes) szerveket (szerve-
zeteket), azok feladatait, a feladatok végrehajtása érdekében 
jogszabályokban rögzített jog- és hatásköreit, a kidolgozási fele-
lősségeket; 
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• A tervező szervek közötti együttműködés rendjét; 

• A tervezés során készítendő megállapodásokat, intézkedéseket, 
terveket, tervdokumentációkat, azok egymásra épültségét, ösz-
szefüggéseit; 

• A nemzeti tervezés folyamatát és rendjét, kapcsolódási pontjait 
a NATO tervezéshez;   

• A tervezés megvalósítása érdekében működtetett informatikai és 
híradó (távközlési) alrendszereket;   

• Egyéb, a rendszer működés érdekében betartandó adminisztratív 
szabályokat. 

1. A tervező rendszer alkalmazása 

A BNT (HNS) nemzeti tervezése során – függetlenül a támogatott 
művelet igényeinek méreteitől – jelen módszertani útmutatóval a rend-
szer minden elemére előírtakat kell alkalmazni. 

A tervező rendszer alkalmazásának kezdete annak a politikai szán-
déknak a kifejezése, amely biztosítja a NATO-parancsnokságot, illetve 
a KN-et (SN) a tervezett művelet BNT-jének (HNS) igények szerinti 
biztosításáról. 

A tervező rendszer teljes körű működtetése a Végrehajtási Megál-
lapodás (JIA) aláírásával, illetve a Magyar Köztársaság Összesített 
BNT (HNS) Tervének jóváhagyásával fejeződik be, nem kizárva a mű-
veletek megváltozása esetén a szükséges korrekciók tervezését, ponto-
sítások végrehajtását. 

Azoknál a műveleteknél, amelyeknél a BNT (HNS) katonai igé-
nyek nagyságrendje (lövészetek, gyakorlatok) nem teszi szükségessé az 
egész tervező rendszer aktivizálását, illetve a katonai támogató rendszer 
képességei lefedik a szükségleteket, a tervezés legfelsőbb szintje (a 
polgári tervezés bevonása nélkül) a Katonai Tervező Bizottság (a to-
vábbiakban: KTB). 

A BNT (HNS) tervező rendszer aktivizálását a feladat jellegéből 
következően a BNT TTB a soros ülésén, illetve adminisztratív módon 
rendeli el.   



 
75 

 

2. A BNT (HNS) tervezés alapelvei 

A meghatározott művelet BNT (HNS) tervezése során a következő 
nemzeti alapelveket kell figyelembe venni: 

• A NATO műveletek BNT-jének (HNS) megszervezéséért a BN 
(HN), a KN-ek (SNs) és a NATO Parancsnokságok együttesen 
felelősek. Nemzeti szinten a BNT (HNS)  tervezéséért felelősek 
mindazon szervek vezetői, akik a tervezés során szakterületükön 
terv kidolgozására, támogatási feladatok szakmai irányítására a 
vonatkozó jogszabályok alapján kötelezettek, valamint a jelen 
útmutató szerint  hivatottak; 

• A BNT (HNS) tervezése és végrehajtása során a biztosítani kell 
a BN (HN), a KN-ek (SNs), valamint a NATO közötti megfele-
lő szintű koordinációt és együttműködést; 

• A belső jogrend és nemzeti érdekek, valamint nemzetgazdaság 
lehetőségeinek figyelembevételével felajánlott erőforrásokat és 
szolgáltatásokat – amennyiben arról az irányelvek és a jogsza-
bályok másként nem rendelkeznek – térítés ellenében kell bizto-
sítani; 

• A BNT (HNS) feladatok optimális tervezésével biztosítani kell 
az erőforrások és szolgáltatások gazdaságos elosztását és haté-
kony felhasználását; 

• A BNT (HNS) feladatok tervezésénél a nemzeti szinten kidol-
gozott Képesség Tervező Katalógust és a Központi Adatbázis 
adatait kell alapul venni; 

• Az eszközök, anyagok, szolgáltatások legfontosabb kategóriái-
nak megállapítására, egységes meghatározására, beazonosításá-
ra (amelynél létezik) kettős kódrendszert kell alkalmazni. Egy-
részt a NATO logisztikai informatikai rendszer (LOGFAS) által 
alkalmazott Jelentésköteles Cikkek Kódját (RIC), másrészt a 
nemzetgazdaság védelmi felkészítése részét képező gazdaság-
felkészítés tervezése során alkalmazott Egységes Követelmény-
támasztói Nomenklatúra (EKN) azonosítóját.      

• A Befogadó Nemzeti Támogatási Megállapodások (HNSAs) 
megkötése és a NATO Műveleti Tervek elkészítése érdekében 
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valamennyi információt haladéktalanul a NATO-parancsnok 
rendelkezésére kell bocsátani. 

3.  A BNT (HNS) tervezés módszerei 

A tervező tevékenység kezdeti időszakában kiemelt figyelmet kell 
fordítani a megadott BNT (HNS) feladatok értelmezésére, a feladatok 
értékelésére és végrehajtási körülményeinek elemzésére, a helyes kö-
vetkeztetések levonására, valamint a támogatás legoptimálisabb (leg-
gazdaságosabb) változatának kiválasztására.    

A BNT (HNS) tervezése olyan körülhatárolt sajátosságokkal és 
tartalmi jegyekkel rendelkezik, amelyek meghatározói a tervezés előké-
szítésének, valamint magának a tervezői munka folyamatának. Ezeket a 
sajátosságokat és tartalmi jegyeket érintően az alább felsorolt szem-
pontokra érdemes tekintettel lenni: 

• A tervezési folyamat szövetségi tervezési elveknek és módsze-
reknek megfelelően egymástól elkülöníthető, de tartalmában 
kapcsolódó fázisokból (szakaszokból) épül fel; 

• A BNT (HNS) egyes fázisai a védelmi hierarchia szintjeihez 
(stratégiai, hadműveleti (középirányítói), harcászati (végrehaj-
tói)) köthetőek; 

• A tervezés alapvető módszerét a felek közötti folyamatos tár-
gyalások, szakmai megbeszélések, és közösen elkészített (majd 
jóváhagyásra előterjesztett) Megállapodások, valamint a béke 
időszakban kialakított nemzeti Képesség Tervező Katalógus és 
Központi Adatbázis képezik; 

• A tervezés feltételez és megkövetel a felek között egy állandó és 
kölcsönös tájékoztatást, mivel a tervezési fázisok munkafelada-
tai és a rendelkezésre álló információk az egyszerűtől jutnak el a 
teljes körű, minden részletre kiterjedő információig; 

• A tervezendő feladat (igénybevételre tervezett erőforrások) 
nagysága eltérő lehet, amely az egyes fázisok kihagyását, a ter-
vezésbe bevonásra kerülő szintek megkerülését eredményezheti; 

• A tervezésre rendelkezésre álló idő intervallumát a műveleti fe-
ladat mérete, a műveleti tervezésre fordítható idő határozza 
meg, amely egy hónaptól akár másfél évig (gyakorlatok tervezé-
se esetén) is terjedhet. 
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A felsorolt főbb sajátosságok és tartalmi jegyek meghatározói le-
hetnek a tervezés adott módszerének, de általános értelembe véve alap-
vető tervezési módszerként a „felülről-lefelé”, illetve ritkább esetekben 
az „alulról-felfelé” történő tervezési eljárás alkalmazható. 

A „felülről-lefelé” történő tervezési módszer alkalmazásával, fo-
lyamatos intézkedések (tájékoztatások) kiadásával kerülnek meghatáro-
zásra (elosztásra) az egyes tervezési szintek részére az adott feladat tá-
mogatása érdekében támasztott erőforrás igények, a tervezés során 
érvényre juttatott nemzeti érdekek, konkrét eljárási elvek, a felelős ter-
vező szervezetek közötti együttműködés fő kérdései, a tervezésre ren-
delkezésre álló idő és egyéb adminisztratív kérdések. Ezt a módszert 
szemlélteti az 1. számú vázlat. 

Az „alulról-felfelé” tervezési módszer alkalmazásával történik az 
egy szinttel magasabb felelős tervező szervezetek részére tervjavasla-
tok, tervlapok, résztervek, az igények kielégítésére vonatkozó elgondo-
lások továbbítása. E tervezési módszer alkalmazásával, szintek közötti 
egymásra építéssel biztosítani kell az egyes tervezői szintek terveinek 
egységes elvek alapján történő elkészítését. Ezt szemlélteti a 2. számú 
vázlat. 
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1. számú vázlat 

  
AA  BBNNTT  TTEERRVVEEZZÉÉSS  „„FFEELLÜÜLLRRŐŐLL  --  LLEEFFEELLÉÉ””  MMÓÓDDSSZZEERREE 

TTÁÁRRCCAAKKÖÖZZII  TTEERRVVEEZZŐŐ  
 

KKOORRMMÁÁNNYY 

OORRSSZZÁÁGGOOSS  
SSZZEERRVVEEKK 

MMIINNIISSZZTTÉÉRRIIUUMMOOKK 

FŐVÁROSI, MEGYEI VB-K 

HELYI VB-K 

POLGÁRMESTEREK 

GAZD-I ÉS AG-I SZOLG.-RA 
KÖTELEZETTEK 

ÁÁGGAAZZAATTII  TTEERRVVEEZZŐŐ  BBIIZZOOTTTTSSÁÁGG  

HHMM  VVHH  

ÁGAZA  
SZAKIRÁN  
ALÁ TART  

SZERVE  

KIJELÖLT 
TERÜLETI 
SZERVEK 

KIJELÖLT HELYI 
SZERVEK 

KIJELÖLT GAZDASÁGI ÉS 
KATONAI SZERVEZETEK 

1. szám   

ORSZÁGOS  
SZERVEK 

ÁGAZATI SZAK-
IRÁNYÍTÁS ALÁ 

TARTOZÓ  
SZERVEK 
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2. számú vázlat 

 

TTÁÁRRCCAAKKÖÖZZII  TTEERRVVEEZZŐŐ  
 

KKOORRMMÁÁNNYY 

OORRSSZZÁÁ   
SSZZEERRV  

MMIINNIISSZZTTÉÉRRIIUUMMOOKK 

FŐVÁROSI, MEGYEI VB-K 

HELYI VB-K 

POLGÁRMESTEREK 

GAZD-I ÉS AG-I SZOLG.-RA 
KÖTELEZETTEK 

AA  BBNNTT  TTEERRVVEEZZÉÉSS  „„AALLUULLRRÓÓLL  --  FFEELLFFEELLÉÉ””  
   

ÁÁGGAAZZAATTII  TTEERRVVEEZZŐŐ  BBIIZZOOTTTTSSÁÁGG  

HHMM  VVHH  

KIJELÖLT 
TERÜLETI 
SZERVEK 

KIJELÖLT HELYI 
SZERVEK 

KIJELÖLT GAZDASÁGI ÉS 
KATONAI SZERVEZETEK 

   

ÁGAZ  
SZAKIRÁN  
ALÁ TAR  

SZERV  

ORSZÁGOS  
SZERVEK 

 ÁGAZATI  
SZAKIRÁNY ÍTÁS 

ALÁ TARTOZÓ  
SZERVEK 
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4. A nemzeti tervezés fázisai   

A BNT (HNS) tervezése a szövetségesi elveknek és eljárásoknak 
megfelelően, nemzeti szinten öt – feladatában jól elkülöníthető, egy-
másra épített – fázist (szakaszt) foglal magában. 

1. fázis a stratégiai tervezéshez köthető, amely tartalmában a BNT 
(HNS) nyújtásában történő részvételi szándék politikai döntését és az 
ehhez kapcsolódó, a NATO parancsnokság, valamint a BN (HN) által 
megkötött, a támogatás nyújtásának elveit tartalmazó Egyetértési 
Megállapodás (MOU) kidolgozásából és aláírásából áll, (amennyiben 
nincs állandó hatályú BNT (HNS) Egyetértési Megállapodás (MOU).  

2. fázis a NATO műveleti csoportosítás létrehozásának menetében 
(force generation process) a NATO műveleti parancsnokság, KN-ek 
(SNs) Szükségleti Koncepciójának (COR) megismerését, a feladat 
tisztázását, a KN-ek (SNs) részéről igényelt helyszíni szemlék meg-
szervezését, biztosítását, az Ellenőrző Lista alapján végrehajtott ponto-
sításokat foglalja magába. 

3. fázis a BNT (HNS) nyújtása irányelveit, elveit, követelményeit, 
módszereit és eljárásait tartalmazó Technikai Megállapodás (TA) a 
műveleti NATO csoportosítás parancsnokával (Többnemzeti 
Összhaderőnemi Logisztikai Központ (MJLC) és annak BNT (HNS) 
szervezetei) történő együttes kidolgozását és aláírását foglalja magában. 
A Technikai Megállapodás (TA) részletesen tartalmazza a jogi, pénz-
ügyi és egyéb szabályozásokat, feltételeket, illetve azok teljesítését. 

4. fázis alapvető tartama az igényelt helyszíni szemlék megszerve-
zése, biztosítása, az Ellenőrző Lista alapján történő pontosítások végre-
hajtása, a NATO parancsnokságtól, KN-ektől (SNs) megküldött Szük-
ségleti Jegyzékek (SORs) feldolgozása, és a jelen útmutatóban 
meghatározott nemzeti tervek kidolgozása.  A Szükségleti Jegyzék 
(SOR) tartalmazza mind a KN (SN) igényeit, mind a BN (HN) esetle-
ges kapacitás hiányait, mind a támogatási szűk keresztmetszeteket. 

5. fázis a Végrehajtási Megállapodás (JIA) kidolgozásában való 
részvételt, annak aláírását, a BNT (HNS) terveinek véglegesítését, jó-
váhagyását, a szerződések megkötését foglalja magába.  Amennyiben 
NATO pénzalapból történik a finanszírozás, akkor csak a Többnemzeti 
Összhaderőnemi Logisztikai Központ (MJLC) szerződéskötő részlege 
jogosult a szerződéseket megkötni. 
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5. A tervezés szintjei 

A BNT (HNS) feladatok nemzeti tervezése a védelmi igazgatási 
rendszer struktúráját is figyelembe véve öt szinten történik. 

Első, legfelső szint a BNT Tárcaközi Tervező Bizottság. 

Második szint a minisztériumok szintje. 

Harmadik szint az országos hatáskörű szervek szintje, amelyben 
a honvédségi szervek hivatali, valamint a középszintű parancsnoksági 
szinten képviseltetik magukat. 

Negyedik szint a fővárosi- és a megyei védelmi bizottságok szint-
je. 

Ötödik szint a szolgáltató (támogatási feladatokat végrehajtó) 
polgári (nemzetgazdasági) és katonai szervezetek szintje. 

6. Szervezetek, feladatok, felelősségek, jog- és hatáskörök 

A BNT (HNS) tervezésében résztvevő szervezetek feladatait, fele-
lősségeit, jog- és hatásköreit a mindenkor hatályos jogszabályokban 
előírtak szerint kell alkalmazni. Az állandó és ideiglenes szervezetekre 
vonatkozó előírások végrehajtására a jelen Útmutató szabályai a mérv-
adóak és kötelezőek.  

Tárcaközi Tervező Bizottság a meghatározott művelet BNT 
(HNS) tervezés irányításának legfőbb, állandó szerve. Feladatait a 
176/2003. (X. 28.) Korm. rendeletben biztosított jog- és hatáskörökkel 
látja el és a Bizottság által határozatban jóváhagyott Szervezeti és Mű-
ködési Szabályzat alapján végzi. A BNT (HNS) tervezése során a jog-
szabályokban meghatározott feladatokon belüli részletes tevékenységi a 
konkrét helyzetnek megfelelően kerülnek rögzítésre.  

A minisztériumok a BNT (HNS) feladatok ágazati tervezése irá-
nyításának és a végrehajtás koordinálásának szervei. Feladataikat a 
176/2003. (X. 28.) Korm. rendeletben biztosított jog- és hatáskörökkel 
látják el. A minisztérium felelős tervező szervként a BNT (HNS) ter-
vezése során általános feladatként: 

• Ágazati felelősség mellett tervezi a hatáskörébe tartozó BNT 
(HNS) feladatait, megszervezi és irányítja azok végrehajtását; 
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• Meghatározza a BNT (HNS) ágazati feladatait és ezzel össze-
függő adatszolgáltatási kötelezettségeket; 

• Kijelöli az irányítása alá tartozó önálló szervezeteket, valamint 
ezek területi szerveit a BNT (HNS) ágazati feladatok végrehaj-
tására; 

• Ágazati hatáskörben együttműködik az országos vagy regionális 
szinten szolgáltatásra kötelezettek kijelölésében; 

• Összegyűjti és továbbítja a BNT (HNS) tervezéséhez szükséges 
adatokat, kidolgozza a BNT (HNS) ágazati rész és összesített 
terveit a TTB által intézkedésben meghatározott feladatokra; 

• Kialakítja a BNT (HNS) igények ágazati fogadási, továbbítási 
és tervezési rendjét; 

• Megalakítja a BNT (HNS) tervező és irányító ideiglenes szerve-
zeti elemet. 

A minisztériumok a BNT (HNS) tervezése során szakfeladatként: 

• Adatpontosítást végeznek a hatáskörükbe tartozó, a BNT (HNS) 
céljára igénybe vehető létesítményekről, anyagi készletekről és 
szolgáltatásokról, gyártási kapacitásokról, kommunikációs és 
infrastrukturális rendszerekről, valamint az előzőek tulajdono-
sai, kezelői, üzemeltetői adatairól; 

• Igény szerint a Nemzeti Tárgyaló Csoportba, valamint a NATO 
parancsnokság, KN (SN) által igényelt helyszíni szemléken 
ágazati szakértőket biztosítanak; 

• Összegyűjtik a szaktárca BNT (HNS) igényekre adandó vála-
szait és továbbítják azokat a KTB részére; 

• Biztosítják az információáramlás szabályozott rendjének kiala-
kítását, a zárt láncú távközlési és informatikai hálózatokra törté-
nő csatlakozás lehetőségét; 

• A tárcán belül kialakítják a BNT (HNS) különböző szintű tár-
gyalási rendszerét és a hivatalos kapcsolattartás tartalmi formáit. 

A Honvédelmi Minisztérium, mint egyedüli követelménytá-
masztó szerv a BNT (HNS) katonai és országos szintű koordinációt 
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igénylő feladatai előkészítésének és végrehajtásának érdekében KTB-t 
működtet.  

A KTB feladatai: 

• Szakmailag előkészíti a Bizottság tagjai által képviselt szerveze-
tek bevonásával a tárca hatáskörébe tartozó, a BNT-re (HNS) 
vonatkozó döntéseket és megállapodásokat; 

• Összehangolja a BNT (HNS) eljárási rendjével és módszertani 
szabályozásával kapcsolatos kidolgozó munkát; 

• A BNT (HNS) TTB döntéseivel összhangban előkészíti a NA-
TO vagy KN-ek (SNs) illetékes szerveivel a BNT (HNS) tár-
gyalásokat (Nemzeti Tárgyaló Csoport létrehozásával), intézke-
dik az érintett szervezetek tárgyalásokra történő bevonására, 
kidolgozza a helyszíni szemlék tervét; 

• Koordinálja a meghatározott műveletekre vonatkozó BNT 
(HNS) katonai és összesített polgári tervezését, összeállítja a 
honvédelmi tárca és a kormányzati szintű tervdokumentációkat; 

• Javaslatot tesz a BNT (HNS) TTB részére a BNT Megállapodá-
sok (HNSA) nemzetre vonatkozó tartalmi részeire; 

• Előterjeszti a BNT (HNS) TTB részére a Szükségleti Jegyzékek 
(SORs) alapján pontosított igények alapokmányait, a kielégítés-
re vonatkozó, minisztériumokat érintő elosztási javaslatokat; 

• Javaslatot dolgoz ki az erőforrások és szolgáltatások igénybevé-
telére; 

• Biztosítja a Központi Adatbázis és Képesség Tervező Katalógus 
ágazati részének naprakészségét; 

• Végzi a kormányzati szintű, integrált tervdokumentumok kidol-
gozását; 

• A tervezési feladat terjedelmét figyelembe véve, a szükséges 
mértékben, a tervezési feladat koordinált végrehajtása érdeké-
ben munkacsoportokat hoz létre és irányítja azok munkáját; 

• Irányítja a BNT (HNS) végrehajtásának katonai feladatait. 
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A minisztériumok a BNT (HNS) szakfeladatai előkészítésének, 
tervezésének és koordinálásának érdekében BNT (HNS) Tervező Ope-
ratív Csoportot hoznak létre és működtetnek.  

A BNT (HNS) Tervező Operatív Csoport feladatai: 

• A csoport megalakítása, működési helyén a munkafeltételek 
megteremtése, okmányok előkészítése, működőképesség eléré-
se; 

• BNT (HNS) igények csoportosítása és szakterületenkénti elosz-
tása; 

• A támogatási igények rendelkezésre álló szabad kapacitásainak 
szakterületenkénti pontosítása; 

• Az igény (felkérés) szerint részvétel a Nemzeti Tárgyaló Cso-
port munkájában; 

• Írásbeli (szóbeli) intézkedés kiadása; 

• A beérkezett válaszok (jelentések) elfogadása vagy intézkedés a 
hiányosságok pótlására, adatok összesítése; 

• Az igények teljesíthetőségének vizsgálata, hiány esetén a meg-
oldási lehetőségekre javaslatok előkészítése; 

• Minisztériumi válasz összeállítása, felterjesztése jóváhagyásra; 

• Részvétel az egyeztetési tárgyalásokon, az igények teljesítésé-
nek elfogadása, esetleges módosítás után a minisztérium felada-
tainak a rögzítése, a szolgáltató szervezet (személyek) kijelölé-
se; 

• Az előírt tervek elkészítése, a BNT (HNS) feladatok végrehajtá-
sának fokozatos és szükséges mértékű előkészítése. 

A minisztériumoknak közvetlenül alárendelt szervezetek (orszá-
gos hatáskörű szervek) szakfeladatai a BNT (HNS) tervezése során 
felelős tervező szervként: 

• Adatbázis pontosítása a hatáskörébe tartozó, a BNT (HNS) cél-
jára igénybe vehető létesítményekről, anyagi készletekről és 
szolgáltatásokról, gyártási kapacitásokról, kommunikációs és 
infrastrukturális rendszerekről, valamint a tulajdonosok, keze-
lők, üzemeltetők adatairól; 
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•  KN-ek (SNs) helyszíni szemléjén szakértők biztosítása; 

• A BNT (HNS) igények fogadása, feldolgozása, az igények és a 
lehetőségek összevetésével a szakterület válaszainak a megfo-
galmazása; 

• Az igények csoportosítása és szakterületenkénti elosztása; 

• A támogatási igények szakterületenkénti, adott időszakra ren-
delkezésre álló szabad kapacitásainak meghatározása, pontosítá-
sa; 

• BNT (HNS) igényekre adott válaszok összegyűjtése, összesítése 
és továbbításuk előkészítése, illetve továbbítása a szaktárca ré-
szére; 

• A meghatározott tervdokumentációk elkészítése. 

A Fővárosi- Megyei Védelmi Bizottságok feladatai felelős tervező 
szervként a BNT (HNS) tervezése során: 

• Adatszolgáltatásra kötelezettek kijelölése, adatszolgáltatási kö-
telezettség elrendelése; 

• Adatbázis pontosítása a területéhez tartozó, a BNT (HNS) céljá-
ra igénybe vehető létesítményekről, anyagi készletekről és szol-
gáltatásokról, gyártási kapacitásokról, kommunikációs és inf-
rastrukturális rendszerekről, valamint a tulajdonosok, kezelők, 
üzemeltetők adatairól; 

• A KN-ek (SNs) helyszíni szemléjén szakértők biztosítása; 

• A BNT (HNS) igények fogadása, feldolgozása, az igények és a 
lehetőségek összevetésével, válaszok a megfogalmazása; 

• Az igények csoportosítása és szakterületenkénti elosztása; 

• A támogatási igények szakterületenkénti, adott időszakra ren-
delkezésre álló szabad kapacitásainak meghatározása, pontosítá-
sa; 

• A BNT (HNS) igényekre adott válaszok összesítése, összegyűj-
tése és továbbításuk előkészítése, illetve továbbítása az illetékes 
szaktárca részére; 

• A meghatározott tervdokumentációk elkészítése. 



 86 

A szolgáltató (támogatási feladatok végrehajtására kijelölt) pol-
gári (gazdasági) szervezetek, valamint a katonai szervezetek feladatai 
a BNT (HNS) tervezése során:  

• Adatszolgáltatás a területéhez tartozó, a BNT (HNS) céljára 
igénybe vehető létesítményekről, anyagi készletekről és szolgál-
tatásokról, gyártási kapacitásokról, kommunikációs és infrast-
rukturális rendszerekről;  

• A KN-ek (SN) helyszíni szemléjén szakértők biztosítása; 

• A BNT (HNS) igények fogadása, feldolgozása, az igények és a 
lehetőségek összevetésével, válaszok a megfogalmazása; 

• Szerződések megkötése; 

• A meghatározott tervdokumentációk elkészítése. 

A BNT (HNS) katonai feladataiban érintett honvédelmi szervek 
feladataikat a KTB által, a kiadott Tervezési Intézkedésben meghatá-
rozottak szerint látják el.  

7. A tervező szervek közötti együttműködés rendje 

A BNT (HNS) tervezésében résztvevő állandó, illetve ideiglenes 
szervek széleskörű együttműködést folytatnak a tervezési folyamat 
minden fázisában. Az együttműködés kérdései alapvetően a kölcsönös 
tájékoztatására, az információk átadására, a kapcsolattartásra, egymás 
tevékenységének segítésére irányulnak. 

Az együttműködés konkrét feladatait a felelős tervező szervezetek 
a tervezés során kiadásra kerülő Tervezési Intézkedésben szabályozzák. 
Az együttműködés szervezéséért az az ágazati vagy alsóbb szintű szer-
vezet felelős, amelynek az adott részfeladat teljesítése hatáskörébe tar-
tozik. 

8. A BNT (HNS) tervezési szintjein készítendő tervdokumen-
tációk és azok összefüggései 

A BNT (HNS) tervek rendszerének azt a célt kell szolgálnia, hogy 
a legfelsőbb szinten pontos válaszok adására nyíljon mód a különböző 
nemzeti támogatási feladatok tervezése során a Magyar Köztársaság-
hoz, mint Befogadó Nemzethez (HN) érkező igények kielégíthetőségé-
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re, valamint szakmailag megalapozott dokumentáció álljon rendelke-
zésre a végrehajtás megszervezéséhez. 

Általános érvényű, hogy minden tervezési szinten a terv szöveges 
és táblázatos okmányokból, illetve szükség szerint térképes megjelení-
tésből (munkatérkép) álljon. Ez alól kivétel csak a Magyar Köztársaság 
Összesített Befogadó Nemzeti Támogatásának Terve, amely a fentieken 
kívül magába foglalja az AJP-4.5(A) ALLIED JOINT HOST NATION 
SUPPORT DOCTRINE & PROCEDURES (SZÖVETSÉGES 
ÖSSZHADERŐNEMI BEFOGADÓ NEMZETI TÁMOGATÁSI 
DOKTRÍNA ÉS ELJÁRÁSI MÓDSZEREK) című NATO dokumen-
tumban rögzített és a mellékleteiben példákkal bemutatott okmányokat 
is. Ez azt jelenti, hogy a jelen útmutatót minden esetben együtt kell al-
kalmazni AJP-4.5(A) NATO okmányban foglaltakkal. 

A tervezés 1-4. szintjén a tervezési feladatok felülről - lefelé törté-
nő tervezési módszer alkalmazásával Tervezési Intézkedésben kerülnek 
meghatározásra és megküldésre az IGÉNYBEJELENTÉSEK, a hely-
színi szemlék tervei és ELLENŐRZŐ LISTÁI dokumentumokkal 
együtt.  

A BNT (HNS) tervezés folyamatában valamennyi ágazati és más 
szintű (alárendeltekkel rendelkező) felelős tervező szervezetnek ki kell 
dolgoznia a saját, valamint az általa a tervezésre és irányításra létreho-
zott bizottság/csoport feladatait, amelyen túlmenően meg kell fogal-
maznia a szolgáltató szervezetekkel szembeni elvárásokat. Ezen túlme-
nően össze kell gyűjtenie az alsóbb színtű felelős tervező szervezetek 
„IGÉNYEK KIELÉGÍTÉSE” című dokumentumait, melyeket összesí-
tés után a feladatot elrendelő részére továbbítaniuk kell a tervezési in-
tézkedésekben meghatározott határidőre. Tervezési szintenként a jelen 
Tervezési Módszertani Útmutatóban meghatározott szervezeteknek, a 
specialitásuknak megfelelő terveket is ki kell dolgozni, továbbá azokat 
jóvá kell hagyatni a feladatot elrendelővel. 

Minden tervezésben érintett szervezetnél fel kell fektetni és folya-
matosan vezetni kell Műveleti Naplót, valamint ügyviteli és pénzügyi 
nyilvántartásokat.  

A BNT (HNS) tervek kapcsolatait és egymásra épülését a 3. számú 
vázlat mutatja be. 
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 3. számú vázlat 
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A Magyar Köztársaság Összesített Befogadó Nemzeti Támogatás 
Tervének fontos elemei az „Igénybejelentés” és az „Igények kielégíté-
se” című dokumentumok, melyek formai szempontból teljesen azono-
sak (3-4. MINTAOKMÁNY). Az „Igénybejelentés” című dokumen-
tumban az 1. szinten (követelménytámasztó szerv) minden – a NATO 
szervezetektől és a KN-ektől (SNs) –beérkezett igényrögzítésre kerül a 
táblázat 1-4. és 8. oszlopában. Ezután az igényeket elosztják (lebontják) 
tárcánként, illetve védelmi bizottságonként és megküldik a 2. és a 4. 
szintnek (felelős tervező szerveknek), amelyek kitöltik a táblázat 5-7. 
oszlopait és tovább osztják (bontják) a 3. szinten lévő (felelős tervező 
szerveknek), illetve 5. szinten lévő szolgáltató szervezetek részére. A 
2.-4. szinten lévő felelős tervező szervezeteknek már csak az a feladata, 
hogy tovább ossza (bontsa) az igényeket addig, ameddig le nem ér a 
szolgáltatók (végrehajtók) szintjére. Előfordulhat az is, hogy a szolgál-
tatókat a 3. és 4. szint kihagyásával közvetlenül meg lehet határozni és 
részükre az igényt meghatározni. Az eddig leírt folyamatot a   3. számú 
vázlat bal oldalán látható, illetve az „Igénybejelentés” című dokumen-
tum fő táblázatának a 4. számú vázlaton bemutatott kitöltése szemlél-
teti.  

A „Felülről lefelé” tervező módszerrel minden szinten az összes 
igény megjelenik, de az alsóbb szinteken folyamatosan nő a – lebontott 
feladatokban érintett – szervezetek száma és egy szervezetnek csak a 
hatáskörébe tartozó (kevesebb számú) igény jelenik meg. Az is lehetsé-
ges, hogy egy igényt csak több szolgáltató szervezet képes teljes mér-
tékben kielégíteni, tehát több szervezethez kell megküldeni az Igénybe-
jelentést. 

4. számú vázlat 
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5. számú vázlat 

A rendelkezésre álló teljes ka-
pacitás 
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Az „Igénybejelentés” című dokumentum lejutva az 5. szintre 
(szolgáltató szervezetek) elérte célját, és alapja lett az „Igények kielégí-
tése” című dokumentumnak, amelyet a szolgáltató szervezet készít a 4. 
MINTAOKMÁNY alapján. Az „Igénybejelentés” című dokumentum 
táblázatából minden igényelt támogatás 1-8. oszlopának adatait átmá-
solja, és kitölti a táblázat 9-14. oszlopait minden igényelt támogatásra 
vonatkozóan. Az okmányt azon felelős tervező szervezetnek, illetve a 
TTB-nek terjeszti fel, amelytől az igényt kapta. A kitöltést a 4. és 5. 
számú vázlat szemlélteti.  

Az „Igénybejelentés” és az „Igények kielégítése” című dokumen-
tum váltását és szoros kapcsolatát szemléltetik a 3. számú vázlaton lévő 
piros nyilak, amelyek azt is mutatják, hogy minden egyes „Igénybeje-
lentés” című dokumentumnak meg kell lennie a megfelelő párjának az 
„Igények kielégítése” című dokumentumokban. A felterjesztett okmá-
nyokat minden szinten összesítik. Abban az esetben, ha egy konkrét 
igényre több szolgáltató vagy felelős tervező szervezettől érkezik adat, 
azt a 6. számú vázlat szerint be kell illeszteni (egy igényhez több sor is 
tartozhat), majd összesíteni kell az adatokat, és meg kell határozni, 
hogy az igényelt támogatást az összesített SZABAD KAPACITÁS mi-
lyen mértékben elégíti ki, illetve mennyi az ÖSSZES HIÁNY vagy az 
ÖSSZES FELESLEG. Az előző összesítést minden egyes igényre el 
kell végezni. 
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6. számú vázlat 
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A leírt folyamat végén az 1. szinten tiszta képet kapunk arról, 
hogy minden támogatási igényt ki tudunk-e elégíteni, mely támogatási 
igényeknél vannak hiányok, illetve felesleg a rendelkezésre álló SZA-
BAD KAPACITÁSOKBÓL. Meg kell vizsgálni azt is, hogy a hiányok 
pótlására vannak-e lehetőségek és azok költségét vállaljuk-e, vagy csak 
a meglévő kapacitásokat bocsátjuk a szövetségi erők támogatására. 

A fentiek biztosítják a tervek egységes formáját és tartalmát, egy-
másra épülését és kapcsolódását, feldolgozásának egyszerűségét és 
gyorsaságát, valamint egységes informatikai rendszerrel történő támo-
gatásának megvalósíthatóságát. 

9. NATO parancsnokságoktól és a kN-ektől érkező okmányok 

Igénykérő Levél (HNS REQ) (AJP-4.5 C melléklet). Ezt a levelet 
a NATO Központ, vagy a NATO műveleti parancsnoksága (SHAPE) 
küldi a kiválasztott és valószínűsíthető BN (HN) kormánya számára. 
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Csatlakozási Jegyzék (NOA) (AJP-4.5(A) E melléklet) vagy 
Szándéknyilatkozat (SOI)  (AJP-4.5(A) E melléklet).   

A Csatlakozási Jegyzék (NOA) és a Szándéknyilatkozat (SOI) a 
KN-ek (SNs) dokumentuma, mellyel csatlakoznak az Egyetértési Meg-
állapodáshoz (MOU. Csatlakozási Jegyzéket (NOA) küldenek, ha a 
KN (SN) feltétel nélkül csatlakozik az Egyetértési Megállapodáshoz 
(MOU), és Szándéknyilatkozatot (SOI), ha feltételekkel, fenntartá-
sokkal. A nyilatkozatokat az Egyetértési Megállapodáshoz (MOU) csa-
toltan kell tárolni. 

10. NATO parancsnoksággal közösen kidolgozandó alapok-
mányok 

(Állandó) Egyetértési Megállapodás (MOU) (AJP-4.5(A) D mel-
léklet).  

Szükségleti Koncepció (COR) (AJP-4.5(A) F melléklet). 

Technikai Megállapodás (TA) (AJP-4.5(A) G melléklet). 

Szükségleti Jegyzék (SOR) (AJP-4.5(A) H melléklet). 

Szükségleti Jegyzék Ellenőrző Lista (szárazföldi műveletek ese-
tén) (AJP-4.5(A) H melléklet). 

Közös Végrehajtási Megállapodás (JIA) (AJP-4.5(A) I mellék-
let). 

Szerződések.  

11. kidolgozandó Nemzeti tervdokumentumok 

A Tárcaközi Tervező Bizottság szintjén elkészítendő tervok-
mányok 

A Magyar Köztársaság Összesített Befogadó Nemzeti Támoga-
tás Terve, amely a következő okmányokat foglalja magába: 

1. Műveleti Napló (1. MINTAOKMÁNYT). 

2. Tervezési Intézkedés (2. MINTAOKMÁNYT). 

3. Igénybejelentés a Befogadó Nemzeti Támogatás igényei-
nek teljesítésére (3. MINTAOKMÁNYT). 
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4. Igények kielégítése a Befogadó Nemzeti Támogatás igé-
nyeinek teljesítésére (4. MINTAOKMÁNYT). 

5. Helyszíni Szemlék Terve (5. MINTAOKMÁNYT). 

6. Helyszíni szemlék ELLENŐRZŐ LISTÁI (6. MINTA-
OKMÁNYT). 

7. A Tárcaközi Tervező Bizottság feladatai és vezetési ada-
tait. 

8. A Katonai Tervező Bizottság feladatai és vezetési adatait. 

9. A …Minisztérium feladatait. 

10. A …Minisztérium feladatainak tervezésére és irányítására 
létrehozott Operatív Csoport feladatai és vezetési adatait. 

11. A …Minisztériumnak közvetlenül alárendelt szervezetek 
feladatai és vezetési adatait. 

12. A Fővárosi/Megyei Védelmi Bizottságok feladatai és ve-
zetési adatait. 

13. A Befogadó Nemzeti Támogatás igényeinek teljesítésére 
kijelölt polgári- és katonai szervezetek feladatai és adata-
it. 

14. Szállítási Terv a BNT-t igénylő csapatok átcsoportosításá-
ra. 

15. Vasúti szállítások irányításának terve, Be-kilépő vasúti 
határátkelőhelyek vasútállomásainak kapacitása, Be-
kirakó vasútállomások kapacitását. 

16. Menetrend grafikonjait. 

17. Közúti menetoszlopok irányításának tervét. 

18. Légi szállítások irányításának tervét. 

19. A vízi szállítások irányításának tervét. 

20. Az Együttműködési Tervet. 

21. A megkötött szerződések egy másolati példányát. 
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22. Ügyviteli és pénzügyi nyilvántartást a Befogadó Nemzeti 
Támogatásban az erők számára biztosított erőforrásokért 
járó költségtérítés megállapítása céljából. 

23. A NATO és Küldő Nemzeteknek átadott jogszabályok és 
egyéb okmányok, térképek egy példányát. 

24. A NATO-val és Küldő Nemzetekkel az AJP-4.5(A) 
ALLIED JOINT HOST NATION SUPPORT DOCT-
RINE & PROCEDURES (SZÖVETSÉGES ÖSSZ-
HADERŐNEMI BEFOGADÓ NEMZETI TÁMOGA-
TÁSI DOKTRÍNA ÉS ELJÁRÁSI MÓDSZEREK) című 
NATO dokumentumban rögzített, kapott/megküldött és 
aláírt minden dokumentumot. 

25. A BEFOGADÓ NEMZETI TÁMOGATÁS MUNKA-
TÉRKÉPÉT. 

Minisztériumok szintjén elkészítendő tervokmányok 

A …Minisztérium Összesített Befogadó Nemzeti Támogatás 
Terve a következő okmányokat tartalmazza: 

1. Műveleti Napló (1. MINTAOKMÁNYT); 

2. Tervezési Intézkedés (2. MINTAOKMÁNYT); 

3. Igénybejelentés a Befogadó Nemzeti Támogatás igényeinek 
teljesítésére (3. MINTAOKMÁNYT); 

4. Igények kielégítése a Befogadó Nemzeti Támogatás igényeinek 
teljesítésére (4. MINTAOKMÁNYT); 

5. Helyszíni Szemlék Terve (5. MINTAOKMÁNYT); 

6. Helyszíni szemlék ELLENŐRZŐ LISTÁI (6. MINTAOK-
MÁNYT); 

7. A … Minisztérium feladatait. 

8. A …. Minisztérium feladatainak tervezésére és irányítására lét-
rehozott Operatív Csoport feladatai és vezetési adatait. 

9. A …Minisztériumnak közvetlenül alárendelt szervezetek fela-
datai és vezetési adatait. 
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10. A Befogadó Nemzeti Támogatás igényeinek teljesítésére kije-
lölt polgári- és katonai szervezetek feladatai és vezetési adatait. 

11. Szállítási terv a BNT-t igénylő csapatok átcsoportosítására. 

12. Vasúti szállítások irányításának terve, Be-kilépő vasúti határ-
átkelőhelyek vasútállomásainak kapacitása, Berakódó vasútál-
lomások kapacitását. 

13. Menetrend grafikonjait. 

14. Közúti menetoszlopok irányításának tervét. 

15. Légi szállítások irányításának tervét.  

16. A vízi szállítások irányításának tervét. 

17. Együttműködési Tervét. 

18. A megkötött szerződések egy másolati példányát. 

19. Ügyviteli és pénzügyi nyilvántartást a Befogadó Nemzeti Tá-
mogatásban az erők számára biztosított erőforrásokért járó 
költségtérítés megállapítása céljából.  

20. A NATO és Küldő Nemzeteknek átadott jogszabályok és egyéb 
okmányok, térképek egy példányai. 

21. A BEFOGADÓ NEMZETI TÁMOGATÁS MUNKATÉR-
KÉPÉT. 

Megjegyzés: A dőlten szedett pontokban meghatározott terveket 
csak a HM, a GKM és a BM terve tartalmazza, a többi tárca tervéből 
ezek kimaradnak.  

A Honvédelmi Minisztérium hivatalai, az MH Szárazföldi Pa-
rancsnokság, az MH Légierő Parancsnokság, az MH 
Összhaderőnemi Logisztikai és Támogató Parancsnokság, MH 
Egészségügyi Parancsnokság, a Belügyminisztérium Országos 
Rendőrfőkapitányság, Határőrség Országos Parancsnokság és a 
Katasztrófavédelmi Főigazgatóság, a Pénzügyminisztérium Vám- 
és Pénzügyőrség Országos Parancsnokság szintjén elkészítendő 
tervokmányok: 
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A….Minisztériumnak alárendelt….(szervezet megnevezése) Be-
fogadó Nemzeti Támogatás Terve a következő okmányokat tar-
talmazza: 

1. Műveleti Napló (1. MINTAOKMÁNYT); 

2. Tervezési Intézkedés (2. MINTAOKMÁNYT); 

3. Igénybejelentés a Befogadó Nemzeti Támogatás igényeinek 
teljesítésére (3. MINTAOKMÁNYT); 

4. Igények kielégítése a Befogadó Nemzeti Támogatás igénye-
inek teljesítésére (4. MINTAOKMÁNYT); 

5. Helyszíni Szemlék Terve (5. MINTAOKMÁNYT); 

6. Helyszíni szemlék ELLENŐRZŐ LISTÁI (6. MINTAOK-
MÁNYT); 

7. A …Minisztériumnak alárendelt szervezetek szakfeladatai 
és adatait. 

8. A Befogadó Nemzeti Támogatás igényeinek teljesítésére ki-
jelölt polgári- és katonai szervezetek feladatai és vezetési 
adatait. 

9. Szállítási terv a BNT-t igénylő csapatok átcsoportosítására.  

10. Vasúti szállítások irányításának terve, Be-kilépő vasúti ha-
tárátkelőhelyek vasútállomásainak kapacitása, Be-kirakó 
vasútállomások kapacitása. 

11. Menetrend grafikonjait. 

12. Közúti menetoszlopok irányításának tervét. 

13. Légi szállítások irányításának tervét. 

14. A vízi szállítások irányításának terve (20. MINTAOK-
MÁNYT); 

15. Együttműködési Tervet. 

16. A megkötött szerződések egy másolati példányait. 
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17. Ügyviteli és pénzügyi nyilvántartást a Befogadó Nemzeti 
Támogatásban az erők számára biztosított erőforrásokért já-
ró költségtérítés megállapítása céljából. 

18. A BEFOGADÓ NEMZETI TÁMOGATÁS MUNKATÉR-
KÉPÉT. 

Megjegyzés: A dőlten szedett 9-14. pontokban meghatározott ter-
veket, vagy azok kivonatait csak az MH Szárazföldi Parancsnokság, az 
MH Összhaderőnemi Logisztikai és Támogató Parancsnokság, a BM 
Országos Rendőr főkapitányság, a BM Határőrség Országos Parancs-
nokság és a BM Katasztrófavédelmi Főigazgatóság terve tartalmazza. A 
dőlten szedett 13. pontban meghatározott terveket az MH Légierő Pa-
rancsnokság terve tartalmazza. A többi szervezet tervéből ezek kima-
radnak. 

A Fővárosi, Megyei Védelmi Bizottságok szintjén elkészítendő 
tervokmányok: 

A…. Védelmi Bizottság Befogadó Nemzeti Támogatás Terve a 
következő okmányokat tartalmazza: 

19. Műveleti Napló (1. MINTAOKMÁNYT); 

20. Tervezési Intézkedés (2. MINTAOKMÁNYT); 

21. Igénybejelentés a Befogadó Nemzeti Támogatás igényeinek 
teljesítésére (3. MINTAOKMÁNYT); 

22. Igények kielégítése a Befogadó Nemzeti Támogatás igénye-
inek teljesítésére (4. MINTAOKMÁNYT); 

23. Kivonat a Helyszíni Szemlék Tervéből (5. MINTAOK-
MÁNYT); 

24. Kivonat a Helyszíni szemlék ELLENŐRZŐ LISTÁI-ból (6. 
MINTAOKMÁNYT); 

25. A Fővárosi/Megyei Védelmi Bizottságok feladatai és veze-
tési adatait. 

26. A Befogadó Nemzeti Támogatás igényeinek teljesítésére ki-
jelölt polgári- és katonai szervezetek feladatai és vezetési 
adatait. 
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27. KIVONAT a Szállítási tervből a BNT-t igénylő csapatok át-
csoportosítására. 

28. KIVONAT a vasúti szállítások irányításának tervéből, Be-
kilépő vasúti határátkelőhelyek vasútállomásainak kapacitá-
sa, Be-kirakó vasútállomások kapacitása. 

29. KIVONAT a Menetrend grafikonjaiból. 

30. KIVONAT a Közúti menetoszlopok irányításának tervéből. 

31. KIVONAT a Légi szállítások irányításának tervéből. 

32. KIVONAT a vízi szállítások irányításának tervéből. 

33. Együttműködési Tervét. 

34. A megkötött szerződések egy másolati példányait. 

35. Ügyviteli és pénzügyi nyilvántartást a Befogadó Nemzeti 
Támogatásban az erők számára biztosított erőforrásokért já-
ró költségtérítés megállapítása céljából. 

36. A BEFOGADÓ NEMZETI TÁMOGATÁS MUNKATÉR-
KÉPÉT. 

Megjegyzés: A dőlten szedett meghatározott tervek kivonatainak a 
szövetséges erők fel- és átvonulási útvonalai, ki- és berakóhelyei mel-
lett tartalmazniuk kell az adott megye (főváros) részéről a szállítások 
végrehajtásában közreműködő polgári és katonai szervezetek feladatait, 
erőit, eszközeit és a megye (főváros) által biztosított egyéb erőforráso-
kat.  

A szolgáltató polgári, illetve katonai szervezetek szintjén elké-
szítendő tervokmányok: 

A… (katonai szervezet) Befogadó Nemzeti Támogatás Terve a 
következő okmányokat tartalmazza: 

1. Műveleti Napló (1. MINTAOKMÁNYT). 

2. Tervezési Intézkedés (2. MINTAOKMÁNYT). 

3. Igénybejelentés a Befogadó Nemzeti Támogatás igényeinek 
teljesítésére (3. MINTAOKMÁNYT). 
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4. Igények kielégítése a Befogadó Nemzeti Támogatás igényeinek 
teljesítésére (4. MINTAOKMÁNYT). 

5. Kivonat a Helyszíni Szemlék Tervéből (5. MINTAOK-
MÁNYT). 

6. Kivonat a Helyszíni szemlék ELLENŐRZŐ LISTÁI-ból (6. 
MINTAOKMÁNYT). 

7. A Befogadó Nemzeti Támogatás igényeinek teljesítésére kije-
lölt katonai szervezetek feladatai és vezetési adatait. 

8. Szállítási terv a BNT-t igénylő csapatok átcsoportosítására. 

9. Vasúti szállítások irányításának terve, Be-kilépő vasúti határ-
átkelőhelyek vasútállomásainak kapacitása, Be-kirakó vasútál-
lomások kapacitását. 

10. Menetrend grafikonjait. 

11. Közúti menetoszlopok irányításának tervét. 

12. Légi szállítások irányításának tervét. 

13. Vízi szállítások irányításának tervét. 

14. Az Együttműködési Tervet.  

15. A megkötött szerződések egy másolati példányait. 

16. Ügyviteli és pénzügyi nyilvántartást a Befogadó Nemzeti Tá-
mogatásban az erők számára biztosított erőforrásokért járó 
költségtérítés megállapítása céljából. 

17. A BEFOGADÓ NEMZETI TÁMOGATÁS MUNKATÉR-
KÉPÉT. 

Megjegyzés: A dőlten szedett pontokban meghatározott terveket 
csak az MH ÖLTP és az MH Katonai Közlekedési Központ terve tar-
talmazza. 
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A… (polgári szervezet) Befogadó Nemzeti Támogatás Terve a 
következő okmányokat tartalmazza: 

1. Igénybejelentés a Befogadó Nemzeti Támogatás igényeinek 
teljesítésére (3. MINTAOKMÁNYT); 

2. Igények kielégítése a Befogadó Nemzeti Támogatás igényeinek 
teljesítésére (4. MINTAOKMÁNYT); 

3. Kivonat a Helyszíni Szemlék Tervéből (5. MINTAOK-
MÁNYT); 

4. Kivonat a Helyszíni szemlék ELLENŐRZŐ LISTÁI-ból (6. 
MINTAOKMÁNYT); 

5. A Befogadó Nemzeti Támogatás igényeinek teljesítésére kije-
lölt polgári szervezetek feladatai és vezetési adatait. 

6. KIVONAT a Szállítási tervből a BNT-t igénylő csapatok átcso-
portosítására. 

7. KIVONAT a vasúti szállítások irányításának tervéből, Be-
kilépő vasúti határátkelőhelyek vasútállomásainak kapacitása, 
Be-kirakó vasútállomások kapacitása. 

8. KIVONAT a Menetrend grafikonjaiból. 

9. KIVONAT a Közúti menetoszlopok irányításának tervéből. 

10. KIVONAT a Légi szállítások irányításának tervéből. 

11. KIVONAT a vízi szállítások irányításának tervéből. 

12. A megkötött szerződések egy példányát. 

13. A pénzügyi nyilvántartást a Befogadó Nemzeti Támogatásban 
az erők számára biztosított erőforrásokért járó költségtérítés 
megállapítása céljából. 

Megjegyzés: A dőlten szedett meghatározott tervek kivonatait az 
érintett polgári közlekedési szervezetek az illetékességi területükre vo-
natkozóan készítik el. 

A fentiekben felsorolt tervek formai előírásai – az egységesség, az 
egymásra épülés, a gyors számítástechnikai feldolgozhatóság követel-
ményeinek megfelelően – kötelezőek minden polgári és katonai szerve-
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zetre. A BNT MUNKATÉRKÉPEIT a szervezet szintjének megfelelő-
en (országos szintű térképek 1:500 000, megyei és helyi szintű térképek 
1:50 000 méretarányúak) katonai térképszelvényekből kell összeállítani 
és a szervezet BNT feladatainak megfelelő feliratokkal és katonai ter-
vező szervek esetében NATO egyezményes jelekkel kell ellátni.  

Az így elkészített résztervek, tervtáblák biztosítják a szintenként 
történő egymásra épültséget, ezért fontos a pontosság és a kitöltési 
útmutatók előírásainak maradéktalan betartása. A résztervek „alul-
ról-felfelé” történő továbbításának rendjét (mely táblázatok, mikorra, 
kinek) a tervezés folyamatában kiadott intézkedésekben (Tervezési In-
tézkedés), határozatokban vagy más jogszabályokban meghatározott 
módon kell szabályozni.   

Megjegyzés: A tanulmányban szereplő feladatokhoz, tervdoku-
mentációkhoz kapcsolódó MINATOKMÁNYOK a rövidesen megjele-
nő TERVEZÉSI-MÓDSZERTANI-ÚTMUTATÓ-ban megtalálhatók.  

Felhasznált irodalom: 

1. MC 319/2 NATO Logisztikai Alap és Irányelvei.  

2. (NATO PRINCIPLES AND POLICIES FOR LOGISTICS). 

3. MC 334/2 Befogadó Nemzeti Támogatás NATO Alap és Irány-
elvei. 

4. (NATO PRINCIPLES AND POLICIES FOR HOST NATION 
SUPPORT). 

5. AJP-4(A) Szövetséges Összhaderőnemi Logisztikai Doktrína. 

6. (ALLIED JOINT LOGISTIC DOCTRINE). 

7. AJP-4.5 (A) Szövetséges Összhaderőnemi Befogadó Nemzeti 
Támogatási Doktrína és Eljárási Módszerek. 

8. (ALLIED JOINT HOST NATION SUPPORT DOCTRINE 
AND PROCEDURES). 

9. AJP-4.6(A) Többnemzeti Összhaderőnemi Logisztikai Központ 
Doktrína. 
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10. (MULTINATIONAL JOINT LOGISTICS CENTRE 
DOCTRINE). 

11. 176/2003. (X.28.) Kormány rendelet a befogadó nemzeti tá-
mogatás egyes kérdéseiről. 

12. 131/2003. (VIII.22.) Kormány rendelet a nemzetgazdaság vé-
delmi felkészítése és mozgósítása feladatai végrehajtásának 
szabályozásáról. 

13. 9/2005. (HK 4.) HM utasítás a befogadó nemzeti támogatás 
ágazati feladatainak előkészítéséről és végrehajtásáról. 

14. 59/2005. (HK 12.) HM utasítás a Befogadó Nemzeti Támoga-
tás ágazati feladatainak előkészítéséről és végrehajtásáról szóló 
9/2005. (HK 4.) HM utasítás módosításáról. 

15. A Befogadó Nemzeti Támogatás Tervezési Módszertani Út-
mutató tervezete. 

A II. RÉSZ folytatása a folyóirat következő 2006/1. számában je-
lenik meg. 

 


