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A MAGYAR HONVÉDSÉG ÁTALAKÍTÁSA KAPCSÁN  
JELENTKEZŐ LOGISZTIKAI KIHÍVÁSOK 

Jároscsák Miklós1 

Bevezetés 

A 2118/2006. Korm. határozat honvédelmi tárcát érintő feladatai-
val összefüggésben és a jelen időszak költségvetési lehetőségeiből adó-
dóan, a honvédelmi miniszter utasításokkal szabályozta a tárca-, illetve 
a középirányító szervezeteket érintő átalakítási feladatok végrehajtását. 

Az egymás utáni sorrendben kiadott 74/2006., 96/2006., 114/2006. 
HM utasítások többek között szabályozták a felső szintű logisztikai 
szervezet megalakítását, valamint ugyanazon időszakon belül az MH 
Összhaderőnemi Parancsnokság létrehozását. Az új szervezetek gyöke-
reiben érintik a katonai logisztika vezetési szintjét, hiszen az MH 
Összhaderőnemi Logisztikai és Támogató Parancsnokság, valamint a 
haderőnemi logisztikai vezető szervek megszűnésével egy teljesen új 
helyzet áll elő.  

A katonai logisztika tárca szintű szakirányító szervként létrehozandó 
nevezzük egyenlőre Központi Logisztikai Hivatal-nak2, amely magába 
integrálja – a korábban már szakmai konszenzussal definiált – a termelői 
logisztikai funkciókat, amelyek konkrétan a szakmai kutatás, fejlesztés, a 
beszerzés, a szakágazati irányítás és tervezés, valamint a hozzájuk kap-
csolódó felső szintű szaktevékenységek összességét foglalja magába. 

Elfogadva azt az elvi tényezőt, mely szerint a változásokhoz – jelen 
esetben a haderő strukturális és létszámbeli átalakításához kapcsolódóan 
– szükség van a haderőn belüli támogató szektor szervezeti és működési 
módosítására, leszögezhető, hogy a jelenleg előkészítés alatt álló katonai 
logisztikai átalakítások feltételei megérettek. 

                                                      
1 Dr. Jároscsák Miklós ezredes, PhD., HM Védelmi Hivatal, 3. sz. területi igaz-
gató, mb. főigazgató-helyettes. 
2 A szervezet megnevezése változhat. 
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A vezetői döntések helyessége és időszerűsége azzal is igazolható, 
hogy a katonai logisztika egyedüli felelős felső szintű szakmai szerve a 
továbbiakban ne működhessen felügyelet és kontroll nélkül.  

Mára nyilvánvalóvá vált, hogy a HM tárca új szemléletű vezetési 
hierarchiájában a katonai logisztikai működésnek korábbi útja már 
nem járható tovább és a változtatás ideje elérkezett. Írásomban arra sze-
retnék útmutatásokat adni, hogy a honvédségi átalakítások végrehajtása 
közepette milyen módon lehet megőrizni, illetve fejleszteni a katonai lo-
gisztika képességeit. Ezen túlmenően a cikk második része a Befogadó 
Nemzeti Támogatás helyzetét és aktuális feladatait érinti. 

I. 
A Magyar Honvédség átalakítása kapcsán jelentkező  

logisztikai kihívások 

A bevezető részben idézett jogszabályi alapokra hivatkozva a hon-
védelmi tárca mellett a tervezői logisztikai blokkba tartozó HM Beszer-
zési és Biztonsági Beruházási Hivatal (HM BBBH), a HM Technológiai 
Hivatal (HM TH), a HM Nemzetközi Rendezvényszervező Hivatal (HM 
NRH), a HM szakmai főosztálya (Haditechnikai Fejlesztési Főosztály 
(HM HFF), valamint az MH Összhaderőnemi Logisztikai és Támogató 
Parancsnokság szűnik meg, és bázisukon kialakul a HM Központi Lo-
gisztikai Hivatal, mely teljes egészében betölti a termelői logisztikára 
háruló funkciókat. 

A HM Központi Logisztikai Hivatal feladatrendszerének részét 
képezi a szakmai kutatás-fejlesztés feladatainak és koordinálásának vég-
zése, a katonai logisztika gazdálkodásának szabályozása és a gazdasági 
tervezések központi feladatainak elvégzése. Természetesen a felsorolt 
alapfunkciókon kívül a HM Központi Logisztikai Hivatalnak foglal-
kozni kell a szakmai együttműködés (nemzetközi és katonai) feladatainak 
végzésével, a rendezvényszervezési terület irányításával, a katonai logisz-
tikai szabályozók kidolgozásával és még számos szakmai kérdés felső 
szintű szakirányításával. 

1.) A fentiekből következően fogalmazható meg az első szakmai 
kihívás, amelynek lényege nem más, mint az, hogy a HM Központi Lo-
gisztikai Hivatal képes lesz-e szerepének betöltésére a tárca logisztikai 
rendszerében. 
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Ahhoz, hogy a feltett kérdésre egzakt választ adhassunk fontos le-
szögezni az alábbi tényezőket: 

• Kétség kívül el kell végezni a katonai logisztika felelősségi köré-
be tartozó szakanyagok és szaktechnikai eszközök fejlesztésének, 
fenntartásának, utánpótlásának tervezését; 

• Foglalkozni kell a katonai logisztika elé kitűzött képességek érde-
kében megvalósítandó feladatatok erőforrás igényének tervezésé-
vel, kimutatva az egyes feladatok végrehajtásához szükséges erő-
források költségigényét; 

• Tervezni és menedzselni kell a katonai logisztika területein elindí-
tott programokat; 

• Alaptevékenységként kell végezni a szakmai kutatás-fejlesztés 
szervezését és folytatását, amelyhez a honvédségi igényeket szak-
területenként csoportosítani és priorizálni szükséges. E területen 
belüli követelményként jelentkezik a nemzetközi kapcsolattartás 
és a szövetségi szervezetek munkájába történő aktív részvétel; 

• A felső szintű katonai logisztikai vezető szervtől kell kiindulnia a 
szakmai fejlesztési koncepciók kialakításának, a jóváhagyott kor-
szerűsítési programok végigvitelének;  

• A tárca szintű logisztikai vezetőszerv felelős a csapat logisztikai 
szervezetek szakirányításáért és a gazdálkodási követelmények 
érvényesítéséért. Ezeken a területeken a csapat logisztikai szerve-
zetek beszámolási kötelezettséggel tatoznak a HM központi lo-
gisztikai hivatal részére; 

• Valójában a honvédség országhatáron belüli, illetve országhatáron 
kívüli műveletekben résztvevő kontingensei ellátásáért, a több 
szálon futó támogatási tevékenységek végrehajtásáért végső soron 
a HM Központi Logisztikai Hivatal a felelős. 

A teljesség igénye nélkül felsorakoztatott tényezők lényegében azt 
igazolják, vagy támasztják alá, hogy a korábbiakban önálló HM háttérin-
tézményként működő szervezetek (HM BBBH, HM TH, HM NRH, MH 
ÖLTP, HM HFF) jogutódja a HM Központi Logisztikai Hivatal meg-
határozó szerepet kap a honvédség logisztikai támogatási rendszere 
működtetésében.  
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Visszatérve az eredetileg megfogalmazott kérdésre, amely szerint a 
HM Központi Logisztikai Hivatal képes lesz-e betölteni a honvédség 
logisztikai támogatásában meghatározó szerepét (a szükségletek tervezé-
se, a beszerzések végrehajtása, a gazdálkodási folyamatok felső szintű 
irányítása, a rendszerbe állítások és a rendszerből történő kivonások ko-
ordinálása, a szakmai szabályozók gazdasági és szakmai doktrínák kidol-
gozása, a befogadó nemzeti támogatás katonai logisztikai feladatinak elő-
készítése, a tárca minősített időszaki igényeinek tervezése, stb.) ezt még 
ma teljes bizonyossággal nem lehet megítélni. Minden esetre az nyilván-
való, hogy az első kihívás nem más, mint a HM Központi Logisztikai 
Hivatal maga, mégpedig azáltal, hogy képes lesz-e betölteni a honvédség 
logisztikai támogatásának tervezésében, a szakterületi gazdálkodás meg-
újításában, a szakanyag nyilvántartások rendszerében, az üdültetési eljá-
rások korszerűsítésében, az időbeni beszerzések előkészítésében, a szak-
mai felkészítésben, a nemzetközi kötelezettségek – kapcsolattartás terén 
jelentkező feladatok végrehajtásában reá háruló szerepet. 

Ezen a téren sem célszerű jóslásba bocsátkozni, hiszen az új katonai 
logisztikai vezetőszerv kialakítása, szakállománnyal történő feltöltése, 
szakmai elkötelezettsége és akarata döntő eredményekhez vezethet. Min-
dezekkel együtt azt is érdemes szem előtt tartani, hogy a HM Központi 
Logisztikai Hivatal több, egymástól különálló területről verbuválódó 
szakállomány létszámát és felkészültségét tekintve elegendő lesz-e a már 
hosszabb ideje felhalmozódott és ezáltal akuttá vált szakmai problémák 
(gazdálkodás szabályozó nyilvántartások aktualitása, a haderő-
átalakítások szakmai lekövetése, az alkalmazói követelmények bizonyta-
lansága, a készlethiányok kezelése, a technikai modernizáció elhúzódása, 
a felhalmozódott inkurrencia kezelése, a tartalékok állapota, stb.) megol-
dásának tevőleges végzésére és szakmai irányítására. 

2.) Megítélésem szerint a felső szintű katonai logisztikai szervezetek 
tárca szinten történő integrálása hosszabb ideje aktuális, így helyesnek 
számító döntésről van szó. Szervezés elméletileg és szakmailag semmi 
nem zárja ki, hogy a HM Központi Logisztikai Hivatal, mint tényleges 
vezető szerve a középszintű és csapat logisztikai szervezetnek, betölthes-
se a tőle elvárt, illetve részére megszabott szerepet. Annak érdekében vi-
szont fel kell vállalnia az elmúlt évek során felhalmozódott és az előző-
ekben már érintett szakmai hiányosságok, anomáliák megoldását. Ez 
viszont a kihíváson belüli kihívást jelenti az új katonai logisztikai veze-
tőszerv állománya részére, amelynek az adott beosztási helyek minde-
gyikén kellő, de leginkább professzionális szakismeretekkel szükséges 
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rendelkeznie ahhoz, hogy gyorsan és hatékonyan szembe tudjon szállni a 
szakterületet hátrányosan érintő nehézségekkel. 

A HM Központi Logisztikai Hivatal rendszerbe állásával egy 
hosszú ideje tartó, több évtizedes korszak fog lezárulni azáltal, hogy az 
ágazati felelősséget viselő szolgálatfőnökségek tervező, szervező és az 
egész honvédségre kiterjedő szakmai irányítási funkciója feloldódik az új 
felső szintű katonai logisztikai vezetőszerv feladatrendszerében. Tény, 
hogy az MH ÖLTP elődeihez hasonlóan, még utoljára képes volt meg-
őrizni és fenntartani a NATO szövetségi tagságunk óta sokat vitatott (ta-
lán joggal) szakági rendszert, amelyben a szolgálati ágak – az évek során 
végrehajtott szervezeti amputációk következtében – csak áttételesen, az 
érintett ellátó központok szakmai hátterére támaszkodva voltak képesek a 
részükre meghatározott feladatok ellátására.  

Szakmai körökben nyilvánvalóan látszott, hogy a megváltozott hely-
zetben – szövetségi tagságunk igényelte harmonizáció, az önkéntes, had-
erő létrejötte, új ambíció szintek bevezetése a biztonságpolitikai ténye-
zőkből (Nemzeti Biztonsági Stratégia, Nemzeti Katonai Stratégia) – csak 
idő kérdése a katonai logisztika felső szintjének átalakítása és az ágazati 
önállóságok megszüntetése. Különösen izgalmas és azzal egyenes arány-
ban kockázatos feladatot jelent egy hagyományos rendben működő kato-
nai logisztikai rendszervezetési (felső szintű, vagy központi) tagozatának 
– átmeneti, kísérleti időszakot nélkülöző – átalakítása és a működési fo-
lyamatok zavartalanságának biztosítása. 

A második szakmai kihívás tehát két csomóponti kérdés köré fonó-
dik, mégpedig egyrészt a hagyományos ágazati felelősségi rendszer át-
menet nélküli kiiktatása és felváltása egy funkcionálisan kialakított 
szisztéma szerint, másrészt a katonai logisztikai vezetés szakmai alapja-
inak felülírása közepette a honvédség logisztikai támogatása biztonságá-
nak megőrzése. Ez a merész és számos kockázatot magában hordozó vál-
toztatás a szakma egészétől, valamint tárcán belüli és nemzetgazdasági 
környezetétől egyaránt türelmet és nagyfokú tolarenciát igényel. Ennek 
kapcsán azt is látni kell, hogy a katonai logisztika nevében és sikeresen 
végrehajtott integrációs törekvéseiben előremutató változásokat mondhat 
magáénak, ugyanakkor az alapok lényegében változatlanok maradtak (a 
szovjet hadtudomány elveire és tézisére épülő anyagi és technikai biztosí-
tási rendszer ágazati struktúrája és ellátási felelőssége túlélte a rendszer-
változtatást, a NATO és EU csatlakozásunkat) és mind ez idáig sérthetet-
lennek bizonyultak. 
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Akik már vezettek-, vagy legalább részesei voltak egy új eljárásmód 
vagy rendszer bevezetésének, azok minden bizonnyal igazolni tudják, 
hogy alapos elméleti kimunkálás, differenciált és szisztematikus felké-
szítés, meggyőzés, valamint rendszerkísérletek sorozata szükséges a na-
gyobb horderejű változások elindításakor. 

Most a katonai logisztika számára ezek az előfeltételek – a pontos 
motivációkat és okokat nem ismerve – nem adattak meg és a kiválasztott 
szakmai vezető állománynak a HM Központi Logisztikai Hivatalban 
azon túlmenően, hogy az ágazati felelősség rendszerével szemben egy 
teljes új (és valljuk be őszintén kipróbálatlan) útra kell lépnie, még az új 
rendszerépítéssel együtt teljesítenie kell a napi ellátási biztonság és gaz-
dálkodás követelményeit. Ide értve az átalakulásában permanens állapot-
ban lévő haderő logisztikai feladatainak gyakorlati kezelését. 

A második szakmai kihívás tehát a hagyományos működési rend 
felváltása és a megváltozott körülmények közötti működés, illetve mű-
ködtetés biztonsága feladatain belül jelenik meg. Véleményem szerint a 
katonai logisztika működőképességének alternatívája nem lehet, mivel a 
haderő működtetés napi feladatait, a logisztikai gazdálkodást, az állo-
mányról történő gondoskodást legalább az eddig elért színvonalon foly-
tatni kell. 

3.) A katonai logisztika vezető szervei előtt álló harmadik szakmai 
kihívás csoportjába a késedelem nélkül megoldásra váró szakmai prob-
lémák tartoznak. Ezek közül a legfontosabb gyakorlati teendők közül ér-
demes kiemelni az MH ÖLTP eddigi szakmai alárendeltjeinek átadását 
az MH Összhaderőnemi Parancsnokság alárendeltségébe, továbbá a lo-
gisztikai feladatok tervezési rendjének fejlesztését (a HM Tárca Védel-
mi Tervező Rendszer alapját képező feladat alapú erőforrás és költség-
tervezési rendnek megfelelően) a szakanyag nyilvántartások helyzetének 
javítását, a katonai logisztikai rendszer felesleges elemektől történő meg-
tisztításával összefüggésben a nemzetgazdasági kihelyezések előkészíté-
sét és felgyorsítását, valamint valamennyi szinten a logisztikai működési 
feltételek javítását. Ez a harmaik szakmai kihívás összetettségénél fog-
va a legbonyolultabb feladatot jelenti az újonnan alakuló HM Központi 
Logisztikai Hivatal és az MH Összhaderőnemi Parancsnokság (MH 
ÖLTP) logisztikai vezetőszerve számára. Lényegében itt arról lehet szó, 
hogy a honvédség logisztikai rendszerének lánca egyetlen helyen se 
szenvedjen szakadást, tehát legyen meg a közvetlen kapcsolat a HM 
Központi Logisztikai Hivatal és az MH Összhaderőnemi Parancs-
nokság között, illetve az MH Összhaderőnemi Parancsnokság logiszti-
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kája és az alárendeltségébe tartozó szervezetek logisztikai szervezetei 
között. E téren új kapcsolatrendszerek elméleti megalapozására és kiala-
kítására van szükség, mivel az ez ideig működő ágazati szakmai irányítási 
rendszer helyett kell egy olyan új szakmai irányítási rendszert kiépíteni, 
amely a jövőt illetően is garantálni képes a személyi állományra és a 
technikai eszközökre egyaránt kiterjedő ellátási biztonságot. 

Külön érdemes ennél a kihívás csoportnál azt is kihangsúlyozni, 
hogy a képességeiben változó és új elemekkel gazdagodó haderő létszá-
mában folyamatosan csökken és ezzel összefüggésben az alapfunkciókat 
támogató logisztikai szervezetek ma is jelentős létszámigénye – a támo-
gatási rendszer minden elemének haderőn belül tartása mellett – egy 
meghatározott szint alá nem csökkenhet. Ebből következően, ha a had-
erőn belüli alkalmazási képességeket helyezzük előtérbe (márpedig ezzel 
szemben másnak prioritása nem lehet), akkor valamennyi honvédségi 
erőforrást e cél érdekében szükséges koncentrálni és a logisztikai támoga-
tást a lehető legkisebb honvédségi erőkoncentrációval kell megoldani. Ez 
konkrétan a haderő tehermentesítését jelenti az indokolatlan logisztikai 
ballasztoktól, amelyek helyett a nemzetgazdasági erőforrások bevonása 
jelenthet reális alternatívát.  

Ma már a nemzetgazdaság több szektora nyitott, illetve képes a hon-
védségi logisztikai támogatás számos elemének kiváltására, ami konkré-
tan a gépjárművek és más szaktechnikai eszközök javítását, a csapatokig 
lemenő közvetlen ellátás (élelmezés, üzemanyag biztosítás, ruházati ellá-
tás, személy- és teheráru szállítás, raktározás, stb.) végzését foglalhatja 
magába. 

Úgy gondolom, hogy a hosszan érlelt döntések meghozatalának 
ideje elérkezett és a megújuló katonai logisztika ebben a jelenlegi átala-
kulási stádiumában elérheti a felesleges és gazdaságtalanul működtethető 
elemeinek kiváltását. Természetesen ez már az új felső szintű és közép-
szintű katonai logisztikai vezetőszervek együttes feladatát képezheti, 
amelyek a nemzetközi tapasztalatok felhasználásával, a szükséges gaz-
dasági számítások elvégzésével és nem utolsósorban átfogó kockázat-
elemzésekkel olyan javaslatokat dolgozhatnak ki, amelyek minden vonat-
kozásban elősegíthetik a szükséges döntések meghozatalát. 
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II. 
A Befogadó Nemzeti Támogatás helyzete és aktuális feladatai 

A szövetséges katonai erők többirányú tevékenységét elősegítő be-
fogadó nemzeti támogatás (a továbbiakban: BNT) előkészítésének fela-
datai elsősorban a védelmi igazgatás rendszerében eredményesen foly-
tatódtak. Országos szinten a minisztériumoknál és a szakirányításuk alá 
tartozó szervezeteknél, a területi és helyi védelmi igazgatási szerveknél a 
tevékenység rendje szabályozott. 

A BNT szabályozás alapja az aktualizált 176/2003. (X.28.) Korm. 
rendelet és az annak alapján kidolgozott ágazati szabályozások, ame-
lyekre épülve több éve eredményesen működik a BNT Tárcaközi Ter-
vező Bizottság, valamint megalakultak az ágazati BNT Tervező Koor-
dinációs Csoportok. A BNT Tárcaközi Tervező Bizottság ülései 
közötti időszakban a koordinációs tevékenységet a HM Védelmi Hivatal 
látja el, mely szervezet egyben a Tárcaközi Tervező Bizottság (BNT 
TTB) titkársága. 2006. évtől a 176/2003. (X.28.) Korm. rendelet alapján 
megalakult BNT  Tervező Koordinációs Iroda segítheti a valós BNT fe-
ladatok végrehajtása időszakában szükséges BNT TTB döntések előké-
szítését.  

1.) A BNT jelenlegi helyzete 

a) A Központi Adatbázis bővítése 

Az elmúlt év során végrehajtott előkészítés eredményeként 2006. év-
ben megtörtént az adatbázis informatikai rendszerének korszerűsítése, 
amely a megnövelt kapacitású számítástechnikai háttér mellett az adat-
feldolgozás és adatkezelés (szolgáltatás) fejlesztését is magába foglalta. 

Az informatikai fejlesztéssel párhuzamosan, ez év elején megkezdő-
dött az adatbázis struktúra kiegészítése az időközben szükségessé vált 
szakterületi részekkel. Ebben a struktúrában a HM Védelmi Hivatal 
szakirányítása mellett részt vettek a minisztériumok védelmi igazgatási 
szervei, valamint a megyei, fővárosi védelmi bizottságok titkárai. Az 
adatbázis struktúra kiegészítés szakmai konszenzussal történt elfogadását 
követően, rendben megtörtént a dokumentáció elkészítése és az informa-
tikai feltételek biztosítása. 
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Az új adatbázis struktúra alapján ez év első negyedévének végére el-
készültek azok az új adatlapok, amelyek elektronikus kiküldése és kitöl-
tése után megkezdődhetett a beérkezett adatok feldolgozása, ellenőrzése 
és az adatbázis struktúra megfelelő helyére történő beépítése. Ez a mun-
ka jelenleg is folyamatban van és várhatóan 2007. év első negyedév vé-
gére fejeződik be. 

A NATO haderőfejlesztési célok között szereplő BNT előkészítés 
része a központi adatbázis bővítése és aktualizálása, amely alapját fogja 
képezni a NATO vállalásaink között szereplő BNT Képesség Tervező 
Katalógus 2007. évi pontosításának. A pontosítás feltételei jelenlegi ál-
lapotok ismeretében bizonytalanok, ami főként az erre a feladatra felké-
szített és felkészült szakállomány jövőbeni foglalkoztathatóságával van 
összefüggésben. 

A BNT Központi Adatbázis rendszergazdája 2006. december 31-ig 
az MH ÖLTP, mely szervezet felszámolását követően a rendszergazda 
szerepét a HM Központi Logisztikai Hivatal veszi át. Ezzel együtt az 
adatbázis működtetése, a zárt körlet, valamint az operatív adatkezeléseket 
végző állomány szervezeti hovatartozásának kérdését sürgető igénnyel 
meg kell oldani. 

b) BNT Állandó Egyetértési Megállapodás aláírása 

A védelmi igazgatás szervei, elsősorban a HM Védelmi Hivatal ki-
dolgozó és koordinációs tevékenysége mellett, az elmúlt év végére alá-
írásra előkészítették a BNT Állandó Egyetértési Megállapodást, a     
NATO SHAPE törzsfőnöke és a Magyar Köztársaság honvédelmi mi-
nisztere részére. 

A dokumentum többször egyeztetett normaszövegében egyes pénz-
ügyi rendelkezések körüli eltérő álláspontok következtében az Állandó 
Egyetértési Megállapodás a mai napig még nem került aláírásra. Az adó- 
és járulék fejlesztési kötelezettségek egyeztetését a Honvédelmi Minisz-
térium szervei a Pénzügyminisztériummal sikeresen elvégezték, amely-
nek ellenére a „beszállítók” vonatkozásában a NATO SHAPE-el még 
mindig nincs meg a szükséges egyetértés. Ezen a téren a magyar állás-
pont a beszállítókra nem engedi kiterjeszteni a szövetséges katonai erő-
ket megillető adó- és járulék kedvezményeket, ami esetlegesen akadálya 
lehet a megállapodás aláírásának. Mindezekkel együtt a kölcsönös elő-
nyökkel járó nemzetközi egyezmény aláírásra történő előkészítése tovább 
folytatódik. 
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c) BNT tervezés előkészítése 

Közel egy éves ajánló jelleggel került kiadásra a BNT Tervezési 
Módszertani Útmutató, mely a legújabb NATO elvi alapokra épülve 
tartalmazza mindazon eljárásokat és módszertani kérdéseket, amelyek 
szükségesek akár a NATO 5. cikk, akár az 5. cikken kívüli tevékenysé-
gek BNT tervezésében. A szövetségi mércével mérve is egyedülálló ter-
vezési dokumentum aktualitásából semmit sem vesztett és jelenleg fo-
lyamatban van ágazati és területi védelmi igazgatási szinteken a Terve-
zési Módszertani Útmutató feldolgozása, megismerése és értelmezése. 

Azzal, hogy a Tervezési Módszertani Útmutató a minisztériumok-
nál, országos hatáskörű szerveknél, a védelmi igazgatási szerveknél, va-
lamint a katonai szerveknél rendelkezésre áll és azt az érintett állomány 
alkalmazási szinten feldolgozása jelentős lépés a BNT feladatok gyors, 
hatékony és operatív megoldásának irányába. 

A tervezési dokumentum alkalmazására a területi védelmi igazga-
tás szintjén 2007. évben törzsgyakorlás kerül levezetésre. 

d) BNT Intézkedési Tervek pontosítása 

A fővárosi, megyei védelmi bizottságok a válság- és minősített idő-
szakokra történő felkészülés jegyében kidolgozták az intézkedési terve-
ket, amelyek között a BNT Intézkedési Terv is szerepel. Ebben a terv-
ben fővárosi és megyei szinten megjelennek a BNT nyújtáshoz kapcso-
lódó feladatok, bevonható erőforrások, kapcsolati rendszerek és felelős-
ségi körök. Mivel több megyénk szerepel a BNT nyújtás területén 
(IFOR, SFOR, KFOR műveletek, béke felkészítési rendezvények, gya-
korlatok) ezért az Intézkedési Tervek valóságos alapokra épülnek, pon-
tosításuk folyamatosan megtörténik. 

2.) Aktuális BNT feladatok 

Ez időszakban a legfőbb feladatok a Központi Adatbázis bővítésé-
nek elvégzése jelenti, ami az adatlapok feldolgozásától a rendszer mű-
ködés teszteléséig tart. A bővített adatállományra építve el kell kezdeni 
az elemzések elvégzését, össze kell hasonlítani a BNT Képesség Terve-
ző Katalógus jelenlegi adatállományát az adatbázisban szereplő adatok-
kal, majd dokumentálni kell az eredményeket. 
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Ezt követően a BNT Képesség Tervező Katalógus szöveges részét 
hozzá kell igazítani a megváltozott adattartalomhoz, amelyet a megfelelő 
szakértőkből összeállított teamnek kell elvégezni. A munka jelentősége 
abban áll, hogy a pontosított BNT Képesség Tervező Katalógust még a 
2007. év folyamán meg kell küldeni a nemzeti tervező szervek részére, 
valamint a NATO szövetségeseink és a NATO parancsnokságok számá-
ra. 

Másik fontos feladat a minisztériumok belső szervezeti változásai 
miatt a BNT Tárcaközi Tervező Bizottság tagjainak és póttagjainak pon-
tosítása, a megbízó levelek beérkezése, valamint a soros ülés előkészíté-
se. Ezt a tevékenységet a HM Védelmi Hivatal feladatrendszerében, 
mint a TTB titkára végzi el. A soros ülésen el kell végezni a 2006. évi 
BNT feladatok értékelését, továbbá határozatot kell hozni a 2007. évi 
BNT feladatok végrehajtására. 

Külön feladatot jelent az éves Korm. határozatban rögzített szövet-
séges csapatmozgások, rendezvények nyomon követése, a szükséges út-
vonalak biztosítása, az egyéb igények kielégítése. A valós BNT feladatok 
szerződéses alapon történő elszámolása során felmerült problémákat a 
Tárcaközi Tervező Bizottság irányításával az érintett minisztériumi 
szervek – a HM Védelmi Hivatal koordinációja mellett – eredményesen 
megoldották. 

Ezen a területen állandóan szem előtt kell tartani a kétoldalú szer-
ződések megújítását, valamint az elavult jogszabályok hatályon kívül 
helyezését. 

Felhasznált irodalom: 

1.) 2118/2006. Korm. határozat és a hozzá kapcsolódó 74/2006., 
96/2006., 114/2006. HM utasítások. 

2.) A honvédségről és a Magyar Honvédségről szóló 2004. évi CV. 
törvény (Hvt.). 

3.) 71/2006. (IV.3.) Korm. rendelet a Hvt. Végrehajtásáról. 

4.) BNT Tárcaközi Tervező Bizottság határozatai. 

5.) BNT Intézkedési Tervek. 
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6.) OMNIBUS megállapodás az USA és a Magyar Köztársaság 
között. 

7.) BNT Tervezési Módszertani Útmutató. 

8.) 176/2003. (X.28.) Korm. rendelet BNT egyes kérdéseiről. 

9.) 131/2003. (VIII.22.) Korm. rendelet a gazdaság védelmi felké-
szítéséről. 

10.) Saját jegyzetek. 
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