
 288 

TÁJÉKOZTATÓ – INFORMÁCIÓ 

ÁTTEKINTÉS A BEFOGADÓ NEMZETI TÁMOGATÁS 
ELŐKÉSZÍTÉSE ÉRDEKÉBEN FOLYTATOTT  

NEMZETKÖZI TÁRGYALÁSOKRÓL 

Kocsis Lajos 1 

A Magyar Köztársaság NATO és Európai Uniós szövetségi kötele-
zettségei között külön helyet foglal el a befogadó nemzeti támogatás (a 
továbbiakban: BNT) nyújtása, illetve a magyar érdekeltségű kontingen-
sek esetén a külhoni támogatások igénybevétele. Ma a nemzetközi és 
hazai jogszabályi alapok egymással összehangolva minden szempontból 
megalapozottá teszik a BNT előkészítésével és végrehajtásával kapcsola-
tos tevékenységeket. 

A BNT előkészítése területén a Magyar Köztársaság kialakította a 
honvédelemről és a Magyar Honvédségről szóló 2004. évi CV tör-
vényre épülő kormányzati és ágazati szabályozási kereteket, létrehozta a 
meghatározott feladatrendszerrel összefüggő szervezeti hátteret és kiala-
kította a NATO BNT doktrína (AJP 4.5) elvi alapjaira épülő tervezési-
módszertani követelményeket. A BNT gyakorlati feladatainak végrehaj-
tása az érintett ágazatok felelősségi körében kialakított és egymással 
összhangban működő rendszerek aktivizálásával történik, amelyek köz-
ponti irányító testülete a BNT Tárcaközi Tervező Bizottság.  

Közismert, hogy a NATO csatlakozásunkat megelőző évek során a 
Dél-szláv válsággal kapcsolatos tevékenységek érdekében egyfajta szem-
léletmóddal, de alapvetően az abban az időben hatályos NATO doku-
mentumokra építve létrehoztuk a hazai BNT nyújtás gyakorlatban is mű-
ködő rendszerét. A NATO és PfP erők támogatása érdekében kidolgozott 
szabályozások, eljárásrendek, valamint a létrehozott, illetve a feladatokra 
kijelölt vagy azokba bevont szervezetek együttesen alkották azt a működő 
rendszert, amely megalapozta NATO csatlakozásunkat követően a 
176/2003. (X.28.) Korm. rendelet kidolgozását és annak alapján a BNT 
Központi Adatbázis, Képesség Tervező Katalógus, Tervezési Mód-
szertani Útmutató létrehozását. A felsorolt nemzeti BNT dokumentu-
mok használata, illetve alkalmazása során a különböző nemzetközi fela-

                                                      
1 Kocsis Lajos ezredes, HM Védelmi Hivatal 3. számú területi igazgató. 
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datok, gyakorlatok, oktatási programok olyan egybehangzó és pozitív tar-
talmú visszajelzéseket adtak, amelyek megerősítették az e téren folytatott 
tevékenységek helyes irányát és szakszerűségét.  

A bevezető gondolatok által összefoglalt helyzetkép pozitív tartalma 
mellett arra is tekintettel kell lenni, hogy a BNT feladatok előkészítése, 
a katonai és polgári szervezetek felkészítése, a napirendre kerülő új fe-
ladatok kapcsán elvégzendő szabályozások és tervezési tevékenységek 
valamennyi ágazat rendszerében magas szintű aktivitást és kezdemé-
nyező készséget igényelnek. Természetesen az ágazati felelősségi körben 
megoldandó tevékenységekhez minden esetben hozzá tartozik a civil 
szféra és a nemzetgazdaság adott feladatban érintett szektora. Mindezek 
mellett általános és folyamatosan ismétlődő feladatot jelent a BNT elmé-
leti és gyakorlati területein felhalmozódott tapasztalatok gyűjtése, feldol-
gozása és értékelése. E téren az sem hagyható figyelmen kívül, hogy a 
különböző hazai intézmények által megszerzett tapasztalatokra mind ha-
zai vonatkozásokban, mind nemzetközi oldalról csaknem állandósuló 
igény jelentkezik. Ebből kiindulva cikkem megírására azok a közel-
múltban megszerzett tapasztalatok késztettek, amelyeket a lett-magyar 
BNT szeminá-riumon, illetve a NATO Oberammergau-i felkészítő tan-
folyamán, mint tanfolyamvezető összegezhettem.  

1. A lett-magyar BNT szeminárium főbb tapasztalatai 

A lett Védelmi Minisztérium Válságkezelési és Mozgósítási Fő-
osztály szervezetén belül a Mozgósítási és BNT Osztály foglalkozik a 
BNT feladataival. 

A lett-magyar BNT szeminárium megszervezésének célja a magyar 
BNT tapasztalatok átadása volt. A magyar fél megkeresését eredmé-
nyezte egyrészt a 2007. évi Oberammergau-i NATO Iskola BNT tanfo-
lyamán elhangzott magyar BNT rendszert bemutató előadás, másrészt az 
általuk mintaként felhasznált magyar BNT Képesség Tervező Katalógus 
(HNS CAPCAT).  

A szeminárium során bemutatásra került a lett BNT rendszer felépí-
tése. Központi téma volt, hogy a lett BNT rendszer működtetése alapve-
tően katonai feladatként van kezelve, tárca szinten a rendszer jól felépített 
és szabályozott. A tárcán túlnyúló feladatok vonatkozásában azonban 
együttműködési és hatásköri problémákkal szembesültek. Jelenleg nincs 
hatályos, a központi tagozat feladatait is meghatározó nemzeti szintű sza-
bályozás. A 2006. évben megrendezett rigai NATO csúcs során a BNT 
feladatai ideiglenes szabályozáson alapultak, illetve ad hoc megoldásokat 
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követtek. A már megszerzett tapasztalatok birtokában tervezik a nemzeti 
szabályzó elkészítését. Sajátosság, hogy a „balti államok” több területen 
is együttműködnek. Ebből fakadóan jogszabályi problémákat vet fel, 
hogy az együttműködés következtében a lett nemzeti BNT szolgáltatás 
nyújtására kerülhet sor a litván, vagy az észt nemzeti területen. 

A szervezők – az előzetes felkérésnek megfelelően - az alábbi té-
mákban kértek tájékoztatást a magyar BNT rendszerről: 

• A teljes nemzeti BNT rendszer felépítése, az irányítás, szabá-
lyozás megvalósulása. Érdeklődéssel fogadták a BNT nemzeti 
szabályozásáról -176/2003. (X.28.) Korm. rendelet -, valamint a 
BNT Tárcaközi Tervező Bizottság feladatairól adott tájékoztatá-
somat. Előadásomban kitértem a BNT katonai, és más tárcákat 
érintő vonatkozásaira, kiemelve az együttműködés kérdéseit. 

• BNT Központi Adatbázis és Képesség Katalógus. Tájékoztatást 
adtam a magyar Képesség Katalógus alapjául szolgáló adatbázis-
ról. Nagy érdeklődéssel hallgatták a közelmúltban kifejlesztett, és 
feltöltött ORACLE alapon működő nemzeti adatbázisról szóló tá-
jékoztatást. Több gyakorlati kérdés hangzott el az adatbázis frissí-
tése és annak felhasználása vonatkozásában. 

A szeminárium során a meghívó fél részéről komoly érdeklődés 
volt tapasztalható a magyar BNT rendszer vonatkozásában. A lett nem-
zeti BNT szabályozás kialakítása érdekében további, törzstiszti szintű (e-
mail levelezés) együttműködést kezdeményeznek, mely keretében kérték 
a BNT feladatokat meghatározó kormányrendelet elektronikus úton tör-
ténő megküldését.  

Összességében a szeminárium keretében lefolytatott két és többol-
dalú megbeszélések lehetőséget biztosítottak a nemzeti BNT elméleti és 
gyakorlati tapasztalatainak átadására és az értelmezést igénylő fogalmi 
körök tisztázására, valamint a módszertani jellegű eljárásrendek bemu-
tatására. Fontos szempontként emelhető ki, hogy a lett partnerek elismer-
ték és követendő példának tartották a hazai BNT rendszer kialakítását, il-
letve annak szabályozási, irányítási megvalósítását.  
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2. NATO Oberammergau-i tanfolyam főbb tapasztalatai 

2007. június 4-8-a között a NATO Oberammergau-i iskoláján 
megtartott a M4-93-A-07 Host Nation Suport (Befogadó Nemzeti Tá-
mogatás) kódjelű tanfolyamra (melyet évente egy alkalommal szervez-
nek meg, illetve vezetnek le) előadóként kerültem meghívásra. A meghí-
vás előzménye az volt, hogy a 2002-2005 között a SHAPE J-4 állo-
mányában, NATO beosztásban a BNT témakörével foglalkoztam, mint 
szakértő (SME2). 

A BNT Oberammergau-i szakmai tanfolyam szervesen illeszkedik a 
NATO szövetségi szintű, többnemzetű logisztikai támogatási felkészítési 
rendszerébe. 

A tanfolyam előkészítéséért és levezetéséért felelősek, mint társ-
igazgatók, a Szövetségi Transzformációs Parancsnokság (ACT3), va-
lamint a Szövetségi Műveleti Parancsnokság (ACO4) logisztikai vezető 
szervei.  

A tanfolyam célja elvi szintű tájékoztatást adni a BNT szövetségi, 
expedíciós jellegű megközelítéséről, valamit kidolgozói munka keretében 
begyakoroltatni az egyes tervezési feladatokat.  

A tanfolyam résztvevőit a NATO tagállamok, a békepartnerségi or-
szágok és a mediterrán dialógusban résztvevő 26 ország 47 hallgatója al-
kotta, akik döntő részben a védelmi minisztériumok részéről kerültek ki-
küldésre. 

A tanfolyam témái felölelték a NATO többnemzetű logisztikai tá-
mogatásának BNT témaköreit, mint: 

• NATO szövetségi logisztikai alapdokumentumok (MC 319/1, MC 
332/2, AJP-4.5(A). 

• A BNT tervezési fázisai és annak szervezeti, működési rendszere. 

                                                      
2 Subject Matter Expert – Szakértő. 
3 ACT – Allied Command Transformation. 
4 ACO – Allied Command Operation. 
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• A NATO BNT-ben érintettek felelősségei, feladatai (NATO műve-
leti parancsnok, küldő nemzetek, fogadó nemzet). 

• BNT jogi, pénzügyi, környezetvédelmi, egészségügyi vonatkozá-
sai, eljárási módjai. 

• CIMIC és BNT kapcsolati rendszere. 

• BNT nemzeti megvalósításának gyakorlati példái előadások kere-
tében (tradicionális NATO tagállam: Görögország, néhány éve 
csatlakozott tagállam: Magyarország, valamint egy semleges PfP 
státuszú ország: Ausztria). 

A tanfolyam gyakorlati alkalmazási fázisában a hallgatók 4 munka-
csoportban végezték el a BNT különböző tervezési fázisainak (AJP-
4.5(A) / I-V. fázisok) megfelelő csoportmunkát, melyről plénumos jelen-
tésben számoltak be.   

A tanfolyam hallgatói aktívan vettek részt a programban, meglehető-
sen kritikusan hallgatták meg az előadásokat. A feltett kérdések rávilágí-
tottak a különböző státuszú országok jogrendje és a szövetségi BNT 
rendszer közötti kapcsolatrendszer sajátosságaira és az abból fakadó 
anomáliákra.   

Nemzeti vonatkozású előadások hangzottak el: 

• Görögország részéről a nemzeti BNT rendszer felépítéséről, 
amely a védelmi erőkön belül dandár méretű logisztikai erővel ke-
rül megoldásra, bár a szervezet csak a balkáni műveletek logiszti-
kai támogatása érdekében működik és nincs állami, minisztériumi 
irányító szerv a más jellegű BNT feladatok (WSZ. V. cikkely, 
válságkezelés) koordinálására és végzésére. 

• Ausztria részéről bemutatásra került a sajátos státuszú ország 
védelmi minisztérium J-4 szintű vezető részéről irányított BNT 
rendszer. Nagy vitát váltott ki az előadás második részében ismer-
tetésre került Nemzeti Területi Parancsnokok Bizottságának 
(NTCC)5 tevékenysége. E bizottság 1995-ben alakult, melyben 
jelenleg 15 nemzet (NATO, PfP) delegáltja tevékenykedik. A bi-
zottság alapvetően az USA és Ausztria irányításával működik, 

                                                      
5 NTCC – National Territorial Commanders Committee. 
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amely a NATO részéről el nem ismert, bár megfigyelőként részt 
vesz az üléseken. A BNT tervezési rendszere alapjaiban tér el a 
NATO rendszerétől, külön állandó hatályú egyezmények megkö-
tését és NTCC Képesség Katalógus kidolgozását szorgalmazzák. 
Az osztrák védelmi minisztérium kapcsolatban áll a budapesti 
Corvinus Egyetem logisztikai tanszékével, akik kutatásokat 
folytatnak ebben a tárgyban. A bizottság munkájában magyar 
képviselőként az MH ÖHP részéről Hazuga Károly vezérőrnagy 
úr vesz részt. 

• Magyarország részéről tájékoztatást adtam a BNT hazai állami-, 
tárca-, védelmi igazgatási szintű rendszeréről, azok BNT tervezési 
rendszeréről, a hazai szerkesztésű BNT Tervezési Módszertani 
Útmutatóról, a felkészítés rendszeréről, valamint a fejlesztés alatt 
levő hazai BNT Képesség Katalógus létrehozásáról. Előadásom 
során kitértem a folyamatban levő állandó hatályú BNT egyez-
mény tárgyalásának helyzetéről. Előadásomat követően több 
nemzet képviselője is elmondta (olasz, román, portugál), hogy a 
részükről már aláírt egyezményben ugyan megadták a teljes adó-
mentességet, de a Pénzügyminisztérium az ÁFA összegével év 
végén megterheli a védelmi tárca költségvetését. 

A tanfolyam a felsoroltakon túl egyfajta szakmai fórumként is szol-
gál, amely lehetőséget teremtett a szakmai eszmecserére, valamint tisztá-
zásra kerültek az alábbi szakmai kérdések: 

• A BNT kérdése szövetségi szinten továbbra is kiemelt feladat, kü-
lönösen az expedíciós és az NRF6műveletek vonatkozásában. 

• A NATO központ képviselője elmondta, hogy a G 4256 haderő-
fejlesztési célkitűzés törölve lesz a következő védelmi tervezési 
ciklusban. E döntésnek megfelelően törlésre került a célkitűzés ál-
tal megkövetelt és évenként frissített BNT Képesség Katalógus 
(CAPCAT7). Ugyanakkor minden nemzet részéről pontosításra 
kerültek a kizárólagos (SPOC8) összekötők személyei, azok elér-
hetőségei. (A Magyar Köztársaság részéről a HM Védelmi Hiva-

                                                      
6 NRF – NATO Response Force – NATO Reagáló Erő. 
7 CAPCAT – Capability Catalogue. 
8 SPOC - Single Point of Contact. 
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tal, Kocsis Lajos ezds. a nemzeti képviselő.) A célkitűzés törlése 
nem könnyíti meg a nemzetek helyzetét, mivel katalógus hiányá-
ban bármikor kérhet a szövetség tervezési adatokat, melyhez nem 
nélkülözhető egy nemzeti adatbázis fenntartása. A HM Védelmi 
Hivatal a hivatkozott nemzeti adatbázist folyamatosan fenntartja 
és frissíti. 

• A szövetség kiemelt figyelmet fordít a NATO és PfP tagállamok-
kal megkötendő állandó hatályú BNT megállapodás aláírására, 
mely keretegyezményként, alapdokumentumként szolgál bármely 
NATO vezetésű művelet, gyakorlat megszervezésére.  

• Szakmai vitát lezárandó döntés született a NATO képviselők ré-
széről, hogy a nagy vitát kiváltó osztrák NTCC előadást nem fog-
ják betervezi a következő tanfolyamokra, elkerülve így a hallga-
tók felesleges összezavarását. A SHAPE képviselője ígéretet tett, 
miszerint záros határidőn belül rendezik az NTCC és NATO 
BNT viszonyrendszerét. 

A tanfolyamon való részvétel igen hasznosnak értékelhető, egyrészt, 
mert érdemi módon segíteni tudta a tanfolyam levezetésében, a szakmai 
kérdések megválaszolásában a beiskolázott állományt, másrészt lehetősé-
get adott a BNT jellegű szakmai konzultációk lefolytatására. A tanfolyam 
kapcsán olyan javaslatok fogalmazódtak meg, mint:   

• A 176/2003. (X.28.) számú Kormányrendelet alapján a BNT 
kormányzati szintű koordinációját a BNT Tárcaközi Tervező Bi-
zottság végzi, melynek titkársági feladatait a HM Védelmi Hiva-
tal látja el. A hivatkozott kormányrendeletnek, illetve a 9/2005. 
számú HM utasításnak megfelelően a BNT szakmai felügyeletét 
a HM Védelmi Hivatal gyakorolja, ebből fakadóan célszerű len-
ne, hogy minden nemzeti és BNT tárgyú (NATO, EU, kétoldalú) 
képviseletet a hivatal lásson el. 

• Az NTCC tevékenységével kapcsolatosan javaslat a NATO BNT 
rendszerével való összhang megteremtése, és az ezzel összefüggő 
nemzeti tevékenység kapcsolatának vizsgálata a HM Védelmi 
Hivatal, az MH Összhaderőnemi Parancsnokság, és a HM Fej-
lesztési és Logisztikai Ügynökség részvételével. 
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Amint az érintett nemzetközi szerepvállalásból következik a BNT 
hazai rendszerének működtetése folyamatosan igényli a vonatkozó jog-
szabályi háttér alkalmazásának vizsgálatát, a felmerülő új helyzetek, il-
letve a megjelenő befolyásoló körülmények hatásainak elemzését és an-
nak alapján a szükséges visszacsatolások elvégzését.  

A napi BNT feladatok, a tervezési és módszertani tevékenységek 
folytatása, valamint a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem bázisán 
folytatott szakmai oktatási programok, továbbá a BNT Tárcaközi Terve-
ző Bizottság irányításával működő szervezeti rendszer élővé teszi, ugya-
nakkor fókuszba állítja az e téren elért eredmények közreadását. Ezt a te-
vékenységet a közigazgatás különböző szintjein, a nemzetgazdasági 
szereplők részéről, valamint a felsőoktatásban mérhető rendszeresség-
gel tovább kell folytatni és az e téren megszerzett tapasztalatokat hazai, 
illetve nemzetközi környezetben szükséges hasznosítani.  

Felhasznált irodalom:  

1. 3010/2005. Kormányhatározat a védelmi felkészítés egyes felada-
tairól. 

2. 131/2003. (VIII. 22.) Kormányrendelet a gazdaság mozgósítás 
előkészítéséről. 

3. 176/2003. (X. 28.) Kormányrendelet a BNT feladatairól. 

4. 9/2005. (Hk  4 ). HM utasítás a BNT tárcaszintű szabályozásáról. 

5. AJP 4.5. BNT tervezés doktrínális elvei és módszerei. 

6. NATO logisztikai Kézikönyv. 

7. Saját jegyzetek. 

 

 

 

 


