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KRALOVÁNSZKY KRISTÓF1 

NATO Kiválósági Központok és a transzformáció 

NATO Centres of Excellence and the Transformation 

Absztrakt 

A NATO transzformációjának egyik példája és fokmérője a Kiválósági Központok 

intézményének létrehozása és működése. A cikk a központok kialakulásához 

vezető utat bemutatva ad betekintést működésük elvi lényegébe és különböző 

példákon keresztül segít megérteni valódi szerepüket a Szövetség rendszerében, 

a jövőbeni lehetséges kihívásokra adható válaszok vizsgálatával.  

Kulcsszavak: NATO, transzformáció, Centres of Excellence, Kiválósági Központ, 

MilMed 

Abstract 

A good example of NATO transformation is the institution and the operation of 

Centres of Excellence. The article shows how the institution of COEs was born, 

explains the principles of their operations and helps to understand their true role 

within the Alliance, through showing examples of their current activities and 

identifying some of their future challenges. 

Keywords: NATO, Transformation, Centres of Excellence, MilMed 

“Összegezve tehát, ahogy belépünk a 

XXI. századba, az Euro-atlanti közös-

ségnek (Észak-Amerika és Európa 

együttesen) kemény kihívásokkal kell 

szembenéznünk, ha a képességeink javí-

tásáról van szó.” 

Lord Robertson 
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Izgalmas példaként és mintaként állhat előttünk, hogy egy nagyon dinamikusan változó 

világhoz miként tud egy 28 államból álló nemzetközi katonai szervezet idomulni úgy, hogy 

közben igyekszik megőrizni létrejöttének céljait 67 évvel a megalakulása után is és próbálja 

biztosítani saját küldetését és jövőjét. Képes-e kellő időben, megfelelő módon változni, 

transzformálódni, ezzel alkalmassá téve önmagát az előtte ismeretlen helyzetek megfelelő 

kezelésére? A transzformáció folyamatát meghatározhatjuk
2
 folyamatos és szándékos 

változásként, melynek stratégiai célja a versenyelőny fenntartása, vagy egy versenytárs 

által létrehozott előnnyel szembeni tudatos és szándékos intézkedés.  

Az Észak-atlanti Szerződés Szervezete (NATO) a transzformáció elősegítésének egyik 

eszközeként úgynevezett kiválósági központok megalakítására ösztönözte a tagállamokat. 

A Kiválósági Központok – definíció szerint
3
 – nemzetközi katonai szervezetek, melyek 

NATO tagországok és partner országok katonai vezetőit és specialistáit oktatják és képzik.  

Érdemes megvizsgálni, hogy a kiválósági központok betöltik-e feladatukat, segítik-e a  

NATO transzformációját, van-e létjogosultságuk a Szövetség jövője tekintetében, illetve, 

hogyan tudnának még hatékonyabbak lenni.  

BEVEZETÉS 

Mai világunk egyik legnagyobb kihívása az exponenciálisan növekvő tudás megismerésére 

és elsajátítására való törekvés. 

Egy politikai-katonai szövetség szempontjából vizsgálva a kérdést, még nagyobb prob-

lémával kell szembenéznünk, hiszen ha meg akarjuk magunkat védeni (praktikusan) min-

dazokkal az ismeretekkel rendelkeznünk kell, melyeket ellenünk fel kívánnak használni. 

Tovább színesíti a problémát, hogy társadalmunkat információs társadalomnak is nevezik, 

hiszen nagyon rövid idő alatt szinte feldolgozhatatlan mennyiségű információ szerezhető 

szinte bármilyen polgári területen. Katonai témákban sincs ez másként, csupán lehet, hogy 

kicsit több erőforrásra vagy mélyebb kutatásra van szükség. Annak érdekében viszont, 

hogy e tudást hatékonyan használni is lehessen, valamilyen rendszerezésre is szükség 

van.  

Egy ország hadserege nyilván képtelen olyan önálló tapasztalatokra szert tenni, melyek 

megszerzésében önmaga nem vesz részt. Egy nagy ország esetében – például az Egye-

sült Államok, Oroszország – ez nem probléma, hiszen a hadviselésnek gyakorlatilag nincs 

olyan ága, melyet „üzemszerűen” ne művelnének. Egy hozzájuk képest közepes méretű 

ország esetében már nagyobb kihívást jelenthet, hiszen nem állnak rendelkezésre olyan 

anyagi források, melyek ezt lehetővé tennék.  

A legnagyobb katonai erővel rendelkező államok kivételével az országok valamilyen 

együttműködésre vannak ítélve, amennyiben helyt szeretnének állni a növekvő kihívások 

tengerében. A nagyobb katonai erővel rendelkező államok szempontjából azonban  

                                                 
2
 http://www.nato.int/docu/Review/2005/NATO-Transformation/transformation-challenge/EN/index.htm  

letöltés ideje: 2016. február 23. 
3
 http://www.nato.int/cps/en/natohq/topics_68372.htm# letöltés ideje: 2016. szeptember 17. 

http://www.nato.int/docu/Review/2005/NATO-Transformation/transformation-challenge/EN/index.htm
http://www.nato.int/cps/en/natohq/topics_68372.htm
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ugyanúgy lehetséges, hogy a kis államok olyan hozzáadott értéket tudnak teremteni egy 

programban, mely nélkülük nem, vagy nem úgy tudna megszületni. Legfőként azonban 

nem szabad figyelmen kívül hagyni azt az alapvetést, hogy egy közösség ereje jóval na-

gyobb, mint a közösség tagjainak ereje összeadva. A NATO, mint politikai-katonai szövet-

ség megszületése a „vagyunk mi és vannak ők” elv hiányában valószínűleg ingatag lett 

volna. Ha viszont vagyunk mi, akkor nekünk jobbnak kell lennünk, mint nekik (ők), külön-

ben komoly kockázata van annak, hogy ők előbb-utóbb legyőznek minket. Tennünk kell 

tehát azért, hogy jobbak legyünk. A lehető legtöbb tapasztalatot úgy tudjuk – mint szövet-

ség – megszerezni, hogy a tagok által szerzett tapasztalatokat megosztjuk és az így kelet-

kezett többlet-tudást igyekszünk még tovább fejleszteni. 

A HIDEGHÁBORÚ UTÁNI KIHÍVÁSOK 

A NATO mindig is törekedett az előbbiekben említett fejlődésre, azonban a hidegháború 

évei alatt minden tagállam számára ugyanaz a tényező jelentette a legnagyobb fenyege-

tést. A posztbipoláris rendszer új elemeket hozott felszínre, amelyekkel a NATO-nak, mint 

szövetségi rendszernek – az addigiakhoz képest viharos gyorsaságú és alapvető változá-

sokat követően – szembe kellett néznie. 

Summers azt írja: „a doktrína olyan a katonai tervezőknek, mint az építészeknek a terv-

rajz.”
4
 A 1989-90-ben Európában és a Szovjetunióban bekövetkező változások gyakorlati-

lag értéktelenné tették az addigi NATO szövetségi doktrína jelentős részét, hiszen egy 

Oroszország irányából európai területen kezdeményezett művelet koncepciójáról át kellett 

váltani a széttagolt, többirányú veszélyforrások kezelésére irányuló kockázatkezelési rend-

szerre – mindezt természetesen úgy, hogy közben folyamatosan meg kellett őrizni a vé-

delmi képességeket.
5
 Többek között ehhez adott iránymutatást a NATO által 1991-ben 

elfogadott új stratégiai koncepció. Ezzel megkezdődött a szervezet jelentős transzformáció-

ja. Műveleti tekintetben szintén új kihívásokkal kellett szembesülni, hiszen a 90-es évek 

Balkánon végrehajtott műveletei a saját területen kívüli tevékenységek voltak, mert nem 

NATO tagállam földrajzi területén történtek. A Balkán tapasztalatai azonban nem szükség-

szerűen csak harci tapasztalatot szereztek a Szövetségnek, hanem sokkal inkább béke-

fenntartó, humanitárius műveletekben és stabilizációs feladatokban eredményeztek jelen-

tős gyakorlatot. A NATO számára viszont mindkét terület ismeretlen volt, még ha a tagál-

lamok önállóan vagy koalíciókban már folytattak is ilyen jellegű műveleteket. 

 

 

                                                 
4
 Summers, Harry G Jr.: Military doctrine: blueprint for force planning – Strategic Review 1992. pp 9-22 

5
 Külön érdekes kérdés, hogy ez a váltás mennyire igaz a dolgozat megírásának időpontjában, vagyis 

mérlegelendő-e (kizárható-e) az Ukrán és Krími események nyomán valamilyen orosz agresszió egy 
NATO tagállam ellen? Nem szükségszerűen háborús katonai művelet, hanem egyéb, annál alacso-
nyabb szintű művelet végrehajtása. 
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A WASHINGTONI CSÚCS 

Az 1999 áprilisában, Washingtonban tartott NATO csúcstalálkozón érezhetően tovább 

erősödött az igény a Szövetség transzformációjára, illetve az interoperabilitás elmélyítésé-

re minden területen. Az „új stratégiai koncepció”
6
 külön említést tesz az európai képessé-

gekről, melyek kapcsán azokat elengedhetetlennek minősíti a Szövetség folyamatban lévő 

adaptációjában (transzformációjában). Fontosnak ítéli mindezt azért is, mert az euro-atlanti 

együttműködés (különösen egy katonai szövetségben) csak egyensúlyban képzelhető el, 

ahol az európai fél is megfelelő hozzájárulást biztosít. 

2001. SZEPTEMBER 

2001. szeptemberi New York-i események szintén rávilágítottak arra, hogy a NATO euró-

pai
7
 tagjai nem akarnak és nem szükségszerűen képesek Európa földrajzi területén kívüli 

műveletekben
8
 jelentős szerepet vállalni olyan mértékben, mint ahogy az Egyesült Államok 

a Balkánon. Van ennek egy elég egyértelmű politikai aspektusa is, hiszen az európai tagál-

lamoknál nagyon magas az a küszöb, melyet egy adott helyzetnek át kell lépnie ahhoz, 

hogy egyöntetű szándék legyen a közös fellépésre. Ennek gyökereinél sokszor elhallgatott 

(vélt, vagy valós) nemzeti érdekek húzódnak, melyek tagadása az adott nemzet belpolitikai 

színterén eredményezne jelentős feszültséget. Az Egyesült Államok vonatkozásában a 

képlet sokkal egyszerűbb, hiszen önálló gazdasági/politikai érdekeket tart szem előtt – ha 

ezen érdekeit sértené egy művelet, akkor nyíltan bele sem kezdenek.
9
 

Volt azonban egy másik terület is, mely jelentős hangsúlyt kapott, ez pedig a biztonsá-

gosként definiált környezet gyors és dinamikus változása olyan külső veszélyforrások által, 

melyek eszközei és kivitelezési formái előtte szinte elképzelhetetlenek voltak. Az ezekkel 

szembeni védekezés (beleértve a megelőzést is) pedig olyan képességeket és tudást kí-

vánt, melyekkel akkor a Szövetség – rendszer szinten – nem, vagy csak nagyon korlátozot-

tan rendelkezett.  

A PRÁGAI CSÚCS 

A 2002-es prágai NATO csúcstalálkozó – főként az előbbiekben írt események és felisme-

rések hatására – jelentős fordulatot hozott az együttműködésben. A Szövetség védelmi 

                                                 
6
 “Fact Sheet: NATO’s  New Strategic Concept” -  http://fas.org/man/nato/natodocs/99042450.htm  

Letölve: 2016. február 22. 
7
 Az Egyesült Királyság kivételével 

8
 Enduring Freedom – Afganisztánban megindított amerikai -vezetésű ad hoc műveletek. 

9
 A valóság egy konkrét helyzetben ennél persze jóval összetettebb, de a mélyben soha nem annyira 

bonyolult. A napjainkra egyre inkább megkerülhetetlen globalizáció azonban e téren is jelentős válto-
zásokat hozott. Kiderült ugyanis, hogy egy 5-6 ezer kilométerre lévő probléma nagyon könnyen és 
nagyon hamar tud saját problémává válni, melyre az egyik legjobb példa a jelenlegi migrációs helyzet. 
Ugyanez a párhuzam igaz az Iszlám Állammal kapcsolatos kérdésekre is, hiszen a „mi és ők” viszony-
rendszerében számukra szinte mindenki ellenség, aki nem velük van. 
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képességeinek 1990-es évek alatti leépülése
10

  politikai tekintetben sokszor eltávolította 

egymástól az európai és az amerikai felet. Ám a történések hatására  tovább erősödött a 

valódi transzformációval szembeni igény, hiszen egyértelművé vált, hogy a fenyegetések 

globálisak és minden tagállamot érinthetnek,
11

 így olyan képességeket kell kialakítani, 

melyek mindezen fenyegetésekre válaszul szolgálhatnak. A válaszok egyfelől a Prágai 

Képesség Csomag
12

 megfogalmazásában, másrészt pedig az addig ACLANT-ként
13

 mű-

ködő parancsnokság megszűntetésében és azzal egyidőben, 2003. június 19-el az ACT
14

 

létrehozásában nyilvánultak meg. A Szövetségi Transzformációs Parancsnokság (ACT) 

egyik legfontosabb feladata a NATO transzformációjának végrehajtása, felügyelete és 

megőrzése lett, míg az addigi európai parancsnokság (SHAPE)
15

 fókusza a műveleti tevé-

kenységekre helyeződött át. A NATO-n belül tehát két stratégiai parancsnokság született: 

az ACT és ACO.
16

 Már ez a szerkezeti változás önmagában is jól mutatja, azt a felismerést 

és eltökéltséget, hogy a Szövetség jövője a műveletek mellett a hosszú távú tervezés és 

stratégiai gondolkodás nélkül gyakorlatilag elképzelhetetlen.
17

 Nem szabad elfelejteni azt 

sem, hogy Prágában újabb hét országgal bővült a NATO, melyek közül a Balti államok 

csatlakozása különösen fájdalmas volt Oroszország számára. 

TUDÁSKÖZPONTOK IRÁNTI IGÉNY 

A valódi transzformáció tehát szervezeti tekintetben is megindult. A transzatlanti sebek 

azonban eléggé fájók voltak a felek számára, és továbbra is látható volt, hogy míg az 

Egyesült Államok önmagában is sokkal nagyobb és fejlettebb hadereje már ekkor is képes 

volt területvédelemre és erőkivetítésre is, addig Európa továbbra is az expedíciós, katonai 

és nem katonai képességeket
18

 szerette volna erősíteni, fejleszteni. Igaz ugyanakkor az is, 

hogy hagyományos harci képességek megőrzésében és gyors rendelkezésre állásában az 

európai államok is egyetértettek,
19

 hiszen így jött létre a NATO Reagáló Erő (NRF),
20

 mely 

2004-ben már elérte kezdeti – és 2006-ra a teljes műveleti képességét, napjainkban pedig 

– az orosz fenyegetés miatt – továbbfejlesztett erőként (eNRF) szolgál tovább.  

                                                 
10

 Főként a New-York-I események kapcsán hozott amerikai katonai válaszlépések valós és komoly 
támogatás nélkül hagyása 
11

 Mindez sokat segített abban, hogy a 90-es évek eltávolodásából egyfajta összekovácsolódás jöjjön 
létre 
12

 PCC – Prague Capabilities Commitment 
13

 ACLANT – Allied Command Atlantic: Atlanti Szövetségi Parancsnokság  
14

 ACT – Atlantic Command Transformation: Szövetségi Transzformációs Parancsnokság  
15

 SHAPE – Supreme Headquarters Allied Powers Europe: Szövetséges Erők Európai Főparancsnok-
sága 
16

 ACO – Allied Command Operations: Szövetségi Műveleti Parancsnokság  
17

 Érdemes megjegyezni, hogy Franciaország 2009-es, a NATO katonai szervezetbe történő visszaté-
rését követően az ACT parancsnoka francia tábornok lett. 
18

 Válságreagáló, nem háborús képességek 
19

 Egyetértettek ugyan, de a válságreagálási képesség mentén, annak eszkalálódására való reagálási 
képesség megteremtése céljából. 
20

 NRF – NATO Response Force: NATO Reagáló Erők 
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Égető szükség volt arra, hogy az egyre szélesedő és exponenciálisan növekvő tudás- 

és tapasztalat mennyiségében valamilyen rendszerezés szülessen. Érezhető volt, hogy a 

siker nem szükségszerűen és nem mindig a nagy változásokon múlik. Egy más megfogal-

mazásban nagyon fontos a hadászati szint, de azt le kell tudni fordítani harcászati szintre 

és el kell tudnia jutni az alakulatok és a katona szintjére. A műveleti tapasztalatok révén 

számtalan információ áramlott be harcászati, hadműveleti és stratégiai szinten is. E köve-

telmények teljesítése érdekében született meg a NATO Kiválósági Központok (COE)
21

 

létrehozásának gondolata, majd a prágai csúcson a kezdeményezés elindításáról szóló 

konkrét döntés. 

A KIVÁLÓSÁGI KÖZPONTOK ELHELYEZKEDÉSE A SZÖVETSÉGI RENDSZERBEN 

A Kiválósági Központok nem részei a NATO parancsnoksági struktúrájának, de koordiná-

ciójukért az ACT felelős. Jogállásukat tekintve (az 1952-es párizsi jegyzőkönyv alapján) 

nemzetközi katonai szervezetnek minősülnek. Működési, szabály- és ügyviteli rendszerük-

ben a NATO szabványoknak minden tekintetben megfelelnek. 

Egy COE adott szakterületen működik, mely a Szövetség rendszerén belül máshol, eh-

hez hasonló szervezeti formában nem jelenik meg – vagyis a tudásközpontok, az erőfor-

rások és képességek kettőződése így elkerülhető. Ezért is lett „Kiválósági Központ” az 

elnevezés, mert a NATO szervezetén belül az adott szakmai területen, elvileg feltétlenül ők 

a legkiválóbbak – tudás és tapasztalat tekintetében. 

Egy központ létrehozásának folyamata igen egyszerű: bármely tagállam, vagy tagál-

lamok fordulhatnak azzal a kéréssel az ACT felé, hogy szeretnének egy új kiválósági köz-

pontot létrehozni. Ezt követően az alapító országok a koncepció-fejlesztési szakaszban 

létrehozzák azt a dokumentációt, mely leírja, hogy milyen szakterületen kívánják a közpon-

tot felállítani, hol kívánják létrehozni, és főként, hogy milyen formában támogatja az új 

központ a NATO transzformációját. Nagyon fontos, hogy a központok nem kapnak NATO 

finanszírozást, mert költségvetésüket a befogadó és a szponzor államok (sponsoring 

nation) biztosítják. 

KIVÁLÓSÁGI SZAKTERÜLETEK 

Jelenleg 24 kiválósági központ működik,
22

 de számuk a jövőben valószínűleg tovább fog 

nőni. A mellékletben a központok nevének felsorolása mellett a szponzor országok, illetve 

a működés helye található. Jól látszik, hogy a Szövetséghez 1999 után csatlakozott orszá-

gok igen komoly részt vállalnak a COE-k üzemeltetéséből, illetve szaktudásukkal és ta-

pasztalatukkal meghatározóan járulnak hozzá azok működéséhez. 

Az ACT értelmezésében a kiválósági központok négy különböző módon hoznak létre új 

értéket: 

                                                 
21

 COE – Center of Excellence: Kiválósági Központ 
22

 2016. június 1-I állapot szerint http://www.nato.int/cps/en/natohq/topics_68372.htm#- letöltve 2016. 
szeptember 25 

http://www.nato.int/cps/en/natohq/topics_68372.htm#-
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— az oktatás és képzés további javítása, tökéletesítése (beleértve a képzés támoga-

tását is); 

— a képességek és az együttműködés javítása; 

— doktrínák fejlesztésében, tesztelésében és ellenőrzésében kísérleti úton nyújtott 

segítség; 

— elemzések és tapasztalatok feldolgozása.
23

 

Működésük öt központi elv, illetve minőség köré szerveződik: 

— Részvétel: a COE-k működésében való részvétel nyitva áll bármely tagállam előtt. 

További partnerek, országok vagy nemzetközi szervezetek bevonása a szponzor 

országok döntésén alapul, figyelembe véve a vonatkozó biztonsági követelmé-

nyeket. 

— Hozzáadott érték: semmilyen formában nem jelentheti a már meglévő értékek ket-

tőzését. Az egyik legalapvetőbb szempont, hogy a működés a fejlődést biztosítsa, 

és ne teremtsen versenyhelyzetet a központok, vagy szervezetek között. 

— Erőforrások: törekedni kell az erőforrások hatékony kezelésére és használatára, 

különösen pénzügyi tekintetben és szem előtt tartva, hogy a központok a szpon-

zor nemzetek költségvetéséből gazdálkodnak. 

— NATO szabványok: a működés alapja, hogy a szervezet megfeleljen a NATO 

doktrínáinak, szabályainak és szabványainak. Ugyanakkor, ha mindezek javítha-

tóak, vagy hatékonyabbá tehetőek, akkor kezdeményezzék az ahhoz szükséges 

változtatásokat. 

— Átlátható kapcsolatok: mind a szponzor országokkal, mind a központok irányító 

testületeivel egyértelmű és átlátható kapcsolatok szükségesek, melyek a különbö-

ző adminisztratív és technikai megállapodásokon keresztül valósulnak meg. 

ADMINISZTRATÍV ÉS MŰKÖDÉSI HÁTTÉR 

A központok működésének alapjait egyetértési megállapodások (MoU)
24

 határozzák meg. 

Jellemzően egyszerű belső hierarchiával bírnak, ami nagy segítség a hatékony működés 

biztosításában. Minden központot igazgató (aki nem szükségszerűen a fogadó állam fegy-

veres erőinek tisztje) és helyettese vezeti, akiknek közvetlen alárendeltségében egy na-

gyon szűk létszámú adminisztratív és pénzügyi kiszolgáló háttér dolgozik. Függően a köz-

pont méretétől különböző részlegek („branch”-ek) találhatóak, akik a szakmai tartalmat 

adják. A központokat az irányító testületek (Steering Committee) irányítják, melyekben az 

elnöki posztot a fogadó állam (framework nation) képviselője tölti be. Minden szponzor 

állam egy küldöttet delegál a testületbe. A testületben minden állam egy szavazattal ren-

delkezik. Döntéseit minden esetben egyhangúan hozza.   

                                                 
23

 Az angol változatban ez a “lessons learned” kifejezés 
24

 MoU – Memorandum of Understandig: Egyetértési Megállapodás – a CoE-k alapítását és működé-
sét meghatározó dokumentum 
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Az ACT időszakosan ellenőrzi a kiválósági központok működését, hogy megbizonyo-

sodjon az öt központi elv folyamatos érvényesüléséről és megtartásáról. Amennyiben ezek 

súlyosan sérülnek, úgy visszavonhatja az adott központ akkreditációját.
25

 Az ACT felelős-

sége továbbá mindazon területek meghatározása, melyekben a központnak fejlődnie kell, 

vagy melyeket, mint új (vagy hiányos) területeket tovább kell fejleszteni. 

ALAPFELADATON TÚLMUTATÓ EREDMÉNYEK 

Számos olyan terület van, melyekben a központok működése nagyon jótékony hatással 

bír, alapfeladatuk ellátásán kívül:
26

 

Szakmai tekintetben is sokszínű, többnemzeti környezetet jelentenek. Mivel a közpon-

tok szakmai személyzete a szponzor országok (fegyveres erőinek) képviselőiből áll, így 

lehetőség nyílik az adott szakterület (például orvosi) nemzeti oktatási sajátosságainak 

megismerésére.  Egy adott feladatot – eredményét tekintve – ugyanúgy sikeresen fog 

elvégezni két különböző nemzet képviselője, ám egyáltalán nem biztos, hogy azt ugyanaz-

zal a metodikával, vagy megegyező folyamatrendszerben végzi. Ennek megismerése óriási 

előnyt jelent a résztvevőknek, hiszen éles műveleti környezetben nem fog gondot okozni a 

közös munka, mivel annak folyamatai és részei egymás számára már ismertek. Ezért nagy 

segítség a különböző nemzeti sajátosságok megismerése, hiszen az számos esetben 

magyarázatot adhat egy egyébként homogén környezetben nehezen értelmezhető reakció-

ra. 

Beszállítókon és egyéb szakmai kapcsolatokon keresztül mindkét oldal jobban meg tud-

ja ismerni a másikat. Vagyis a Szövetség szempontjából plusz ismeretekre tesznek szert a 

fogadó állam vonatkozásában, olyan aspektusból, ami csak a hétköznapi munkán keresztül 

lehetséges és hagyományos diplomáciai úton sokkal nehézkesebb lenne. A partnerek 

oldaláról pedig közelebb hozza a NATO-t és megismerhetőbbé, ezzel társadalmilag elfo-

gadottabbá teszi. 

Kapcsolatok szövetségen kívüli partnerekkel. A képzések sok esetben nem csupán 

NATO tagállamok részére elérhetőek, hanem PfP
27

 államok (például a volt szovjet tagköz-

társaságok) számára is – megtartva a vonatkozó információ-biztonsági előírásokat. Szintén 

hatalmas nyereség az államok számára, hiszen lehetőséget biztosít a másik fél jobb meg-

ismerésére, szakmai tekintetben. Megtudható, hogy egy adott együttműködési helyzetben 

mi az a szakmai tartalom és tapasztalat, ami a másiktól elvárható. 

 

 

                                                 
25

 Ilyen akkreditáció visszavonásra eddig még nem került sor. 
26

 Meggyőződésem, hogy a COE rendszer kitalálásakor mindezek nem másodlagos eredményként, 
hanem elsődleges célként szerepeltek, hiszen pontosan ezek az “apró” részletek, melyek a politikai 
különbségeket a szakmai együttműködés síkján megszüntetik. 
27

 PfP – Partnership for Peace 
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HATÉKONYSÁG NÖVELÉSE 

A központok létrehozásának alapvető célja a tudás és tapasztalat koncentrálása volt. Ez a 

cél úgy gondolom teljesült, ma azonban ez önmagában nem biztos, hogy elégséges. A 

tudás akkor lesz igazán értékes, ha megosztható mindazokkal, akik egy velük azonos célú 

szövetségi rendszerben úgy hasznosítják, hogy közben új vagy hozzáadott érték keletke-

zik. Ez alatt elsősorban ennek a technikai hátterét kell érteni. A rendszerezett tudás hatal-

mas érték, a velünk szemben állók számára pedig még inkább az. Elemi érdek tehát, hogy 

mindezt az információt megfelelően védeni tudjuk. Ugyanilyen erős érdek fűződik ugyanak-

kor a Szövetségen belüli felhasználhatósághoz is. Fontos kritérium persze, hogy olyanok 

férhessenek hozzá, akik megfelelően értelmezni is tudják. Ők pedig azok a szakemberek 

lesznek, akik valamilyen kapcsolatban voltak már a központokkal és ismerik a különböző 

rendezési elveket. 

AZ EREDMÉNYEK MEGOSZTÁSA 

Ahhoz, hogy az adatok a lehető leghatékonyabban és helytől függetlenül hozzáférhetőek 

legyenek, szükséges a megosztásuk. Amennyiben az adatok értelmezésére képes hallga-

tókat a különböző szaktanfolyamok elvégzésekor megfelelő jogosultságokkal látjuk el, 

akkor ők képesek lesznek a rendszerből a megfelelő adatok kinyerésére. A folyamat azon-

ban feltétlenül kétirányú. Valószínűsíthető ugyanis, hogy azok, akik egy szaktanfolyamot 

elvégeztek, azt követően továbbra is az adott szakterületen fognak tevékenykedni. Mivel a 

tanfolyam során megismerték az adatok rendszerezési módját 
28

 képesek lesznek ugyana-

zon rendszer szerint az adatállományt otthoni, vagy egyéb misszióban megszerzett tapasz-

talatokkal bővíteni. 

Így gyakorlatilag egy új dimenzió nyílhat a transzformációban, hiszen az a szellemiség, 

mely a központot életre hívta, a hallgatókban tovább tud működni, ami által a központ ren-

delkezésére álló információmennyiség folyamatosan gyarapodni fog. A szakmai motiváción 

felül kiegészíthető ez egy olyan további pontrendszerrel, melyben az újként bekerülő infor-

mációt a központ értékeli, és mindazon nemzetek, akik meghatározott mennyiség felett 

adnak új értéket az adatokhoz, a további képzésekből kedvezményben részesülhetnek. 

Műveleti területen ugyanennyire hatékony lehet a gyors hozzáférés biztosítása, hiszen 

nem elvárható, hogy mindazt a tudásmennyiséget készségszerűen ismerjék a katonák, 

mely egy ilyen központban rendelkezésre áll. Természetesen a gyakran előforduló problé-

mák rutinból való kezelésén felüli témákra kell gondolnunk. Elméleti példaként nézzünk egy 

egészségügyi tisztet (orvost), aki 14-16 hónapja végzett egy tanfolyamon, ahol a műveleti 

területen történő speciális orvosi beavatkozások egy új lehetőségéről tanult, mely specifi-

kusan az afganisztáni hadszíntérhez köthető. Találkozik azonban egy olyan ellátandó eset-

tel, mely hasonlít ugyan a tanultakhoz, de egy-két fontos részben eltér tőle, így a megis-

mert technika nem alkalmazható. Az egyik szcenárió szerint az új ismeretet feltölti a megfe-

                                                 
28

 Amennyiben nem így lenne, minden tanfolyam kiegészíthető egy pár órás módszertani modullal, 
melynek során a hallgatók e rendszert elsajátíthatják. 
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lelő központ adatbázisába, így segítve a következő tanfolyamokat, ahol már be tudják 

illeszteni az adott esetet a tananyagba.
29

 A második szcenárió szerint valaki már találkozott 

ezzel az esettel 5 hónapja, feltöltötte a központ adatbázisába és ott megtalálható róla az a 

leírás, mely a helyszínen lévő orvost segíteni fogja. Számos ilyen példát lehetne még hoz-

ni, ahol az időben rendelkezésre álló értékes szakmai információ az adott problémát sokkal 

hatékonyabban segíti megoldani, ezzel energiát takarítva meg és erőforrásokat szabadítva 

fel. 

KATONA-EGÉSZSÉGÜGYI KIVÁLÓSÁGI KÖZPONT, BUDAPEST 

Orvosi példánál maradva nézzük meg kicsit közelebbről a Magyarországon működő, 2009 

októberében alapított Katona-egészségügyi Kiválósági Központot (MilMed
30

 COE). Szék-

helyük a Magyar Honvédség Egészségügyi Központjának területén van.  

Egy rövid példával szeretnék rávilágítani arra, mitől tud különleges lenni a harci tevé-

kenység során szerzett sérülések közötti összefüggés.
31

 A végrehajtott műveletek követ-

kezményeként bekerült politraumatizált
32

 betegen az elsődleges sebészeti beavatkozáso-

kat elvégzik, melyek a következő 24 órában fizikai tekintetben megfelelően javulnak, ám a 

beteg még nincs eszméleténél. Az ébredés és a normál nappali tudat visszanyerése meg-

történik, de a további javulás megáll, és hirtelen komplikációk következnek be. Felmerül, 

hogy pszichés oka van az állapot romlásának, melyet azonban egy szakmai konzílium 

kizár. A kérdés azonban továbbra is nyitott. Ugyanarról a területről egy másik sérült is be-

kerül egy a jelenlegi intézménytől eltérő (egy tábori körülmények között működő) ellátási 

helyre, enyhébb, végtagi sérüléssel, melynél a második napot követően szintén jelentős 

romlás áll be. Az összekötő kapocs a két sérülés között a helyszín és az ott tapasztalható 

vegyi szennyezés, mely a fenti két esetben ugyanazt a problémát eredményezi. 

A leírt példában három olyan rész is van, mely a civil orvoslásban nem tanulható. Az el-

ső a katona harctéri pszichés terhelésének gyógyulásra gyakorolt hatása és annak össze-

függései a felépülés és a további szolgálati alkalmasság vonatkozásában. A második a 

műveleti területen történő ellátások sajátosságai, nem konvencionális harci cselekmények-

hez kapcsolódóan. A harmadik pedig a gyógyulást befolyásoló, harci cselekmények során 

szerzett esetleges fertőzések felismerése és konzultáció a harci terület egészségügyi ellá-

tását végző egyéb szervezetekkel.  

Szintén izgalmas kérdés a különleges műveletek során alkalmazott orvosi- és elsőse-

gély feladatok oktatása, harci kutató-mentő elemekkel kiegészítve. 

                                                 
29

 A COE-k gyakorlatában ez a folyamat a „lessons learned”, mely egy adott COE esetében akár 
önálló részleg (branch) is lehet. 
30

 MilMed – teljes nevén: NATO Centre of Excellence for Military Medicine 
31

 A leírásban elméleti orvos-szakmai példával éltünk. E példa tartalmilag helyes, de eltekintünk az 
orvos-szakmai alaposság igényétől 
32

 Politraumatizált beteg: több szervi sérülése van, melyek közül legalább egy életveszélyes. Általában 
több testrészt érint (fej + mellkas, mellkas + végtagok, stb.) 
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Ha megnézzük a Budapesten működő MilMed COE aktuális tanfolyamait, a következő-

ket látjuk az elsők között:
33

 

— katonai pszicho szociológiai incidens menedzsment; 

— fertőző betegségek egészségügyi kezelése missziók során; 

— műveleti területen szerzett sérülések sürgősségi ellátása.    

Működésük elmúlt hat éve során elképesztő fejlődésen mentek keresztül és mára gyakorla-

tilag megkerülhetetlen szakmai fórumává váltak a NATO katonaorvosi tevékenységének. 

Folyamatosan vesznek részt szakmai konferenciákon, illetve tevékenységük egyik 

alapvető eleme, hogy önmaguk is rendeznek szakmai rendezvényeket. Különböző gyakor-

latokon, több nemzet részvételével sajátítják el a szakmának azt a részét, mely csak így 

tanulható meg. Ilyen volt például az öt ország részvételével zajló Vigorous Warrior gyakor-

lat is 2011-ben.
34

 Civil együttműködés tekintetében is igen kiterjedt tevékenységet végez-

nek, hiszen kiválóan működő közös akkreditált tanfolyamokat
35

 rendeznek a Semmelweis 

Egyetem hallgatói számára. 

Szintén nem elhanyagolható, hogy a Magyar Honvédség Egészségügyi Szolgálata 

közvetlen tapasztalatokat tud szerezni a Központ működése kapcsán, hiszen napi munka-

kapcsolatban állnak egymással.   

A Központ szakmai elismerését pedig jól példázza, hogy 2015. november 18-án kapta 

meg a Dominique Jean Larrey Díjat,
36

 mellyel a NATO Katonaorvosi Szolgálatok Vezetői-

nek Bizottsága ismeri el a teljes Szövetségen belül a legkiemelkedőbb katonaorvosi telje-

sítményt nyújtó szervezetet. Igen rangos díjról van szó, melyre méltán lehetnek büszkék, 

hiszen 2012-ben például Kanada kapta ugyanezt az elismerést a 2006-2009 közötti idő-

szakra vonatkozóan, a Kandahar-i NATO Role 3
37

 Multinational Medical Unit létrehozásáért 

és üzemeltetésért.
38

 

ÖSSZEGZÉS 

A fő kérdések vonatkozásában tehát, hogy a Kiválósági Központok betöltik-e feladatukat, 

egyértelmű igennel lehet válaszolni, melyre bizonyíték az a több száz, több ezer katona, 

akik minden évben a Központok valamely tanfolyamán végeznek. Segítik-e a NATO transz-

formációját? A válasz egyértelműen igen, mert olyan módon és mértékben hozzájárulnak a 

                                                 
33

 http://www.coemed.org/courses/courses - letöltés ideje: 2015.dec.6. 
34

 A Vigorous Warrior gyakorlat azóta sorozattá vált és minden második évben megrendezésre kerül, 
melynek egyik fő szervezője mindig  a MILMED COE. 2013-ban Németországban, 2015-ben Csehor-
szágban rendezték, míg 2017-ben szintén Németországban ad majd otthont a gyakorlatnak. 
35

 Az így szerzett kreditek beszámítanak az Egyetem hallgatóinak tanulmányaiba. 
36

 http://www.honvedelem.hu/cikk/54698, letöltés ideje: 2016. február 23. 
37

 Role 3 NATO kórház gyakorlatilag az elérhető legmagasabb felszereltségi szintű, műveleti területen 
létrehozott kórház. Sürgősségi osztálya több tucat egyidejű sérült ellátását végzi. A Kandahar-i kór-
házban kezelt sérültek túlélési aránya meghaladta a 98%-ot. Elképesztően nagy eredmény.  
http://www.stripes.com/news/at-role-3-hospital-there-s-essentially-nothing-that-can-come-in-here-that-
we-can-t-handle-1.124057 - letöltés ideje: 2016. február 23. 
38

 http://www.forces.gc.ca/en/news/article.page?doc=canadian-forces-awarded-highest-nato-honour-
for-medical-achievements-in-afghanistan/hgq87xdi – letöltés ideje: 2015. december 6. 

http://www.coemed.org/courses/courses
http://www.honvedelem.hu/cikk/54698
http://www.stripes.com/news/at-role-3-hospital-there-s-essentially-nothing-that-can-come-in-here-that-we-can-t-handle-1.124057
http://www.stripes.com/news/at-role-3-hospital-there-s-essentially-nothing-that-can-come-in-here-that-we-can-t-handle-1.124057
http://www.forces.gc.ca/en/news/article.page?doc=canadian-forces-awarded-highest-nato-honour-for-medical-achievements-in-afghanistan/hgq87xdi
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Szövetség fejlődéséhez, mely talán a leginkább hatékony és leginkább érthető. Van-e 

létjogosultságuk a Szövetség jövője tekintetében? Feltétlenül, hiszen a transzformáció 

most is folyamatban van és a látható jövőben is folytatódik. A legfontosabb cél a mindenko-

ri kihívásoknak való leghatékonyabb megfelelés. A világ változása folyamatosan és egyre 

gyorsuló ritmusban teremt új kihívásokat, így a megfelelés alapfeltétele a folyamatos átala-

kulás, adaptáció, transzformáció. 

A MilMed COE példáján is jól látható, hogy milyen sokat képes egy kiválósági központ 

hozzátenni egy adott szakterülethez, mind tudás, mind összegyűjtött tapasztalat tekinteté-

ben. Túlzás nélkül állítható, hogy katonaorvosi vonatkozásban sokkal kevesebb lenne a 

Szövetség a MilMed COE nélkül, hiszen ők azok, akik e területen a megszerzett tapaszta-

latokat összegzik, rendszerezik, majd pedig továbbadják az ismereteket. 

Ugyanez mondható el a más szakterületen működő COE-król is, amelyek mind-mind 

egészen kiváló munkát végeznek a saját szakmájukban és segítik a NATO-t abban, hogy 

hatékonyabbak, az új kihívásokkal szemben felkészültek és reagálni képesek legyenek. 

Hogyan tudnának a kiválósági központok még hatékonyabbak lenni? Az előző részben 

leírtak alkalmazására a technológia minden tekintetben rendelkezésre áll, de nyilván szük-

séges specifikus (adatmegosztás centrikus) képzéseket az oktatás rendszerébe iktatni és 

ebben a szemléletben végezni az oktatásokat. Maga az elgondolás egyébként tökéletesen 

illeszkedne az okos védelem
39

 és az összekapcsolt erők kezdeményezés
40

 koncepciójába, 

melyet a NATO a 2012-es csúcson fogadott el. Úgy vélem, hogy a Központok működésé-

nek szervezeti síkján pont azokat a változásokat tudja megvalósítani, melyeket a Szövet-

ség célul tűzött ki a teljes szerkezeti vertikumban. Nyilvánvaló az is, hogy ez a folyamat 

nem megy egyik napról a másikra, de határozott meggyőződésem, hogy azt az alapvető 

célt, melyet az ACT a Központokkal szemben megfogalmaz, egy magasabb szintre emel-

hetné, ahol az öt megfogalmazott alapértékből a valódi szakmai értékek, vagyis részvétel, 

a hozzáadott érték és az erőforrások még teljesebben tudnának érvényesülni.  

Szükség van ilyen nagyszámú kiválósági központra? A létrehozásuk idején alapos ok 

volt a megszületésükre, hiszen a Szövetség szempontjából indokolt volt. Hosszú távú lét-

jogosultságuk nagyban függ a NATO-t érő kihívások változásától és azok hangsúlyaitól. 

Ahogy a COE-k száma egyre növekszik, nyilvánvalóan egyre nehezebb lesz azt az alapkö-

vetelményt biztosítani, hogy a tudásközpontok tartalmi többszörözése még részben se 

történjen meg. Számos olyan terület lehetséges, ahol a különböző, ma még különálló 

szakmák pár éven belül össze fognak érni és jelentős átfedés lesz közöttük. Ezeket a vá l-

tozásokat a központok vonatkozásában is követni kell tudni, de pontosan ez a (folyamatos) 

transzformáció egyik alapja.   

Ebben a tekintetben tehát az élő transzformáció egyik legjobb példái lehetnek a jól mű-

ködő kiválósági központok, hiszen ha a központok jól működnek, akkor helyesen alkalmaz-

kodnak a folyamatosan változó körülményekhez és megfelelő válaszokat adnak az újabb 

és újabb kihívásokra. 

                                                 
39

 Smart Defense 
40

 Connected Force Initiative 
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A transzformáció tehát nem egyszer végrehajtandó feladat, hanem a képességeinket 

javítását és fokozását célul kitűző folyamatos és hatékony működés, és így a túlélés nélkü-

lözhetetlen alapja. 
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