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A Maryar Honvédség és a NATO közötti e§.üttműködés kérdései-
nek - a már megkötött szerződések és ery esetleges csatlakozá§ katona-
szakmai szemponijainak - vizsgálatíra a HVKF 1995. október 15-én lét-
tehozta az akkor IIVK Ideiglenes Munkacsoport névre keresztelt, majd
1996. január 1-től IIVK Eüro-Atlanti Integrációs Munkacsoport meg-

nev ezésű szew ezeti elemet.

A Munkacsopor! az irányitő testűl€t, és a helyi szakbizottságok
állományát, 7995. október 27-ig jelöhék ki az illetékes elöljárók. Eddig
az időpontig kérték fel az együttműködő szeíyezÉtet a munkában való
részvételre és ezen a napon tartotta elsó - a Munkacsoport alapvetó cél-
jait kijelölő - eligaztását a Munkacsoport vezetóje.

Az ATFCSF-ség állományából néry fő került - eredeti beosztásuk
meghagyása mellett - ideiglenesen vezénylésre a Munkacsoport 6.sz. In-
gisztikai Szakbizottságának az állományába. A Munkacsopoít összeté-
telét és kapcsolódási pontjait az 1. sz. ábra mlúatja.

Az e|ígazítás alapj án egyértelmúvé vált, hogy a 6. sz. Szakbizottság-
nak kell képviselnie a pénzüryi és számüteli ágazatot is, olyan megol-
dással, hogy nem vezényelnek szakembert a Szakbizottság állományába.

A Munkacsoport vezetőjének eliga zítása és az egyéb rendelkezésre
álló információk alapjan első feladatként jelentkezett a szakbizottság kóz-
vetlen és távolabbi céljainak meghatározása.

l Dr. Gyórfi sándor mk. alezredes, HVK Euró-atlanti Inte8rációs munkacsopoít,Iogisztikai-pénz-
0gyi szakbizott§ágánakvezetóJe
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Kéi oldalró| közeütettük meg a problémát:

- Alapvetónek tekintettük a Munkacsoport vezetőjének feladatsza-
brását;

- Elemeaük a NATO által 1995. szeptember 28-án átadott"Tanul-
mány a NATO Mvítésérőr címú dokumentumot.

A Munkacsoport vezetője az alapveíő feladatokat az alóbbiakban
haűroaameg

A Munkacsoport fó feladatát a hatályos szerződések teljesítésének
á az esetleges NATO csatlakoá§ katonai-szakmai vonatkozásainak vizs-
gálata képezi. Mindkét területen alapvető a kompatibilitás megteremté_
sének elókésátése. Ebben az értelemben három féle kompatibilitósról
beszélhetijnk:

a.) Szellerni kompatibilitásról;

b.) Strukturális kompatibilitásról;

c.) Alkalmazásikompatibilitásról.

1.) A szellemi kompatibilittás tartalma

Nyelvi-kommunikációs készség, az eryüttműködés csatlakozó felü-
leteinek és formáinak megteremtése, a hadászati, hadműveleti, harcásza-
ti alapelvek, eljárások, a tewezés, elhatározás-meghozatali rendszerek
összehangoliása, szervezési, felkészítési, alkalmaási elvelc, rendszerek adap-
álása.

2.) Strnkíunális kompatibilitás taríalma

A haderók szervezeti összehangolása, beleértve a felépítést, szerve_
Zetet, felszerelést, felkészítést, kiképzést, a jog- és hatásköröket, a ma-
gasabb törzsek összetételét.

3.) Alkalmaási kompatibiliúás tartalma

A szakmai infrastruktúra kialakítása, logisztikai, pén zügyi, szállííási,
híradó, informatikai, fegyverzeti rendszerek bizonyos mértékű összehan-
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golása. Akkor valósítható meg, ha a szellemi és struktúráli§ kompatibili-
tás feltételei már legalább részben teljesültek.

A fentiek alapján az eljárási harmonizációizsgá|ata képezi a Mun-
kacsoport alapvetó feladatát, amelynek keretében végre kell hajíani:

a.) A rendelkezésre álló NATO dokumentumok (szövetségi kiadvá-
nyok, szabványok, stb,) összegyíjtését, rendszerezését, fordítását, adap-
tálásra való előkészítését.

b,) Az alapvető eljárási dokumentumokbeszerzését, rendszerezését,
fordítását és elemzését.

c.) A rendelkezésre álló anyagokból egy továbbképzési rendszer te-
matikájának összeál|ítását, háttér anyagainak bizto§ítását é§ a foglalko-
zásvezetók felkészítését.

d.) A NATO törzsek, szervezetek felépítésének elemzése és múkö-
désük összehasonlítása a megfeleló maglar szervezetekével.

e. ) A békepartnerségi gyakorlatok és a NATO törxvezetési gyakor-
latok anyagainak összegzése, értékelése.

f.) A külföldi attasékkal való kapcsolattaítás.

A NATO tanulmány alapján a következők fogalmazhatók meg:

Megközelítesük szerint a csatlakozás három fő politileni-katonai szem-
pontja:

A.) A NATO a stabilitást és a biztonságot a politika, a gazdaság és a
védelem egységeként érte|mezi. A problémákat az elóbbieknek megfe-
|elően "tági' értelmezésben kell üzsgálni,

B.) A NATO a szövetség bővít ését két okból tartja előnyösnek:

- Olyan lépésként értékeli, amely növeli az Euro-Atlanti térség va-
lamennf országának stabilitását és biztonságát,

- A közös védelem és integráció biztosítja az új tagok további de-
mokratikus fejlődését.
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C.) Ery esetleges csatlakozás menetrendje ma még nem tiszíázott,
de a csatlakozás egyes kritériumait már definiálják, amelyek az alábbiak:

A hivatalos felkérés előtti időszak

A NATO még nem dolgozta ki az előkészületek mértékét, azonban
n é h ány köv et e lm ényt me §oga lm a zt a k :

- Képesség a közös védelemre;

- A NATO stratégia elfogadása - hatékony és minimális költségigé-
nyű védelem a soknemzetiség és a rugalmasság kihaszná|ásáva|;

- Szabványosítás - elsősorban hadműveleti, igazgatási és anyagi-tech-
nikai területen (elvek és eljárások azonossága; vezetési- irányítási-, kom-
munikációs és a főbb feg5rverrendszerek közös alkalmazhatősága; |ősze-
rek és alapvetó hadfelszerelések csereszabatossága), különös tekintettel
a híradó á információs rendszerekre, valamint a megerősítő rendszabá-
lyokra;

- Megfelelés több mint LZOO egyezmélynek és előírásnak;

- "Alapló" egységek kiválasztása;

- a PíP fontos szerepe az új tagok felkészítésében (feglveres erők
feletti demokratikus kontroll, védelmi tervezés és költségvetés átlátha-
tósága, interoperabilitás, békefenntartó missziók).

csatlakozás uüíni időszak

ÁIapvető követelmény: a közös biztonság, a kollektív védelem érde-
kében olyan kötelezettségvállalrás, amelyet a Stratégiai Tew testesít meg.

Jelenleg a NATO tagiai három formában járulnak hozzá a véde-
lemhez:

7.) "Teljes részvétel" az íntegrált katonai szervezetben és az egyesített
védelmi tervezési folyamatban;

2.) " Nem tagsági stáasz" az íntegrált katonai szervezetben, de teljes
részvétel az egesített védelmi tervezési folyamatban;
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3.) "Nem részvétel" azintegrált katonai szervezetben és az egyesített
védelmi tervezési folyamatban, de eryüttműködás az integrált katonai
struktúrával több korlátozott területen.

A dokrrmentumban az alábbi fontos elváná§okat fogalmanákmeg

- Az új tagoknak a Washingtoni Szerzódés 5. cikkelyének megfele-
lően hozzá kell járulniuk a kollektív védelemhez, amelynek fontosabb
jellemzői:

- közös haderó és hadmúveleti tervezá;

- több nemzetiségű csapatok, honi területen kívüli állomásoztatás;

- válságkezelési és megerósítő intézkedósek;

- közös szabványok - anyagok-eszközök, kiképzés, logisztika;

- egyesített és koalíciós ryakorlatok;

- együttműködés-infrastruktúra, fe gy.veízel, logisztika.

- A vezetési rendszer vonatkozásában az új tagoknak be kell tago-
zódniuk a NATO parancsno}ságokba és területiikön valószínűleg új NA-
TO parancsnokságokat kell létrehozniuk. Képviseltetni kell magukat az
adott főparancsnokságon, kiszolgálóöiztosító alakulatoknál, aNATO ügy-
nókségeken és a Nemzetkózi Katonai Vezérkarnál (állandó képviselet a
NATO fóparancsnokágon, megfelelő képüselet a SHAPE/SACI-ANT-
nál, személyi állomány a nemzetközi alakulatokba).

- A ha5lományos erők oldalánól az új tagoknak t'el kell készülniük
a Szövetséghez tartozó haderó saját területre való belépteté§ére, az ott
történő tevékenységre és a befogadó nemzeti támogatásra. Készen kell
állniuk a nemzetközi gyakorlatok és kiképzés fogadására.

- Az új tagoknnk hozzá kell járulniuk a NATO nukleáris tervezésé-
hez, alkalmasnak kell lenniük a NATO Nukleáris Tervezó Csoporthoz
való csatlakozásra és részt kell venniük a válsághe|yzetekben, gyakorla-
tok idején folyó nukleáris konzültációkban.
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- A hadeI6struktúra a többnemzetiségű alapelvet követve megkö-
veteli a mozgékonyságot, a rugalmasságot, a haderónemek közötti, vala_
mint a többnemzetiségű interoperabilitást.

- Az új tagoknak képesnek kell lenniük felderítési feladatok cseré-
jére valamint a NATO információk megőrzésére.

- Az új tagok - annak tudatában, hogyjelentős pénzügyi kötelezett-
ségeket kell váIlalnilka" képesség szeinti faetés elve" alapján - kezdettől
fogva járuljanak hozzá valamennyi új tevékenységhez.

A Szakbizottság feladatrendszerének meghatározásánál a fentieken
kívül figyelembe vettünk néhány olyan sajátosságot amely a feladatok
végrehajtását megítélésünk szerint jelentósen beíolyásolhatj a:

- A Szakbizottság által képviselendő területen múködő szervezetek
nagy száma (más oldalról közelítve: a természet-, műszaki- társada-
lomtudományok szinte teljes skálája). A §zervezetek listáját a 2. sz. ábra
mutatja.

- A Szakbizottságban megtestesülő kapacitás csak a delegáló szerve-
zetek teljes támogatásával alkalmas a megjelenítendő problémák szak-
mailag hiteles képüseletére.

- Szükséges az MH-n kívüli kapcsolódási pontok kialakítása az or-
szágmozgósítás és a gazdaságmozgósítás kérdéseinek kezelésére.

A Szakbizottság feladatainak körülhatlírolása

Elemzéseink alapján meg tudtuk fogalmazni nriért, mií és hogyan?

Két okbóI szükséges a NATO-val v aIó eglüttmúködés lehetőségeinek
tanulmányozdsa, módszereinek kialakítása :

1.) A jelenleg énényes szerződésekből adódóan

a-) Részvétel az IFOR kontingensben;

b.) Megfelelés a PfP-ben résztvevő országok számára a PARP-ban
megfogalmazott követelményeknek;
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c.) Nemzetközi gyakorlatokon való részvétel;

d.)ENsZ közvetlen mandátum alatt, " NATO kömyezetben" végre-
hajtott missziók.

2.) Az eset|eges NATO-hoz va!ó csatlakozás katona-szaknai kérdé-
seinek vizsgálata

Az etóbbiek alapján kijelölhetők voltak a §zlkbizott§ág

céljai:

a,)A szellemi kompatibilitáshoz Szükséges anyagok gyűjtése, a NA-
To logisztikai szervezetei struktúráinak feltárása; maximum két-három
kiválasztott nemzeti logisztikai rendszer tanulmányozásának megkezdé-
se;

b.)Az IFOR-ban résztvevő MMK tevékenységének támogatása;

c.) A PfP programban felajánlott csapatok felkészítésének támoga-
tása;

d.) A kétnormás oktatás bevezetésének segítése;

e.), A hazai nyelvi képzés segítése;

t'.) A katonai vezetési struktúrák logisztikai vonatkozásainak kuta-
tása;

és kijelöIhetők az ezeket megvalósító

tevékenységek:

- prioritási listák clsszeállítása a rendelkezésre álló NATO és nemzeti
dokumentumok, valamint a STANAG jegyzékek alapján;

- A helyi szakbizottság, a szolgálat- á csoportfőnökégek bevonásá-
val a szellemi kompatibilitáshoz szükséges alapvető témák, dokumentu-
mok jegyzékének összeáIlítása, szakanyagok kutatása és gyűjtése;

- Az 7996. évi NATO orientációs parancsnoki továbbképzés tema-
tikájára es rendszerére javaslat kidolgozása;
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- A foglalkozásvezetők felkészítése, foglalkozási teweinek elkészí-
tése;

- A vizsgálandó "modelf' országok kiválasztásának logisztikai krité-
riumaii

- A haderőreformA.{ATO logisztikai következményei;

- Harcászati, hadműveleti, (hadrászati?) logisztikai szervezetek, eljá-
rások, döntéshozatali (elhatározásmeghozatali) módszerek vizsgálata a
kiválasztott "modell" országok rendszerében, ezek ö§szevetése a Hon-
védség jelenlegi rendszerével (szakasz, század, zászlóalj, ezred, dandár,
hadosztály, hadtest);

- Logisztikai felső szintű szervezet és kapcsolódó szervezetei/felüle_
tei a Honvédség felsóvezetésében valamint a honvédelem - civil szféra
határterúleten;

- Az ATFCSF-ség csoport- és szolgálatfőriökégeinek, valamint a
PUSZCSF-ség szervezetenkénti összevetése a NATO komformitás kö-
vetelményeivel:

- A védelmi költségvetés átláthatóságának és a Honvédség logiszti-
kai/pénzügyi tervezésének összefüggései;

- A logisztikaiipénzűgyi tervezés átláthatóságának. polgári kontroll-
jának NATO kritóriumai;

- A Honvédség számbavételi rendszerének reformja az átlátbatóság
és a szakmai igények egyidejű kiszolgálására;

Cél-forrás/forrás,cél tervezési eljárás honvédségoldali követelmé-

- A politika által meghatározott honvédelmi célok
logisztikai megfo galmazís a;

- Forráskorlát esetén az elhagyott célok logisztikai-
védelmi következményei.

nyei:
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- A hatályos szerződések és a NATO csatlakozás által a NATO szer-
vezeteibe vezénylendó logisztikai tisztek helyének, szerepének és az irán-
tuk támasztott követelmónyeknek a meghatározása;

- STANAG-ek felhasználása a polgári szférában;

- A PfP tagság logisztikai kóvetkezményei és a NATO-hoz való gsat-

lakozás összclüggései;

- A bókefenntartás logisztikai követelményrendszere;

- A kutató-mentő tevékenységek logisztikai i'eladatai;

- A humanitárius segítségnyújtás logisztikai kérdósei;

- A végrehajtott P[? gyakorlatok tapasztalatainak logisztikai elem-
zése;

- A MMK és az IFoR feladat logisztikai tapasztalatainak elemzése;

- A NATO eszkózők előretolt raktározásának logisztikai követelmé-
nyei;

- A NATO erők tartós állomásoztatásának logisztikai követelmé-
nyei;

- A NATO nukleáris stratégiájának logisztikai követelményei;

- A NATO parancsnokságok telepítésének, műkódtetésének logisz-
tikai kóvetelményei;

- A PARP feladat költségvetósi hátterének tervezése, logisztikai biz-
tosítása;

- A logisztikai biztosítás titokvédelmi kérdései.
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l.sz. ábra

A l lVK EURo-ATLANTI INTEGRÁclÓs MLINKACSoPoRT

Helyi sz.a,kbizotl§igok

Palnncsadás

Tájékoaalis és
felü§.eler

Jelma!},anizá!:

/ezerkar |ón
l_ h.

ők

.---J \ lrányiló Te§tülel

l"lunkacsopori

Admiíisárativ
törzs

szakmai iÉnyiló
töi25

Szalibizottságok:
l vczérkar
r Kalonni és pol8ári úg]-ek és hrrmán

5zoIgálrl
l Tanindzeti
l saijázlöldi csaparok
l RepüIó és légvédelem
r Logisaika
l központi rcndeltedsü csapalok
l Fordító
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2.sz. ábra
A ó.sz. Szakbbottság elsődleges kapcsolatrend,szere

MH ANYAGI-TECHNIKAI FŐCSOPORTFÓNÖK§IÉG

Hadmúveleti és Kiképzési Osztály
Szervezési és Hadkiegészítési Osztály
Pénzüryi és Számüteli Osztály
Jogi Osztály

HTCSF-ség

FI§ZF-ség
PCGTSZF-ség
RMSZF-ség
ESZF-ség
MUTSZF-ség
WTSZF-ség
MTSZF-ség

HCSF-ség

üszr_ség
ESZF-ség
RSZF-ség

GCSF-ség

ECSF-ség

EÜc§F-§ég

KSZF_ség

MH PÜszCsF-§ég

HM Vedelmi Hivatal - országmozgósítás

Gazdasági ügyeket felüryelő helyettes államtitkár - gazdaságmoz-
gósítás
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