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Bevezetés 

A Befogadó Nemzeti Támogatás (a továbbiakban: BNT) nyújtása a 
NATO kollektív védelemi rendszerének egyik nélkülözhetetlen eleme. 
Ennek előkészítése kiemelt fontosságú feladat szövetségi szinten és a 
NATO tagállamokban. Ma már a BNT feladatrendszerét a NATO do-
kumentumokon túl a honvédelmi törvény, kormány- és miniszteri ren-
deletek szabályozzák, tervezését Módszertani Útmutató, Képesség Terve-
ző Katalógus, Központi Adatbázis (a továbbiakban: KAB) segíti. A KAB 
működését meglévő, valamint kifejlesztés, tesztelés alatt álló számítás-
technikai programok biztosítják, illetve fogják biztosítani. 

Az elmúlt években a védelmi szférában, de majdnem minden egyes 
gazdasági szervezetnél az informatikai rendszerek (programok) többnyire 
az ágazati-, vállalati sajátos jelleg és az éppen rendelkezésre álló erőfor-
rások szerint kerültek kialakításra. A honvédelmi feladatok teljesítése ér-
dekében valamennyi tárcánál, országos hatáskörrel rendelkező szer-
veknél, valamint a megyei védelmi bizottságoknál szükségszerűen 
kialakított adatbázisok jelentős része már elektronikus formában is léte-
zik. Ezek tartalmazzák az adott szervezet (ágazat, terület, régió, település) 
védelmi feladataiba bevont szervezeteinek, kapacitás adatait, valamint 
egyéb fontosabb információkat. 

A védelmi szférában kialakítandó adatbázisok formájára és adattar-
talmára nincs központi előírás, sem ajánlás, ezért azok eltérőek, más és 
más (nem azonos) szoftverrel kerültek kialakításra, nincs köztük kapcso-
lat. Az egységesítésre irányuló kezdeményezések eddig nem jártak siker-
rel, mert hiányzik az erre a feladatra kijelölt, koordináló szervezet. Előre-

                                                      
1 Dobos Rezső nyá. mk. alezredes. 



 54 

lépést e területen a védelmi feladatainkkal kapcsolatos adatbázisok és in-
formatikai rendszer egységes kialakítása, hálózatba való kapcsolása je-
lenthet. Ennek első lépéseként említhető a BNT KAB kialakításának 
2003. évben megkezdett folyamata. A későbbiekben kitérek az egységes 
és hálózatba kapcsolt informatikai rendszer szükségességére, amelyben 
minden érintett ágazatnak, kijelölt szervezetnek fontos és meghatározó a 
részvétele és az együttműködése. 

A tanulmány célja 

A BNT KAB, a polgári és katonai felelős tervezői szintek adatbázi-
sai egységes-, egymásra épülő-, hálózatba kapcsolt kialakítása egy lehet-
séges megvalósításának felvázolása. 

A tanulmány kidolgozása során az alábbi módszereket alkalmaz-
tam: 

• Tanulmányoztam a BNT-re vonatkozó hatályban lévő jogszabá-
lyokat és NATO dokumentumokat; 

• Elemeztem a meglévő KAB adattartalmát; 

• Megvizsgáltam, hogy milyen adatokkal szükséges bővíteni az 
adatbázist; 

• Figyelembe vettem a meglévő adatbázis kialakításának, adatai be-
érkezésének és feldolgozásának tapasztalatait; 

• Kidolgoztam a bővített adatbázis struktúráját, adatlapjait, melyet 
véleményezésre megküldtem a feladatban résztvevő polgári és ka-
tonai szerveteknek, a beérkezett javaslatok figyelembevételével 
módosítottam a struktúrát és az adatlapokat. 

Néhány fogalom tisztázása 

Mielőtt a BNT KAB a tanulmány címében szereplő bővítésének, 
módosításának és informatikai rendszere fejlesztésének részletesebb ki-
bontására rátérnék tisztázzunk néhány fogalmat azért, hogy egységesen 
értsük azok tartalmát.  
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Mi a BNT, és miért van szükség BNT KAB-ra?  

A Befogadó Nemzeti Támogatás egyes kérdéseiről szóló 176/2003. 
X.28.) Korm. rendelet 2. § (1) pontja szerint: a „Befogadó Nemzeti Tá-
mogatás: egy befogadó állam által a területén elhelyezkedő, átvonuló 
vagy alkalmazásra kerülő szövetséges fegyveres erők vagy szervezetek 
számára két- vagy többoldalú kötelezettségvállalás alapján nyújtott pol-
gári és katonai logisztikai támogatás.”  

Kiemelném, hogy a BNT polgári és katonai támogatás, ezért kö-
zös a feladat tervezése és végrehajtása is. Ezt a támogatást nem csak 
rendkívüli helyzetekben, amikor az országunk megvédése a cél, hanem 
békében is igényelhetik a szövetséges erők akkor, amikor erőik átcsopor-
tosítása vagy ellátása érdekében csak átvonulnak az ország területén, il-
letve rövid ideig (felkészülésükig) itt tartózkodnak. A BNT igény a befo-
gadó nemzet szempontjából béke-, konfliktus-, válság- és minősített 
időszakok esetén egyaránt jelentkezhet. Béke időszakban az elmúlt né-
hány évben és jelenleg is hazánk támogatást nyújtott és nyújt olyan kato-
nai műveletekben, amelyekben igénybe vették és veszik az ország BNT-i 
képességeit. 

2. § (11) pontja meghatározza, hogy a „Központi Adatbázis: a Befo-
gadó Államnak a lakosság alapvető ellátása, a közigazgatási rendszere, a 
fegyveres erői és rendvédelmi szervei, a nemzetgazdaság és a társadalom 
működőképessége, valamint a szövetséges fegyveres erők alkalmazása 
érdekében igénybe vehető polgári és katonai erőforrásait, gazdasági és 
anyagi szolgáltatásait, illetve infrastruktúráját tartalmazó adatok összes-
sége.”  

A fenti megfogalmazás szerint a KAB-nak tartalmaznia kell, hogy 
a lakosság ellátásához, a rendszerek és szervek működéséhez miből 
mennyire van szükség, hogy miből mennyi vehető igénybe a szövetséges 
fegyveres erők alkalmazása érdekében. A jelenlegi adatbázis nem tar-
talmazza a polgári- és katonai erőforrások, gazdasági és anyagi szolgál-
tatások összesített adatait. Ha ez igaz, akkor nem tudom megmondani, 
hogy ez fedezi-e az ország igényeit, mi és mennyi marad a szövetségesek 
részére? Tehát azt is tudnunk kell, hogy milyen és mekkora polgári- és 
katonai erőforrás, gazdasági- és anyagi szolgáltatási képesség és tarta-
lékok állnak rendelkezésre az országban.  

A kormányrendeletben meghatározott KAB lényegesen több és na-
gyobb területet ölel fel, mint a jelenleg meglévő, amely csak BNT nyújtá-
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sával és az infrastruktúrával kapcsolatos adatok egy részével, összesen 
mintegy 26.000 adattal került eddig feltöltésre. A kormányrendeletben 
meghatározott adatbázisnak több adatot kell tartalmaznia, amely milliós 
nagyságrendű adat szükséges bevitelét feltételezi, mert a lakosság ellátá-
sára-, a közigazgatási területén működő gazdasági szervezetek-, közigaz-
gatási szervek-, fegyveres erők és rendvédelmi szervek működőképessé-
gére-, a meglévő erőforrásokra-2, gazdasági és anyagi szolgáltatásokra 
vonatkozó adatok, valamint az ország teljes infrastruktúráját leíró adatok 
mennyisége ilyen nagyságrendet tételez fel.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1. számú ábra. Az új KAB tartalma 

Milyen legyen az új KAB? Maradjon meg benne az infrastruktú-
rát3 leíró adatállomány, mert ez elsősorban a közlekedési, de a többi 
igények kielégíthetőségének vizsgálatához szükséges. Egészüljön ki: a 
meglévő összes erőforrásra-, gazdasági és anyagi szolgáltatásra, valamint 

                                                      
2 Erőforrás mindazok a természetes mértékegységben kifejezhető szükségletek, 
azok az erők, eszközök és szellemi kapacitások, amelyeket a parancsnok a fela-
dat végrehajtásához igényel és megkap. 
3 Az infrastruktúra az ország működését, irányítását biztosító összes állandó 
helyű, folyamatosan működő létesítményekre, hálózatokra, berendezésekre, esz-
közökre általánosan használt kifejezés. 

 



 57 

a tartalékokra vonatkozó adatokkal; a földrajzi adatokkal (térképek, köz-
lekedési hálózatok, megyék, régiók, települések, stb.); a fegyveres erők és 
rendvédelmi szervek állománytábláival, eszközeivel, anyagi készleteivel; 
közigazgatás szervezetei felépítésével, eszközeivel, anyagi készleteivel. 
Ha ezt tartalmazza a KAB, akkor meg tudjuk mondani, hogy mi áll ren-
delkezésünkre, a beérkezett igényeket képesek vagyunk-e kielégíteni, mi 
hiányzik és miből van felesleg, mit kell beszerezni vagy megépíteni.  

A lakosság ellátására-, a közigazgatási területén működő gazdasági 
szervezetek-, közigazgatási szervek-, fegyveres erők és rendvédelmi 
szervek működőképességére, a szövetséges fegyveres erők alkalmazására 
vonatkozó adatok, mint igények jelenjenek meg.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. számú ábra. Az új KAB kapcsolata 

A rendszer legyen képes az adatokból az igények alapján meghatá-
rozni a kielégítés lehetőségét, a hiányokat és feleslegeket, valamint ada-
tokat szolgáltatni a különböző polgári- és katonai tervek és adatbázisok, 
(gazdaságmozgósítás, katasztrófa védelem, BNT, ADAMS, LOGBASE, 
stb.) összeállításához, feltöltéséhez. Ezen feladatokat, valamint a KAB 
tartalmát az 1. és 2. számú ábra mutatja be. Így a KAB alkalmas a vé-
delmi felkészítés és mozgósítás tervezéséhez szükséges adatok előállítá-
sára is. 
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A fentiek alapján kibővített adatbázis és annak új struktúrája lesz az 
alapja a kidolgozásra kerülő új adatlapok összeállításának, az adatok be-
kérésének és az adatbázis feltöltésének, éves rendszerességgel történő 
pontosításának. Az adatbázisban lévő adatok nélkülözhetetlenek a Ké-
pesség Tervező Katalógus felülvizsgálatához és szükséges korrekciójá-
hoz, melyre kötelezettek vagyunk, valamint egy adott BNT-i igény kielé-
gíthetőségének vizsgálatához és megtervezéséhez.  

Az adatbázis magasabb szintű működéséhez szükséges informatikai 
rendszer fejlesztését adatbázis-kezelő- és térinformatikai egyedi progra-
mok kidolgozásával, gyári programok és számítástechnikai eszközök be-
szerzésével, a szükséges költségvetési előirányzat egyidejű hozzárendelé-
sével, valamint a személyi és infrastrukturális feltételek megteremtésével 
lehet csak megvalósítani. 

Ezek elfogadásával már ki lehet alakítani egy nagybani elgondo-
lást az új adatbázis szerkezetének felépítésére, működésére és program-
rendszerére, adatszolgáltatási követelményekre (be- és kimenő informá-
ciós igények), amely a meglévő KAB bővítésével és fejlesztésével 
összhangban segíti és biztosítja a honvédelmi- és a NATO feladatok ter-
vezéséhez szükséges adatokat, többek között a Képesség Tervező Kata-
lógus összeállítását. 

2. § (12) pontja meghatározza, hogy a „Képesség Katalógus: a Be-
fogadó Állam által a Központi Adatbázis alapján összeállított, a fel-
ajánlható polgári és a katonai képességeket tartalmazó adatok összessé-
ge, melyet a Küldő Állam(ok) és a NATO parancsnokok a megha-
tározott műveletek Befogadó Nemzeti Támogatásának tervezéséhez fi-
gyelembe vehetnek.” 

A Képesség Katalógusban lévő adatok nem a teljes adatbázis adata-
it tartalmazza, hanem csak azokat a lehetőségeket, amelyeket a Küldő 
Államok BNT-i igényeik tervezéséhez felhasználhatnak. Ezért fontos, 
hogy az összeállításánál a KAB-nak csak azokat a képességeit vegyük fi-
gyelembe, amelyek nem szükségesek a lakosság ellátásához, az állam-, a 
társadalom-, a nemzetgazdaság– és a saját fegyveres erők működéséhez. 

A továbbiakban egy rövid helyzetértékelést és a továbblépés irányát 
vázolom fel. 
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Helyzetértékelés 

Az ACCESS programrendszer alapján kialakított KAB a BNT fo-
lyamatairól nem ad teljes képet. A rendszer 14 fejezetre bontva öleli fel 
az összevont adattartalmat, amelyet további öt szinten keresztül bont le 
egészen az elemi adatok eléréséig. Az elemi szint a fastruktúra tételsora. 
Az elemi szinten jelennek meg a tevékenységhez kapcsolható konkrét ér-
ték, illetve mennyiség adatok. A kialakított adatbázis 26060 elemi adatot 
(rekordot) tartalmaz. A program 2 GB-nyi adatot képes kezelni, ezt meg-
haladó adatbázis működéséhez Oracle alapú Adatbázis Kezelő Rendszer 
kifejlesztése szükséges. 

Az adatbázis rekordjai csak számokat és szöveges karaktereket tar-
talmaznak. A Képesség Tervező Katalógus összeállításához szükséges 
térképek-, térképrészletek-, képek- és vázlatok összegyűjtése, digitalizá-
lása, módosítása vagy elkészítése nehézségekbe ütközik. Jelenleg 74 áb-
rát (vázlatot, térképet, térképrészletet) helyeztünk el a katalógusban, me-
lyek bővítéséhez, elkészítéséhez, valamint az adatok vizuális meg-
jelenítéséhez ArcGIS ArcView digitális térkép alapú térinformatikai 
szoftver kifejlesztése szükséges. 

A Képesség Tervező Katalógus adatbázisból származó adatai, vala-
mint az utólagosan bekért adatok, vázlatok, illetve azok értékeléséből és 
elemzéséből levont következtetések helytállóak, de pontosításra szorul-
nak. A NATO szövetségesek és parancsnokságok részére átadott Képes-
ség Tervező Katalógust egy kidolgozó csoport példamutató együttműkö-
déssel alkotta meg.  

A 2004 évben közbeszerzési eljárás keretében megkezdődött az in-
formatikai rendszer alapjainak lerakása.  

A Központi Adatbázis jelenleg az alábbiakkal rendelkezik: 

• Eszközök: 2 db XW 8000 munkaállomás, 2 db Laptop számí-
tógép, 3 db számítógép, 2 db 19" TFT monitor, 2 db 17" monitor, 1 
db 15" monitor, 3 db nyomtató, 1 db Scanjet, 3 db Pendrive.  

2006-ban 1 db szervergép, 1 db munkaállomás, 1 db grafikus mun-
kaállomás, 3 db 19" TFT monitor, 1 db A 3-as színes lézernyomtató be-
szerzésére az eljárást megindítottuk, de költségelvonás miatt leállították a 
beszerzést. 
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• Rendszertervek: Adatbázis-kezelő, térinformatikai. 

• Programok: 

o Gyári szoftverek: Oracle Database Standard Edition, 
Oracle Internet Application Server Enterprise Edition, 
CorellDRAW, Photoshop, Nero CD író, Omnipaget 
REKOGNITA,  

o Egyedi szoftver: Oracle alapú Adatbázis Kezelő (teszte-
lés alatt).  

2006-ban ArcGIS ArcView digitális térkép alapú térinformatikai 
szoftver elkészítésére a beszerzési eljárást megindítottuk, a program ki-
dolgozása folyamatban van. 

A BNT Tárcaközi Tervevző Bizottság 6/2005 (XI.30.) határozata 
1./ pontjában rögzítette a BNT KAB fejlesztésének feladatát, melyet a 
HM Védelmi Hivatal szakirányítása és koordinációja mellet a védelmi 
igazgatás szervei bevonásával az MH Összhaderőnemi Logisztikai és 
Támogató Parancsnokság, mint rendszergazda végez el. A végrehatás 
érdekében elő kell készíteni a BNT KAB másodlagos adatfeltöltését, meg 
kell szervezni a kiadott adatlapok szakszerű, határidőre történő kitöltését. 

A bővítés és fejlesztés szükségessége 

A BNT egységes informatikai rendszerének kialakításával, fejlesz-
tésével, az adatállomány bővítésével elérendő célok: 

• Egységes rendszerben, egységes formátumú adatlapok kidolgozá-
sával és azok kitöltésével valósuljon meg a tervezéshez szükséges 
adatok bekérése és adatbázisba rögzítése a legfelső tervező szint-
től a szolgáltatókig; 

• A tervező szintek adatbázisai úgy épüljenek egymásra, hogy a 
legfelső felelős tervező szervezet által kidolgozott adatlapok biz-
tosítsák a teljes adatszolgáltatási igényt, felülről-lefelé adják meg, 
majd alulról-felfelé történő felterjesztést követően hozzák létre sa-
ját adatbázisaikat; 

• Magyar Köztársaság Befogadó Nemzeti Támogatás Képesség 
Tervező Katalógusának összeállítása, naprakészségének biztosítá-
sa; 
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• A honvédelmi és a BNT-ben érintett többi tárca, országos-, me-
gyei- és helyi szervek, katonai szervezetek BNT tervdokumentu-
mai kidolgozásának elősegítése; 

• A NATO és a Küldő Nemzetek BNT igényei kielégítésének ter-
vezését biztosító adatszolgáltatás megvalósítása; 

• A BNT egységes informatikai rendszerének, hálózatának kialakí-
tása. 

A Központi Adatbázis bővítésének vizsgálata 

A jelenlegi adatbázis meglévő adatainak elemzése, értékelése során 
– a kormányrendeletben meghatározott-, a Képesség Tervező Katalógus 
összeállítását meghatározó NATO követelmények teljesítése szempontjá-
ból – megállapítottam, hogy a meglevő adatok hiányosak, kiegészítésre 
szorulnak. Ennek érdekében kidolgoztam a KAB új struktúrájának és bő-
vítésének tervezetét, melyet véleményezésre megküldtem a BNT felada-
tokban érintett minisztériumoknak és katonai szervezeteknek. Ezt azért 
tartottam szükségesnek, hogy a BNT feladatban érintettek – szakfeladata-
iknak megfelelően – tegyenek javaslatot a KAB bővítésére és jelöljék ki 
azok végrehajtásában és adatok szolgáltatásában részt vevő polgári- és 
katonai szervezeteket. A beérkezett javaslatok és módosítások messze-
menő figyelembevételével összeállítottam a KAB bővített struktúráját. 

Miben változott, bővült a KAB? 

A jelenlegi struktúrában az eredeti 5 helyett 12 szintre, az 1. szinten 
a régi 14 fejezet helyett 18-ra bővítettem az adatbázist. Önálló fejezetként 
megszűnt, de más fejezetekbe beépült 2 fejezet a polgári munkaerő és a 
címlista. Az új fejezetek címei a következők: üzemanyaggyártók és for-
galmazók, gáztermelők, gyártók és szolgáltatók, elektromos energia elő-
állítók és szolgáltatók, szállítás, környezetvédelem, a Befogadó Nemzeti 
Támogatás feladataiban résztvevők. 

A fejezeteken belül az adatállományt bővítettem: 

• 5 repülőtérrel, 8 vasúti és 20 közúti határátkelőhellyel, 75 ki-
berakásra alkalmas vasútállomással; 

• 83 vasútvonallal, 94 közúttal, 8 vízi úttal, a teljes csővezeték (kő-
olaj, termék, gáz) hálózattal; 
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• Vízi átkelést biztosító szervezetekre vonatkozó adatokkal, polgári, 
BM közlekedési szervek adataival, vasútépítő, fenntartó-helyre-
állító, közút- és hídépítő szervezetekkel, katasztrófavédelmi szer-
vezetekkel, a hivatásos és önkéntes tűzoltóság szervezeteivel, a 
mentesítésben és a tűzszerész feladatokban résztvevő katonai és 
BM erőkkel; 

• 13 laktanyával, megyénként 3 polgári objektummal; 

• Üzemanyaggyártókkal és forgalmazókkal; 

• Gáztermelőkkel, gyártókkal és szolgáltatókkal; 

• Elektromos energia előállítókkal és szolgáltatókkal; 

• Polgári és katonai jármű (légi, vízi, vasúti, közúti) és rakodógép 
javító, létesítmény- és közműépítő szervezetekkel megyénként; 

• Élelmezési- és építési anyagokat gyártó cégekkel, kereskedelmi 
üzletláncokkal, zöldség- gyümölcs nagykereskedőkkel, építő-
anyag kereskedőkkel, polgári mosatási lehetőségekkel megyén-
ként, katonai anyagellátó szervezetekkel; 

•  Szolgáltatást nyújtó katonai szervezetekkel, HM tulajdonú rész-
vénytársaságokkal; 

• Légi-, vízi-, közúti és vasúti szállító szervezetekkel (közúti szer-
vekkel megyénként); 

• Polgári-, katonai- és BM hírközlő szervekkel, hálózatokkal, in-
formatikai cégekkel, szolgáltatókkal; 

• Polgári egészségügyi intézetekkel (kórházak, mentőszolgálat, 
ÁNTSZ) megyénként; 

• Katonai digitális térképes adatbázisokkal, ORTOFOTO település 
térképekkel; 

• A környezetvédelmi szervezetekkel, nemzeti parkokkal, tájvédel-
mi körzetekkel, veszélyes ipari üzemekkel, veszélyes anyagtáro-
lókkal; 

• A BNT feladataiban résztvevő szervezetekkel. 
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Ezzel a kibővített adatállománnyal egy nagy előrelépést teszünk, de 
még nem teljesítjük a kormányrendeletben meghatározott KAB-ra vonat-
kozó követelményeket, amelyekhez további bővítések szükségesek. 

Melyek a KAB feltöltésének feltételei és elkövetkező feladatai? 

A minisztériumok, védelmi bizottságok illetékes szervezeti elemei a 
szakterületüknek megfelelően kitöltik, illetve szakmai alárendeltségükben 
lévő szervezetektől bekérik az adatlapokat, visszaküldik az MH ÖLTP ré-
szére feldolgozásra, az adatbázis feltöltése érdekében. 

Nagyon fontos, hogy az adatlapok ahhoz az adatszolgáltatóhoz ke-
rüljenek, aki a kitöltéshez szükséges adatokkal rendelkezik, és azt ki-
töltve, időben visszajuttassa az adatkérőnek. Csak a teljes mértékben, és 
pontosan kitöltött adatlapok adatainak feldolgozásával tudjuk azt biztosí-
tani, hogy a minisztériumok javaslatai alapján összeállítsuk a pontosított 
Képesség Tervező Katalógust.  

Javaslatot tettem egy Kidolgozó Csoport létrehozására, amelynek 
feladatai a következők: a KAB új szerkezetének véglegesítése, az adatla-
pok elkészítése, a beérkezett adatok ellenőrzése, értékelése és a Magyar 
Köztársaság Befogadó Nemzeti Támogatás Képesség Tervező Katalógu-
sának pontosítása. A Csoport a BNT Tárcaközi Tervező Bizottságban és 
a HM Katonai Tervező Bizottságban résztvevő szervezetek, valamint az 
MH Összhaderőnemi Logisztikai és Támogató Parancsnokság által de-
legált szakértőkből állt volna. A 2006-os évben a tárcáknál és a honvéd-
ségnél bekövetkezett szervezeti változásokból adódó bizonytalanság, fe-
ladat- és hatáskör átcsoportosítás miatt nem került sor a csoport létre-
hozására. 

Az adatszolgáltatóktól, illetve az alacsonyabb szintű felelős tervező 
szervektől, szervezetektől visszaérkezett adatlapok ellenőrizése során 
meg kell győződni arról, hogy minden megkérdezett adatra értékelhető 
választ kaptunk-e, illetve van-e olyan, melyre nem kaptunk választ. A hi-
ányos adatok pótlása érdekében fel kell venni a kapcsolatot az adatszol-
gáltatókkal és be kell kérni azokat. A hiánypótlást az összegyűjtött adatok 
felsőbb tervezési szintnek való továbbítás és az adatbázis feltöltése előtt 
kell végrehajtani.  

A tárcák, országos-, megyei- és helyi szervek, katonai szervezetek 
adatbázisait a részükre megküldött adatlapok alapján kell létrehozni. 
Az adatokat Excel formátumban kell tárolni addig, ameddig a BNT KAB 
informatikai rendszerének fejlesztése során a kidolgozás, illetve beszer-
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zés alatt álló adatbázis-kezelő és térinformatikai programok elkészülnek, 
tesztelésük és szükséges módosításuk után alkalmasak lesznek arra, hogy 
a BNT tervezésében érintett polgári és katonai szerveknek, szervezetek-
nek felhasználásra átadhatók.  

Az adatbázisokat legalább évente a május elsejei helyzetnek megfe-
lelően pontosítani kell az adatszolgáltatókkal és az alsóbb szintű felelős 
tervező szervezetekkel a felsőbb szintű felelős tervező szervezetnek a 
BNT Tervezési Módszertani Útmutatójában meghatározott „felülről-
lefelé” és az „alulról-felfelé” tervezési módszerrel. A változásokat rögzí-
teni kell az adatbázisokban, meg kell küldeni a felsőbb szintű felelős ter-
vező szervezetnek minden év július végéig. 

Miért kell létrehozni a Kidolgozó Csoportot? 

Egyetlen személy nem lehet képes arra, hogy: szakszerűen át tudja 
látni a BNT minden területét, összeállítsa az összes adatlapot, meghatá-
rozza az adatszolgáltatók teljes körét, minden beérkezett adatot elemez-
zen, értékeljen. 

A Kidolgozó Csoport vezetője a HM Védelmi Hivatal főigazgatója 
által kijelölt személynek kell lennie, mert jelenleg a Hivatalnak van fel-
hatalmazása a BNT feladatokban érintett minisztériumokkal-, polgári és 
katonai szervezetekkel való kapcsolattartásra, a feladatok koordinálására. 
A Kidolgozó Csoport vezetője (kidolgozásért felelős) a BNT Tárcaközi 
Tervező Bizottság döntése alapján kérheti fel a kidolgozó csoportban való 
tevékenységre a szervezetek vezetőit, akik a szakértőket kijelölik. A ve-
zetőnek össze kell hívnia a csoportot és felkészíteni az állományt a fela-
datok ellátására, meg kell határoznia a határidőket, az egyeztetések, kon-
zultációk és szakértői megbeszélések rendjét, a felmerült kérdések 
tisztázását. 

A kidolgozó csoport elkészíti az új adatlapokat, azok kitöltési útmu-
tatóit, csoportosítja az adatlapokat tárcák szerint, melyeket a BNT Terve-
zési Módszertani Útmutatójában meghatározott „felülről-lefelé” tervezési 
módszerrel megküld mágneses adathordózón a tárcák részére. A tárcák az 
általuk kijelölt alsóbb szintű felelős tervezőknek, illetve adatszolgáltatók-
nak – az adatlapok tárcán belüli újra csoportosításával (további bontásá-
val), valamint a „felülről-lefelé” tervezési módszer szerint – megküldik 
mágneses adathordózón az adatlapokat.  

Az új adatlapok elkészítéséhez, kiküldéséhez, ismerni kell az adat-
szolgáltatókat. A tárcáknak ki kell jelölni a BNT-be bevonható szerveze-
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teket (az adatszolgáltatókat) és részükre jogszabályban (rendeletben, ha-
tározatban vagy egyéb módon) adatszolgáltatási kötelezettséget kell elő-
írni. 

Az adatszolgáltatók a kitöltési útmutatóban meghatározottak szerint 
feltöltik adatokkal az adatlapokat, a BNT Tervezési Módszertani Útmuta-
tójában meghatározott „alulról-felfelé” tervezési módszerrel visszaküldik 
az adatkérőknek (felelős tervező szervezetnek), amelyek összegyűjtik, el-
lenőrzik azokat, és továbbítják a felsőbb szintű adatkérőknek (felelős ter-
vező szervezetnek), melynek eredményeként az összegyűjtött adatlapok 
ellenőrzése után a BNT KAB feltöltésre kerül az új, illetve módosított 
adatokkal. 

Az összes adatlap beérkezése után elemezni kell az adatokat és ki 
kell dolgozni a NATO követelményei szerint a Magyar Köztársaság Be-
fogadó Nemzeti Támogatás Képesség Tervező Katalógusát. 

Miért szükséges a BNT egységes informatikai rendszerének, háló-
zatának kialakítása? 

Egy adatbázis akkor felel meg a felhasználói követelményeknek, ha 
a rögzítésre került adatok halmazából képes előállítani a felhasználó szá-
mára fontos adatokat/adatcsoportokat abban a formában, ahogy azt kéri. 
Amikor több szervezet azonos feladatra hoz létre saját adatbázist, ame-
lyeknek kapcsolatot kell létesíteni a többi adatbázissal, az csak egységes 
programokkal, adatformátumokkal lehetséges úgy, hogy számukra a 
rendszer működéséért felelős biztosítja a programokat, előírja az azonos 
adatformátumot, megteremti a közös, megfelelően védett informatikai há-
lózatot. 

Ha a BNT tervezésében érintett szervezetek különböző programok-
kal, más formátumokban tárolják az adataikat, akkor nem lehet megva-
lósítani egyszerűen az egymás közötti adatforgalmat, pedig erre van 
szükség. A közös hálózat hiánya miatt különböző adathordozókon lehet 
az adatokat továbbítani, melyek a szállítás közben meghibásodhatnak, el-
veszhetnek, és hosszabb idő kell az adatok megérkezéséig.  

A BNT tervezéséhez nélkülözhetetlen adatok tárolását, naprakész-
ségét, gyors elérhetőségét, azaz a megfelelő adatszolgáltatást csak háló-
zatba kapcsolt védett informatikai hálózattal, megbízható eszközökkel és 
programokkal, felkészített személyekkel kell biztosítani.   

Olyan számítástechnikai eszközök (szerverek, munkaállomások, lap-
topok, monitorok, nyomtatók, szünetmentes tápegységek, pendrive-ok, 
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stb.) beszerezését kell megvalósítani, amelyek biztonságosan tárolni, fel-
dolgozni és továbbítani képesek az adatokat és hálózatba kapcsolhatók.  

Be kell szerezni azokat a gyári szoftvereket (Oracle Database Stan-
dard Edition, Oracle Internet Application Server Enterprise Edition, 
ArcGIS ArcView, CorellDRAW, Photoshop), amelyek a KAB kifejlesz-
tett programjaival (Oracle alapú Adatbázis-kezelő és ArcView alapú tér-
informatikai) képesek az adatok fogadására, feldolgozására és továbbí-
tására, valamint más adatbázisokkal való kapcsolat megteremtésére.  

A felelős tervező szervek és szervezetek részére – a felső szinttől le-
felé haladva a legalsó szintig – szintenként azonos időben biztosítani a 
számítástechnikai eszközöket és szoftvereket, valamint a szükséges sze-
mélyi és elhelyezési feltéteket, a költségvetési előirányzatokat. 

Ki kell dolgozni a BNT felelős tervező szerveit és szervezeteit ösz-
szekapcsoló informatikai hálózat követelményeit, működési rendjének 
szabályozását, a „Titkos” minősítésű adatok informatikai hálózaton tör-
ténő továbbítási lehetőségét meghatározó jogszabályokat. 

A BNT informatikai rendszer alapvető feladatai 

A BNT szempontjából fontos adatok összegyűjtése a nemzetgazda-
sági- és a katonai szféra érintett területeiről, „Titkos” minősítésű adatok 
informatikai hálózaton történő továbbítási lehetőségével. A beérkezett 
adatok meghatározott logikai rend és strukturális alap szerinti csoportosí-
tása, egységes rekordstruktúrát alkotó adatbázisba rendezése. A kialakí-
tott adatbázis adatainak értékeléséhez, elemzéséhez szükséges lekérdezé-
sek biztosítása. Az értékelt és elemzett adatok alapján a Képesség Ter-
vező Katalógus összeállításának segítése. Az adatbázis adatainak megha-
tározott időszakonkénti karbantartása. Adatszolgáltatás biztosítása a BNT 
tervezésében résztvevők számára. 

Az adatlapok kitöltésének tapasztalatai 

A kiküldött adatlapok mintegy 20 %-a nem érkezik vissza, a kért 
adatok kb. 30 %-a üresen maradt arra hivatkozva, hogy azokra nem ren-
delkeznek adatokkal vagy nem vették komolyan az adatszolgáltatási köte-
lezettséget. Ez főleg olyan adatlapok esetén jelentkezett, amelyek nem 
csak az adott szakágra, hanem több szakágra vonatkozó adatot kért, és 
amelyekről azt tételeztük fel, hogy az összes, pl. egy vasútállomásra vo-
natkozó adatot a MÁV Rt. (vasútállomás) képes megadni. Kiderült, hogy 
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a katonai- és polgári anyagmozgatás eszközeire, szakszemélyzetre, ka-
tasztrófa elhárításra, közúti kapcsolatra, gyülekezési- és várakozási kör-
letre, egészségügyi támogatásra vonatkozó adatokat nem képes minden 
vasútállomás megadni, mert ilyen adatokat eddig nem gyűjtött.  

Ebből az következik, hogy egy objektumra és környezetére (telepü-
lésre) vonatkozó összes adatot csak az összes érintetthez eljutatott adatla-
pokból lehet teljes körűen összegyűjteni, de ehhez ismerni kell azokat, 
akik ezzel rendelkeznek (Ki legyen a címzett?). 

A bekért adatok egyértelmű megadását a kitöltési útmutatóval és a 
folyamatos konzultáció biztosításával sem sikerült teljesen megvalósítani. 
Ez elsősorban azon a területeken jelentkezett, ahol több helyről (me-
gyéktől) gyűjtötték az adatokat és az adatszolgáltatók különböző módon 
értelmezték a kérdést. Például, ha az ÁNTSZ-re vonatkozó adatokat a 
megyei szervezetek adják, akkor a 20 adatszolgáltató közül biztos, hogy 
van olyan, aki nem úgy értelmezi a kérdést, mint többi. Az adatlapok fel-
dolgozás előtti ellenőrzése, csak a kiugróan eltérő adatokat képes kiszűrni 
és pontosítani. A legtöbbször el kell fogadni az adatszolgáltató adatait, 
mert annak kitöltéséért, pontosságáért és időszerűségéért ő felel. 

A folyamatosan biztosított adatkitöltési konzultációs lehetőséget a 
felelős tervezőkön (megyei védelmi bizottságok titkárságai, a haderőne-
mek, csapatok parancsnokságai stb.) túl az adatszolgáltatásra kijelölt gaz-
dasági és katonai szervezetek is igénybe vették.  

Ebből az következik, hogy az adatokat szolgáltatók részére az adat-
lapok kitöltése előtt felkészítést kell tartani, ott kell egységes értelmezést 
kialakítani. A felkészítésen azoknak kell részt venni, akik a kitöltést vég-
rehajtják (ki kell jelölni a szervezeteket és a személyeket). A felkészítést 
úgy kell megszervezni, hogy annyi szinten kerüljön a feladatban érintett 
szakállomány felkészítésre, ahány szintre felosztjuk az adatszolgáltatás 
rendszerét.  

Az adatlapok feldolgozás előtti ellenőrzése során igyekeztünk ki-
szűrni és kijavítani olyan hibákat, mint az adatok nem a meghatározott 
mezőben való megadása, mértékegységének-, formátumának megváltoz-
tatása, a táblázatok és azonosítóik nem megfelelő másolásából, illetve 
megváltoztatásából adódó hibák. E hibák az adatok elvesztéséhez, nem 
helyes és pontos kimutatásokhoz vezet a lekérdezés szűréssel funkció 
használatakor, valamint az adatok összegzésekor. 

Ebből az következik, hogy az adatokat a feldolgozás előtt le kell el-
lenőrizni a fenti szempontok figyelembevételével, amely nagyszámú adat 
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esetén külön ellenőrző programmodul segítségével hajtható végre, amely 
az ellenőrzést végző szubjektivitását, hibáját is kiküszöböli. 

Összegzés 

A jelenlegi adatbázist a kormányrendeletben meghatározott köve-
telmények teljesítése érdekében több lépésben ki kell bővíteni. Egy olyan 
csoport létrehozása szükséges, amely feladatai a következők: a KAB bő-
vítésének megtervezése, az adatlapok elkészítése, a beérkezett adatok el-
lenőrzése, értékelése és a Magyar Köztársaság Befogadó Nemzeti Támo-
gatás Képesség Tervező Katalógusának pontosítása.  

A BNT tervezéséhez nélkülözhetetlen adatok tárolását, naprakészsé-
gét, gyors elérhetőségét, azaz a megfelelő adatszolgáltatást hálózatba 
kapcsolt védett informatikai hálózattal, megbízható eszközökkel és prog-
ramokkal, felkészített személyekkel kell biztosítani.  

A bekért adatok egyértelmű megadása érdekében ki kell dolgozni a 
kitöltési útmutatókat, ki kell jelölni az adatszolgáltató szervezeteket, az 
adatlapok kitöltése előtt felkészítést kell tartani a kitöltést végrehajtó fele-
lős tervező szervezet kijelölt állománya részére, ott kell egységes értel-
mezést kialakítani.  

Az adatlapok feldolgozás előtti ellenőrzése során a hibákat ki kell 
szűrni és javítani. 

Tovább kell folytatni a védelmi feladatok területen az adatbázisok 
és informatikai rendszerek egységes kialakítását, hálózatba kapcsolását. 

Ajánlás 

A tanulmány, mint a KAB helyzetével foglalkozó publikáció fel-
használható: 

• Egyrészt az elméleti felkészítések során; 

• Másrészt a BNT Tárcaközi Tervező Bizottság a soron következő 
időszak követelményeinek meghatározásához; 

• Harmadsorban a katonai és polgári tervező szervezeteknél a BNT 
feladatokban fennálló hiányosságok felszámolásához. 
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Különösen ajánlott a tanulmányban foglaltak hasznosítása: 

• A Honvédelmi Minisztérium Főosztályai; 

• A Honvédelmi Minisztérium Hivatalai; 

• A minisztériumok védelmi – koordinációs főosztályai; 

• A Megyei Védelmi Bizottságok, valamint 

• A Magyar Honvédség szervezetei részére. 

 

Felhasznált irodalom 

1. MC 334/2 Befogadó Nemzeti Támogatás NATO Alap és Irányel-
vei. 

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

3. AJP-4.5(A) Szövetséges Összhaderőnemi Befogadó Nemzeti Tá-
mogatási Doktrína és Eljárási Módszerek. 

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

5. 176/2003. (X.28.) Kormány rendelet a befogadó nemzeti támoga-
tás egyes kérdéseiről. 

6. 9/2005. (HK 4.) HM utasítás a befogadó nemzeti támogatás ága-
zati feladatainak előkészítéséről és végrehajtásáról. 

7. 59/2005. (HK 12.) HM utasítás a Befogadó Nemzeti Támogatás 
ágazati feladatainak előkészítéséről és végrehajtásáról szóló 
9/2005. (HK 4.) HM utasítás módosításáról. 

8. A Befogadó Nemzeti Támogatás Tervezési Módszertani Útmuta-
tó. 


