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TAKÁCS ATTILA GéZA EZREDES:  

ÚJ (INFORMÁCIóS) FELHő A NATO „CSÚCSÁN”

bEvEZETéS

A XXI. század egyik legnagyobb kihívása a 
nagy tömegű információk feldolgozása, cso-
portosítása és ennek eredményével a vezetési 
folyamatok támogatása. Különösen így van 
ez a katonai alkalmazás terén, ahol a felderí-
tési, a tervezési, a fegyverrendszer irányítási 
és a vezetési információkat szükséges ösz-
szehangolni több vezetési szinten egyszerre. 
A központi, vezetési információs rendszer-
nek képesnek kell lenni a zavaró vagy téves 
információk kiszűrésére, de egyben a dön-
téshozatalt is támogatni olyan módon, hogy 
nem okoz túlterhelést és nem hagy kétséget 
az információk hitelessége tekintetében. 
A NATO, a polgári alkalmazásokhoz hason-
lóan, létrehozott egy olyan minősített infor-
mációs felhőt, amely megszünteti a klasz-
szikus munkahely fizikai korlátait, és amely 
egyben lehetővé teszi a tervezés és a vezetés 
átalakítását egy öngerjesztő folyamattá.

A líbiai művelet egyik fontos tanulsága, 
hogy az újkori katonai műveleteket nem lehet 
merev szervezeti felépítésű törzsekkel1 ve-
zetni. Ennek egyik oka, hogy az információ-
feldolgozás igénye nem egyenletes, hanem 
pulzáló jellegű, másrészt a katonai feladatok 

1 A NATO líbiai műveletének második stratégiai tanul-
sága.

jelentős mértékben keverednek nem-katonai 
jellegű feladatokkal. Az aszimmetrikus had-
viseléshez, olyan műveletirányító „aszim-
metrikus katonai törzsekre” van szükség, 
amely képes lefedni a szemben álló fél teljes 
hadviselési spektrumát. Továbbá a válságok 
kirobbanásának kiszámíthatatlansága kizárja 
annak lehetőségét, hogy egy műveletirányító 
parancsnokság tökéletesen felkészült legyen.

Az egy megoldás lehet, hogy a legjob-
ban felkészült szakembereket a megfelelő 
időben, a megfelelő helyre összevonják. Az 
információs technológia azonban mára már 
lehetővé tette, hogy ezeket a szakértőket nem 
kell egy fizikai térben összegyűjteni, mert az 
agykapacitásuk így is összekapcsolható. Az 
emberi szakértelem ilyen módon történő ösz-
szekapcsolása egy adott időintervallumban, 
tulajdonképpen egy információs művelet fő-
erőkifejtését jelenti, amely döntő fontosságú 
egy katonai művelet kulminációs pontján.

A NATO legutóbbi műveleteinek a vezetési 
tapasztalata, átformálta a parancsnoki struktú-
ra működését is. Ezek a tapasztalatok tökélete-
sítették azt a képet, amelyet már körvonalazó-
dott a szövetség, a Lisszaboni csúcstalálkozója 
végén. Az átfogó megközelítés, mint elv, az 
információs csúcstechnológia révén vált való-
ra a szövetség parancsnokságain, ez azonban 
akkor válik teljessé, ha a 28 tagország hozzá-
kapcsolódik a saját információs rendszerével.

A NATO új műveleti központja jelentősen megváltoztatja az információáramlás eddigi rend-
jét, amely hatással van a vezetés rendjére is. A nemzeteknek felül kell vizsgálni a saját vezető 
szervezeteik és a szövetség közötti kapcsolódási pontokat annak érdekében, hogy támogatni 
tudják a szövetség első számú parancsnokát, a SACEUR –t egy esetleges V. cikkely szerinti 
műveletben, a szövetség területének és lakosságának sikeres védelme érdekében. A tagorszá-
goknak így Magyarországnak is arra kell törekedni, hogy elkerülje az információs vákumot a 
kritikus időszakokban. Hiszen a XXI. század az „információ” korszaka.
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IRÁNYMuTATÁS, A vEZETéS  
JÖvŐJE

A NATO Stratégiai Műveleti Parancsnoksá-
ga (ACO)2 létrehozta az új műveletirányító 
központját, amely 2012. május 01. –én kezd-
te meg a működését. Az új műveletirányítási 
központ létrehozását, a NATO Lisszaboni 
csúcstalálkozóján határozta meg a szövetség, 
amelynek célja egyrészt az „Átfogó megkö-
zelítése” koncepció megvalósítása, és ezzel a 
NATO műveletek valamennyi „nem katonai” 
szereplőjének a bevonása a műveleti terve-
zésbe és azok vezetésébe.

Másrészt, a NATO Parancsnoki struktúra 
átalakításával megnövekedett az ACO mű-
veletirányítási feladata. Egy vezetési szintet 
kiiktattak, és az új technológia lehetőségét 
kihasználva, modernizálták a vezetési esz-
közöket, amely egyben lehetővé teszi a va-
lós idejű globális helyzetkép létrehozását a 
SACEUR részére. Az új központ nemcsak a 
NATO által vezetett hadszínterek informáci-
óinak a feldolgozására képes, hanem a had-
színterek eseményeinek az egymásra hatását, 
összefüggéseit is megmutatja, ezen túlmenő-
en képes a potenciális válságövezetekről elő-
rejelzést adni az észak – Atlanti Tanácsnak.

Az új műveleti központ létrehozása azon-
nal számos kérdést vetett fel a jövőbeni mű-
ködéssel kapcsolatban:

A tagországok nemzeti struktúrájához ho-
gyan fog csatlakozni az új műveleti központ?

Hogyan befolyásolja az információ áram-
lás rendjét?

Hogyan fog működni az MC 586 határozat 
a gyakorlatban?

Első pillantásra egyszerűnek tűnik a meg-
oldás, veszünk egy darab papírt, egymásmel-
lé felrajzoljuk a NATO és a nemzeti vezetés 
szervezeti ábráit, és a két rendszer vezetési 

2 Allied Command Operation amely funkcionális el-
nevezés, a Washingtoni szerződés szerinti nevén 
SHAPE (Supreme Headquarter Allied Power Europe)

elemeit összekötögetjük vonalakkal. De mi-
nél többet gondolkodunk azon, hogy ki kinek 
a partnere, egyre több vonalat húzunk, és 
egyre bonyolultabbá válik a kapcsolatrend-
szer a szövetség és az adott tagország között.

Mielőtt hozzáfogunk kibogozni ezt az új 
elemmel kibővült kapcsolatrendszert, figye-
lembe kell venni a különbségeket, amely a 
szövetség és a 28 tagország nemzeti sajátos-
ságaiból adódik. Eltérések vannak: a véde-
lempolitikai célokban; a katonadiplomáciá-
ban; a műveletvezetési eljárásokban és azok 
technológiai színvonalában; a CCOMC3 
működési rendjében és a nemzeti műveleti 
központok működési rendjében. Végül, de 
nem utolsó sorban, eltérés van a NATO és 
az egyes nemzetek vezető szervezeti közötti 
információáramlás rendjében – elsősorban a 
hatás és jogköri eltérések miatt – ami a nem-
zeti jogrend különbözőségéből következik.

Elsőként a Norvég Vezérkar osztotta meg 
a nézeteit ebben a témában a nemzetekkel 
a katonai képviselők útján. Kezdjük azzal, 
hogy elemezzük a norvég elképzelést erről 
a témáról, amelyet az 1. számú táblázatban 
foglaltak össze.

A NATO, a parancsnokságok átalakításá-
val, a harcászati vezetési szintet (haderőnemi 
parancsnokságok) felemelte a hadműveleti 
(összhaderőnemi parancsnokságok) szintjé-
re. Ha összehasonlítjuk a NATO és a Nor-
vég szervezetek kapcsolódását, akkor azt 
tapasztaljuk, hogy Norvégia – az eszkalációs 
időszakban – a saját hadműveleti szintjét „ki-
kapcsolja” az információáramlásból. Ennek 
az is lehet az eredménye, hogy információs 
vákum keletkezik egy fegyveres konfliktus 
kezdetén.

Az információáramlás volumene több té-
nyezőtől függ: az adott konfliktus körzetben 
hány ország érintett közvetlenül; mekkora 

3 Comprehensive Crisis and Operations Management 
Centre (CCOMC) – Integrált Válságkezelési és Had-
műveleti Központ.
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Info Exchange Matrix

PEACE CRISIS CONFLICT

POLITICAL *  MOD – NORDEL/MILREP
* MFA - NORDEL

* PM – SEC GEN
* DEFMIN/FORMIN – SEC GEN 
* MOD – NORDEL/ MILREP
* MFA - NORDEL 
* DEFMIN/FORMIN – NAC 
* DEFMIN/FORMIN – BILAT 

• PM – SEC GEN
• DEFMIN/FORMIN – SEC GEN 
* MOD – NORDEL/ MILREP
* MFA – NORDEL 
* DEFMIN/FORMIN – NAC 
* DEFMIN/FORMIN – BILAT 

STRATEGIC * CHOD – CMC
*  CHOD – SACEUR/SACT
* CHOD – MILREP
* CHOD – NMR
*  DEFSTAFF – CCOMC

* CHOD – CMC 
* CHOD – SACEUR/SACT 
* CHOD – MILREP
* CHOD – NMR
* DEFSTAFF – CCOMC

* CHOD – CMC 
* CHOD – SACEUR/SACT 
* CHOD – MILREP
* CHOD – NMR
* DEFSTAFF – CCOMC 

OPERATIONAL * NJHQ – CCOMC
* NJHQ – NCS
* NJHQ – NFS
* NJHQ – NRF
* NJHQ – NMR

* NJHQ – NCS 
* NJHQ – NMR 

* NJHQ – JTFHQ 

   ?
* NJHQ – NMR 
* NJHQ – JTFHQ 

TACTICAL * NORTG – MC
* NAOC – AC/CAOC
* LAND – LC/1 GNC/

* NORTG – MC/JMCC 
* NAOC – AC/CAOC/JFACC 
* LAND – LCC +? 

* NORTG – JFMCC 
* NAOC – JFACC 
* LAND – LCC 

1. ábra. Kjell-Ove Skare vezérőrnagy (NOR) jelentése a katonai képviselők  
2012 május 23-i értekezletén

Információáramlási táblázat változat

Békeidőszak Válság időszak Fegyveres összecsapás

Politikai  
szint

HM – VPR/KKH 
KÜM – NATO Nagykövet

Miniszterelnök – NATO Főtitkár 
HM/KÜM – NATO Főtitkár 
HM – VPR/KKH 
KÜM – NATO Nagykövet 
HM/KÜM – Észak - Atlanti Tanács 
HM/KÜM – Kétoldalú partnerek

Miniszterelnök - NATO Főtitkár 
HM/KÜM – NATO Főtitkár 
HM – VPR/KKH 
KÜM – NATO Nagykövet  
HM/KÜM – Észak - Atlanti Tanács 
HM/KÜM – Kétoldalú partnerek

Stratégiai  
szint

HVKF – Katonai Tanács (MC)  
HVKF – SACEUR / SACT 
HVKF – KKH (Büsszel) 
HVKF – NKK (Mons) 
HVK – CCOMC

HVKF – Katonai Tanács (MC) 
HVKF – SACEUR / SACT 
HVKF – KKH (Büsszel) 
HVKF – NKK (Mons) 
HVK – CCOMC

HVKF – Katonai Tanács (MC) 
HVKF – SACEUR / SACT 
HVKF – KKH (Büsszel) 
HVKF – NKK (Mons) 
HVK – CCOMC

Hadműveleti  
szint

MH ÖHP – CCOMC 
MH ÖHP – NCS 
MH ÖHP – NFS 
MH ÖHP – NRF 
MH ÖHP – NKK (Mons)

MH ÖHP – NCS 
MH ÖHP – NKK (Mons) 
MH ÖHP – JTFHQ

MH ÖHP – JTFHQ

Harcászati  
szint

MH ÖHP/Légierő/CRC  
Veszprém – AC Ramstein/CAOC 
HM ÖHP/SZF HDM – LC Izmír

MH ÖHP/Légierő / CRC Veszprém –  
AC Ramstein/CAOC /JFACC 
MH ÖHP/SZF HDM – JTF HQ/LCC

MH ÖHP/Légierő /CRC Veszprém –  
AC Ramstein/CAOC /JFACC 
HM ÖHP/SZF HDM – JTF HQ/LCC

2. ábra. A nemzeti és a szövetségi szervezetek lehetséges kapcsolódási pontjai (saját változat)
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katonai képességek kerülnek szembe egy-
mással; a szövetségnek mekkora erővel szük-
séges beavatkoznia; az ENSZ milyen mandá-
tumot ad ki a beavatkozásra. Általánosságban 
megállapítható a helyzet összetettségétől 
függetlenül is, hogy a válság eszkalációjával 
egyenes arányban növekszik az információ 
mennyisége, egészen a válság csúcspontjáig. 
A helyzet összetettsége még tovább növeli az 
információ mennyiségét. Ha a válság eljut a 
fegyveres összecsapásig, akkor a fegyveres 
küzdelem robbanásszerű növekedést okoz az 
információáramlásban.

A kapcsolódási pontok vizsgálatánál azt is 
meg kell vizsgálnunk, hogy a válságkezelés 
különböző fázisaiban, a válságkezelésben 
résztvevő szervezetek szerepe és funkciója 
hogyan változik meg. Ebből az is követke-
zik, hogy egy államon belül az információ-
áramlás súlypontja áthelyeződik a különbö-
ző válságkezelési fázisokban a kormányzati 
ágazatok, a nem-kormányzati szervezetek és 
a katonai beavatkozás eszközrendszere kö-
zött. A nemzetközi szervezetekkel viszont 
ettől függetlenül mindvégig szoros együtt-
működést szükséges fenntartani a hatékony 
válságkezelés fenntartása érdekében. Tehát 
a parancsnokságoknak képesnek kell lenni 
a kezdeti fázisban, szakértőkkel támogatni 
azokat a szervezeteket, akiknél az informá-
cióáramlás súlypontja van, és képesnek kell 
lenniük a válság kulminációs időszakában 
„civil” szakértőket integrálni a műveleti ter-
vezésbe és vezetésbe.

Az információáramlást tovább komplikál-
ja, hogy a NATO és EU tagországok között 
nagy az átfedés. Ugyanakkor a két szervezet 
más – más elvek mentén vesz részt a válság-
kezelési folyamatban. A NATO elsődlegesen 
a katonai eszközök alkalmazásával a legin-
tenzívebb (kulminációs) időszakban avatko-
zik be, míg az EU elsősorban a nem katonai 
eszközök alkalmazásával igyekszik az adott 
válságot lecsillapítani, a konszolidációs idő-
szakra koncentrálva. Ebben a két szervezet 

hivatalosan meg is állapodott a Berlin Plusz 
egyezményben, amely szerint szükség esetén 
a NATO bizonyos képességeket az EU ren-
delkezésére bocsát a rendezési folyamat visz-
szafordulásának megakadályozása és egyéb 
okok miatt. Tehát egy adott országon belül 
az információáramlás volumene attól is függ, 
hogy a NATO és az EU műveletben milyen 
mértékben vesz részt, azaz melyik válságke-
zelési fázisba kapcsolódik be intenzívebben, 
ha csak nem közvetlenül érintett a konfliktus-
ban.

A fenti táblázat felkeltette valamennyi 
nemzet érdeklődését, mivel a szövetségi 
együttműködést vizsgálja politikai és katonai 
síkon a különböző szervezetek között, béke-
időszakban, válságidőszakban és a fegyveres 
összecsapás időszakában (a NATO V. cik-
kely szerinti műveletei) esetén.

A norvég gondolkodást a CCOMC átadá-
sa indította el, hogyan tudják összeegyeztet-
ni az információáramlást a nemzeti vezetési 
rendszerük, és a szövetség új vezetési elemé 
között. Másik fontos cél volt a norvégok szá-
mára, hogy a SACEUR támogatását hogyan 
tudják biztosítani, helyi és regionális infor-
mációelemzéssel, amikor a válságok kialaku-
lását kívánja a szövetség megelőzni.

Az előadás hivatkozik az MC 586 –os do-
kumentumra, amely a szövetséges vezetési 
rendszert definiálja. A VII. fejezet foglalko-
zik a NATO és a nemzeti parancsnokságok 
viszonyával.

A norvég előadásból az információcsere 
táblázat fókuszál a lényegre. Számba veszi 
az összes lehetséges nemzeti kapcsolódási 
pontot a külügyminisztérium, a védelmi mi-
nisztérium, a védelempolitika és az állami 
vezetők esetében.

Ez azt feltételezi, hogy léteznie kell egy jól 
összehangolt belső nemzeti információáram-
lási táblázatnak is, hiszen másképpen nem le-
het egységes nemzeti álláspontot képviselni a 
szövetség irányában, főleg válság és a fegy-
veres konfliktusok időszakában.
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NEMZETI vONATKOZÁSOK

Magyar nemzeti szempontból is fontos, hogy 
a nemrég elfogadott Nemzeti Biztonsági 
Stratégia megvalósításához kapcsolódó ve-
zetési rendszer milyen módon tart fenn infor-
mációáramlást a szövetséges vezető szervek-
kel, azaz hogyan kapcsolódik hozzá. 

A saját szempontunkat tekintve hasznos 
lehet egy hasonló táblázat összeállítása, 
amely biztosítja, hogy valamennyi vezetési 
szinten az egységes nemzeti érdek jelenjen 
meg. A saját változatom (2. számú ábra) a 
norvég mintára épül, de figyelembe veszi azt 
a sajátosságot, hogy Magyarország földraj-
zi adottságai miatt csak két haderőnemmel 
rendelkezik, valamint vezetés technikailag a 
haderőnemi és az összhaderőnemi (a NATO 
szempontjából a hadműveleti és a harcászati) 
vezetés nálunk egy szinten integrálódik.

Az információáramlás jelenleg is zajlik a 
jóváhagyott hatás és jogkörök alapján, azon-
ban egy ilyen táblázatból jól látható, hogy az 
alaptörvény és más rendelkezések alapján 
hogyan változnak meg a hatás és jogkörök 
a különleges jogrend időszakában, valamint 
a katonai vezetési szinteken milyen (hadi) 
szervezeteket aktivizál a szövetség, és azok-
kal kiknek kell kapcsolatba lépni a nemzeti 
oldalról.

A táblázat megmutatja azt is, hogy esetle-
gesen a nemzeti oldalról hiányzik-e valamely 
szervezet az információáramlásból, illetve 
nem azon a vezetési szinten kapcsolódik, 
ahol azt a szövetség várja. A békétől elté-
rő időszakban létrejövő újabb kapcsolódási 
pontokon fontos, hogy felkészült legyen a 
nemzeti kijelölt partner szervezet is az infor-
mációáramlásra. Magyarország számára ez 
különösen fontos, hiszen nem csak a nemzeti 
biztonsági és a nemzeti katonai stratégiánk 
épül a szövetségre, hanem az „Ország-védel-
mi Terv” is.

Természetesen egy ilyen információáram-
lási rendszer nem jöhet létre megfelelő hír-

adó – informatikai háttér nélkül, a nemzeti és 
a NATO vezető szervek között.

Jellemzően egy válság időszakban az in-
formáció mennyisége a többszörösére nö-
vekszik, és a helyzet súlyossága dönti majd 
el, a feldolgozáshoz rendelkezésre álló idő 
mennyiségét, amely általában a töredékére 
csökken a békeidőszakban megszokottakhoz 
képest. éppen ezért fontos a nemzeti minősí-
tett informatikai hozzáférési szint vizsgálata, 
amely megmutathatja, hogy a hazai törzsek 
létszámát mennyire lehet hatékonyan kihasz-
nálni a szövetséggel történő információáram-
lásban. A mi esetünkben, még akkor sem 
mondható kielégítőnek, ha nappal – éjszakai 
váltásba vannak vezényelve a törzstisztek, és 
így kétszeresére növekszik a hozzáférés.

A szövetség számos szakmai terület mun-
káját szoftverekkel támogatja. Ilyen például a 
hadművelet (légtérirányítás, harc – és tűzveze-
tés, tervezés); a logisztika (szállítástervezés); 
térképészet; amelyek folyamatosan fejlesztés 
alatt állnak. Egy válság kirobbanása akár né-
hány hét leforgása alatt is bekövetkezhet, lásd 
Líbia esetében. Ezért, az információáramlás 
szűk keresztmetszete a kritikus időszakban je-
lentős kockázatokat hordoz magában.

A szövetségi együttműködésünk másik 
sarokpontja a Befogadó Nemzeti Támogatás 
adatbázisának a naprakészen tartása, hiszen 
ebből dolgoznak a NATO törzsek. A közel-
múltban megindult a stratégiai szintű doku-
mentumok aktualizálása (Nemzeti Biztonsági 
Stratégia – 2012, amely alapján elkészíthető 
a Nemzeti katonai Stratégia, ebből pedig 
felülvizsgálható az „Ország-védelmi Terv”), 
azonban nem szabad megfeledkeznünk a 
kapcsolódó adatbázisok pontosításáról sem, 
amelyek a végrehajtáshoz szükségesek. 
A Befogadó Nemzeti Támogatás adatbázisát 
utoljára 2004 –ben pontosították, ezzel ren-
delkezik a szövetség. Egy válságidőszakban, 
amikor egyébként is felgyorsulnak az esemé-
nyek, akkor már késő egy teljesen új adatbá-
zisnak a létrehozásához hozzáfogni.
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A NATO Válságreagáló Rendszere 
(NCRS4) definiálja a tagországokban ajánlott 
(válságkezelési) rendszabályokat, amelyek 
bevezetését nemzeti (NCRS) könyv alapján 
teszik meg az egyes országok. Ezekkel a kó-
dokkal jelentik a szövetségnek az országok, 
hogy az adott nemzet milyen rendszabály be-
vezetését határozta el. A nemzeti kézikönyv 
egy példányát a nemzeti képviseleteken kell 
elhelyezni, amelyből szükség esetén tájé-
koztatni lehet a szövetség vezetőit az adott 
nemzet részéről bevezetett intézkedések tar-
talmáról. Ez is egy fontos „kommunikációs 
eszköze” a szövetségesekkel folytatott infor-
mációáramlásnak.

A szövetség új műveleti központja 
(CCOMC) képes integrálni más együttmű-
ködő (kormányzati és nem-kormányzati) 
szervezetet ideiglenesen, vagy akár egyes 
civil szakértők is be tudnak kapcsolódni a 
művelet-elemzésbe, és a műveletek tervezé-
sébe. A nemzeti vezetési infrastruktúrákat is 
úgy célszerű létrehozni, hogy adott esetben a 
nemzeti civil szakértők tudjanak (katonai in-
formatikai eszközök útján is) kommunikálni 
a szövetség szakértőivel.

A szövetségi – nemzeti együttműködés 
újabb lehetősségeit keresi az ACT5 a kikép-
zés terén. A szövetségi és nemzeti katonai pa-
rancsnokságok, katonai egységek informati-
kai összekapcsolásával lehetősség nyílik arra 
a közeljövőben, hogy a dandár, hadtest szintű 
törzsgyakorlásokat a virtuális térben hajtsák 
végre. Ezzel a költséghatékonyság mellett, 
az interoperabilitás is növelhető, valamint a 
rendszer a gyakorláson túl, másra is lehető-
séget teremt. A légierő és a haditengerészet 
már rendelkezik szövetségi szintű vezetési 

4 NATO Crises Response System
5 Allied Command Transformation (A NATO másik 

stratégiai szintű parancsnoksága, amely a művele-
tekhez szükséges képességek kialakítását irányítja 
az egyes tagországokban, az alárendeltségében lévő 
szervezetek segítségével.)

rendszerrel, várhatóan a szárazföldi erők szá-
mára is elérhetővé válik ilyen szoftver. Az 
első lépés az összekapcsolódáshoz, a védett 
nemzeti informatikai hálózat megteremtése.

Valamennyi tagországnak, így nekünk is 
célszerű megvizsgálni, hogy a nemzeti mű-
veletvezetési rendszer milyen módon képes 
csatlakozni az ACO CCOMC –hoz, illetve 
biztosított-e vele az együttműködés béke és 
békétől eltérő időszakokban egyaránt.

ÖSSZEGZéS

Az általános magyar köztudatba, a NATO 
egy katonai szövetségként épült be és sokan 
úgy vélik, hogy ez csak a Honvédségre tarto-
zik. Azonban fontos hangsúlyozni, hogy ez a 
szövetség egy politikai és katonai szövetség 
egyben, amely azt fejezi ki, hogy egy közös 
értékrend és politikai platform alapján egye-
sített katonai képességek összessége. A Wa-
shingtoni szerződésnek csak az 5. cikkelye 
az, ami kifejezetten katonai alkalmazásról 
szól, a többi része egy (politikai) érdekszö-
vetséget takar, és az ehhez kapcsolódó felté-
teleket fogalmazza meg. 

Ami nem jelenti feltétlenül azt, hogy a 28 
ország önzetlenül, csupán „békeszeretetből” 
nyújt segítséget egymásnak. Franciaország 
1967 –es kilépésekor Charles De Gaulle tá-
bornok azt mondta,6 hogy a NATO egy halott 
szervezet, mert az USA Európát, a Szovjet-
unió elleni felvonulás főútjává tette. Tehát, 
már a megalakulás kezdetén világos volt még 
a közép hatalmaknak is, hogy ebben a szö-
vetségben szó sincs egyenrangúságról, így 
Franciaország évtizedeken keresztül csak po-
litikailag értett egyet a NATO-val.

A feszültség, az Atlanti Óceán két partja 
között jelentősen enyhült, hiszen Franciaor-
szág visszalépett a NATO katonai együtt-

6 Air University Review, March-April 1967 De Gaulle: 
Enigma in the Western Alliance? Major Alfred R. 
Uhalt, Jr.
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működésébe, és más változások is történtek 
(átalakult a Világ politikai polarizációja) ami 
ezt elősegítette.

éppen ezért, fontos tisztán látni, hogy a 
NATO tagság három különböző ágazatot 
foglal magában: a külpolitikát, a védelem-
politikát és a katonai képességeket. Ez a há-
rom (kormányzati) ágazat határozza meg egy 
adott ország viszonyulását a külvilághoz. Ez 
a viszony csak akkor lehet eredményes érdek-
érvényesítés, ha az adott ország összehangol-
ja ennek a három ágazatnak az erőfeszítéseit 
a kétoldalú kapcsolataiban és a szövetségben 
is. A NATO tagországok képviseleteinek 
az (szervezeti) összetétele is ezt fejezi ki. 
Ami azt feltételezi, hogy minden ágazat a 
szövetség megfelelő pontján csatlakozik, és 
egy összehangolt információáramlással vesz 
részt a szövetség tevékenységében.

A NATO új vezetési központja még nincs 
beillesztve a nemzeti műveleti vezetési ren-
dünk információs csatornájába, és még azt 
sem mérlegeltük, hogy mely nemzeti ve-
zetési elemeinknek kell kapcsolatba lépnie 
vele. Ha ez így marad, akkor azzal kizárjuk 
magunkat a NATO műveleti vezetéséből, 
amelyre pillanatnyilag az ország-védelmünk 
épül, és amely egyúttal a nemzeti független-
ségünk garanciája is.
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A használt rövidítések gyűjteménye

Rövidítés Teljes kifejezés Jelentés
AC Air Command Légierő Parancsnokság
BILAT Bilateral Kétoldalú (két ország kapcsolata)
CAOC Combined Air Operations Centre Légi Vezetési és Műveletirányító 

Központ
CCOMC Comprehensive Crisis and Operations  

Management Centre
Integrált Válságkezelési  
és Hadműveleti Központ

CHOD Chief of Defence Staff Vezérkar Főnök
CMC Chairmen of Military Committee Katonai Tanács Elnöke
DEFMIN Defence Minister Védelmi Miniszter
DEFSTAFF Defence Staff Vezérkar 
FORMIN Foreign Minister Külügyminiszter
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Rövidítés Teljes kifejezés Jelentés
JFACC Joint Force Air Component Commander Légierő Komponens Parancsnok
JMCC Joint Maritime Component Commander Haditengerészeti Komponens  

Parancsnok
JTFHQ Joint Task Force Headquarter Összhaderőnemi Harc-csoport  

Parancsnokság
LAND Land (Forces) Szárazföldi (erők) Haderőnem
LC Land Command Szárazföldi Parancsnokság
MC Maritime Command Haditengerészeti Parancsnokság
MFA Ministry of Foreign Affairs Külügyminisztérium
MILREP Military Representative Katonai Képviselő (Brüsszel)
MOD Ministry of Defence Védelmi minisztérium
NAC North Atlantic Conceal Észak Atlanti Tanács
NAOC Norway Air Operations Centre Norvég Légi Műveleti Központ
NCS NATO Command Structure NATO Parancsnoki Struktúra
NFS NATO Force Structure NATO Csapatstruktúra
NJHQ Norway Joint Headquarter Norvég Összhaderőnemi  

Parancsnokság
NJHQ Norway Joint Headquarter Norvég Összhaderőnemi  

Parancsnokság
NMR National Military Representative Nemzeti Katonai Képviselő (Mons)
NORDEL Norway Delegation to NATO (Brussels) Norvégia Küldöttség a NATO hoz 

(külügyi, védelempolitikai, katonai 
részlegekkel)

NORTG Norway Task Group Norvég Harc-csoport
NRF NATO Response Force NATO Reagáló Erők
PM Prime Minister Miniszter Elnök
SACEUR Supreme Allied Commander Europe Szövetséges Erők Európai  

Főparancsnoka
SACT Supreme Allied Commander 

Transformation
Szövetséges Erők Képességfejlesz-
tési Főparancsnoka

SEC GEN Secretary General Főtitkár
HM Honvédelmi Minisztérium  
HVKF Honvéd Vezérkar Főnök  
KKH Katonai Képviselő Hivatal  
KÜM Külügyminisztérium  
MH ÖHP MH Összhaderőnemi Parancsnokság  
VPR Védelempolitikai Részleg  


