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UGHY ANTAL

A gyakorlatok NATO-elvek, 
-eljárások szerinti előkésztése, 
végrehajtása és értékelése (I. rész)*

„Az igazi művészet kézen fogni a változást, 
mielőtt az torkon ragadhatna minket! ”

Sir Winston Churchill

A Magyar Honvédség 1995-től vesz részt NATO békepartnerségi (Partnership for 
Peace -  PfPf vagy ilyen szellemű, illetve 1998-tól NATO-gyakorlatokon. Aktív és ha
tékony részvételünk ezeken a rendezvényeken jelentős mértékben járult hozzá a Ma
gyar Honvédségről az Észak-atlanti Szerződés Szervezete (North Atlantic Treaty 
Organization-NATO) országaiban kialakult pozitív kép megalapozásához, másrészt új 
tapasztalatok széles tárházát nyújtotta a Magyar Honvédség bevont állományának.

Az Észak-atlanti Szerződés Szervezetéhez való csatlakozás, a Magyar Honvédség 
(MH) reformja és átszervezése, valamint az egyre több NATO-gyakorlaton történő rész
vételünk megköveteli, hogy a gyakorlatokkal kapcsolatos ismeretek rendszerezett for
mában mindazokhoz eljussanak, akik valamilyen formában érintettek azok tervezésé
ben, szervezésében, végrehajtásában és értékelésében. Mindezek a körülmények elen
gedhetetlenné és szükségessé teszik, hogy a Magyar Honvédség által, illetve részvéte
lével tervezett különböző, mind a hazai, mind pedig a nemzetközi gyakorlatokra való 
felkészülés (tervezés, szervezés), azok végrehajtása és értékelése a NATO által elfoga
dott egységes eljárások és módszerek szerint történjen.

A z elmúlt időszakban új alapokra kellett helyeznünk az egyik legfontosabb harc- 
vezetési okmányt -  a törzsszolgálatot, pontosabban a törzsszolgálat alapelveit. 
A tervezetként részben már kiadott Tábori Törzsszolgálat egyrészt egy újfajta, 

önálló gondolkodásmódra ösztönzi a parancsnokokat és törzseket a feladatok alkotó meg
oldása érdekében, másrészt megfelelő csatlakozási pontokkal bír a NATO-tagországok- 
nál alkalmazott parancsnoki és törzsmunkához a harcvezetési döntések előkészítésének, 
az elhatározások meghozatalának és végrehajtásának mechanizmusaiban.

A Magyar Honvédség parancsnokai és törzsei hadműveleti, harcászati felkészítésé
ben, a csapatok kiképzésében (elsődlegesen a harckiképzésben) elfoglalt helyük, szere
pük miatt a különböző gyakorlatok mindig is rendkívüli jelentőséggel bírtak és hasonló
an fontos szerepük lesz -  most már szövetségi környezetben is -  a magyar haderő alap- * 1

* A tanulmány II. részét a 2000. január hónapban megjelenő lapszámunkban olvashatják (a szerk.).
1 A tanulmányban az általánosan ismerttől eltérő szavakat, kifejezéseket, fogalmakat -  figyelembe véve a beérkezett számos 
javaslatot -  egységesen a következő formában jelenítjük meg: -  szó, kifejezés, fogalom megnevezése magyar nyelven; majd 
(zárójelben) a szó, kifejezés, fogalom rövidítése magyar nyelven (általánosan ismert és elfogadott rövidítés esetén, ha van 
ilyen); -  (zárójelben) a szó kifejezés, fogalom megnevezése angol nyelven, -  jel után az angol nyelvű rövidítés.
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rendeltetés szerinti feladataira való felkészítésében. Hazánk NATO-tagságával a Magyar 
Honvédség mind több parancsnoka, törzstisztje fog a továbbiakban is részt venni külön
böző nemzetközi -  elsősorban NATO-, NATO PfP-gyakorlaton. Éppen ezért elengedhe
tetlen a NATO által elfogadott egységes elvek és eljárásmódok mielőbbi átvétele, széles 
körű elsajátítása és gyakorlati alkalmazása mind a hazai, mind pedig a nemzetközi gya
korlatok előkészítése, tervezése, szervezése, végrehajtása és értékelése terén.2

Jelen gondolatok aktualitását növelheti, hogy jelenleg sem honvédelmi miniszteri 
utasítás, sem pedig MHPK-, VKF-intézkedést nem dolgoztak és nem adtak ki a gyakor
latok NATO által elfogadott egységes elvek és eljárásmódok szerinti előkészítése, végre
hajtása és értékelése érdekében.

Megítélésem szerint a rendkívül fontos felsőbb szintű stratégiai és doktrinális doku
mentumok kidolgozásával párhuzamosan, a törzsszolgálat új alapokra helyezését követő
en itt az ideje a rendszer megváltoztatásának ezen a területen is -  a NATO által elfoga
dott és alkalmazott egységes elvek és eljárásmódok alkotó alkalmazásával, a Magyar 
Honvédség felkészítési és kiképzési rendszerének alkalmazható, felhasználható elemei, 
jellemző pozitív sajátosságai megtartásával.

2 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

A TANULMÁNY CÉLKITŰZÉSEI

■ Feldolgozni, rendszerezni és összegezni a Magyar Honvédség hazai és nemzet
közi gyakorlatai NATO által elfogadott egységes elvek és eljárásmódok szerinti előkészí
tésével, végrehajtásával és értékelésével kapcsolatos ismereteket.

■ Bemutatni a gyakorlatok előkészítésének folyamatát, ismertetni a gyakorlatok 
alapvető okmányait, azok fő tartalmát, felépítését.

■ Vázolni a Sajtó és Tájékoztatási Központ, a Látogatói és Megfigyelői Iroda gya
korlatokon való működtetésének alapvető célját, elveit, fontosabb feladataikat.

■ Összegezni a gyakorlatok költségvetési, pénzügyi, a nemzetközi gyakorlatok 
egyes jogi kérdéseinek fontosabb aspektusait.

■ Vizsgálni a Honvéd Vezérkar, ezen belül a HVK Hadműveleti Főcsoportfőnök
ség feladatait a Magyar Honvédség által, illetve részvételével tervezett hazai és nemzet
közi a gyakorlatok koordinálása, előkészítése, végrehajtása és értékelése érdekében.

A GYAKORLATOK RENDELTETÉSE

A Magyar Köztársaság fegyveres erőinek alapvető részét képező Magyar Honvéd
ségnek készen kell állnia a békeidőszaki, a válsághelyzeti, valamint a háborús katonai 
műveletek és tevékenységek teljes skálájának végrehajtására, mind önállóan, mind pedig 
a washingtoni szerződés 5. cikkelye vagy nem az alapján tervezett közös tevékenységek és 
műveletek esetében. A fenti tevékenységek és műveletek végrehajthatók a tömegpusztító 
fegyverek alkalmazásával (vagy proliferációjával), illetve csak hagyományos eszközök
kel úgy (kezdetben vagy csak) önállóan, mind pedig szövetségi kötelékben.

2 Megjegyzés: A szerző tisztában van azzal, hogy a tanulmány olvasását mindez kissé nehézkessé teszi, ugyanakkor segítséget 
nyújt a különböző fogalmak beazonosításához az angol nyelvű irodalom tanulmányozása során.
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A Magyar Honvédség parancsnoka, vezérkari főnök vonatkozó3 intézkedése a Ma
gyar Honvédség felkészítési és kiképzési feladataiban fő célkitűzésként határozza meg, 
hogy „ a Magyar Honvédség legyen képes a Magyar Köztársaság területi és légtérszu
verenitásának biztosítására, a kijelölt erőkkel — a feltételek megteremtését követően -  az 
ország területén kívüli alkalmazásra szövetségi kötelékben, valamint békemissziós fe l
adatok végrehajtására... ”

A Magyar Honvédség katonai szervezeteinek, létszámának és fegyverzetének radi
kális csökkentése, valamint a fentebb leírt körülmények elengedhetetlenül szükségessé 
tesznek egy sokkal reálisabb és költséghatékonyabb megközelítést a gyakorlatok terve
zése és végrehajtása során. Az ilyen fajta módszertani megközelítésnek kell tükröződnie 
a hadműveleti tervezésben, a fő célkitűzések és kiképzési célok rugalmas meghatározá
sában, a gyakorlatok előkészítésében és végrehajtásában egyaránt.

A Magyar Honvédség parancsnokainak és törzstisztjeinek a gyakorlatok tervezése 
és végrehajtása során alapvető követelményt jelent a NATO új Hadászati Koncepciójá
ban, a Haderőfejlesztési Célkitűzésekben (HFC) (/Target/ Force Goals -  TFG) rögzített 
és a Magyar Honvédség parancsnoka, vezérkari főnök által meghatározott azon elvárás, 
amely szerint a törzseket és csapatokat úgy kell felkészíteni, kiképezni, hogy azok meg
győzően tudják bizonyítani képességeiket és hatékonyságukat, bármilyen számukra meg
határozásra kerülő feladat végrehajtása esetén.

A Haderőfejlesztési Célkitűzésekben a Magyar Honvédség reagáló- és fő védőerői
nek követelményként határozták meg, hogy legyenek képesek mind védelmi, mind pedig 
támadó feladatok végrehajtására önállóan és szövetségi megerősítés, illetve átalárendelés 
körülményei között. A jelen politikai és gazdasági helyzetben a felkészítés és kiképzés 
során, beleértve a gyakorlatok végrehajtását is, a fő hangsúlyt elsődlegesen az azonnali 
és gyorsreagálású erőkre, a következő lépésben a fő védő erőkre, majd később a NATO 
csapatkategorizálása szerinti más erőkre kell fordítani.

Az előzőekben rögzítetteken túl, a gyakorlatok tervezésénél és végrehajtásánál kü
lönleges figyelmet érdemel a reagáló- és fővédőerők logisztikai támogatásának, valamint 
-  szövetségesi megerősítést feltételezve -  a Befogadó Nemzeti Támogatás (BNT) (Host 
Nation Support -  HSN) feladatainak begyakorlása, továbbá a jövőbeni korszerű szimu
látorok és gyakorlóterek rendszerbe állítása és mindezek finanszírozása.

A gyakorlatok járuljanak acizá elsődlegesen a parancsnokok és törzsek hadművele
ti-harcászati felkészítéséhez, csapatok harckiképzéséhez, tehát mindennek megvalósí
tása -  a Magyar Honvédség teljes vertikumában, valamint a NATO-nak felajánlott erő
ket illetően -  nemzeti felelőségünk és ebből eredően elsődleges kötelezettségünk.

A Magyar Honvédség által, illetve részvételével tervezett különböző gyakorlatok 
alapvető rendeltetése, hogy. fenntartsák a vezető szervek, a parancsnokok és törzsek, a 
csapatok szükséges hadászati, hadműveleti, harcászati, valamint együttműködési képes
ségeit és azokat az elvárt készültségi szinteket, amelyek szükségesek számukra békeidő
ben, válsághelyzetben és háborúban egyaránt a katonai műveletek és tevékenységek tel
jes skálája sikeres végrehajtásában.

A Magyar Honvédség parancsnokainak, törzseinek és csapatainak csak a különbö
ző gyakorlatok hatékony végrehajtása biztosíthatja a válsághelyzeti reagáló képességet, a 
különböző fenyegetettségek (kihívások és kockázatok) elleni felkészültséget, kiképzett

3 3/1999. (HK. 3.) intézkedés.
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séget. A gyakorlatok úgyszintén fontosak olyan képességek megszerzéséhez és fejleszté
séhez, mint a béketámogató, humanitárius és katasztrófa-elhárító műveletekben való 
részvétel.

A Magyar Honvédség törzsei és csapatai által végrehajtandó gyakorlatok fő céljai
nak meghatározásáért a gyakorlatot elrendelő (vezetők, parancsnokok) elöljárók (MHPK, 
VKF, haderőnemi VKF, Hdt. / ho. / dd. /e. parancsnokok) a felelősek.

A Magyar Honvédség törzsei és csapatai részvételével tervezett nemzetközi -  első
sorban a NATO-, NATO-PfP-gyakorlatok fő céljai meghatározásáért a végrehajtást el
rendelő NATO-parancsnokok a felelősek. A NATO békepartnerségi (PfP) szellemű, a 
Nyugat-európai Unió (NYEU) (Western Europian Union -  WEU), valamint a két- és 
többoldalú megállapodások alapján tervezett gyakorlatok vonatkozásában a felek kölcsö
nös egyetértésével (megállapodása alapján) a gyakorlat végrehajtását elrendelő (vezetők, 
parancsnokok) elöljárók a felelősek.

4 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

A GYAKORLATOK FŐ CÉLJAI

A Magyar Honvédség felkészítése és kiképzése során mind a hazai, mind pedig a 
nemzetközi gyakorlatokat úgy célszerű tervezni, hogy azok végrehajtása során az alábbi 
fő  célok közül egy vagy több teljesüljön:

■ A Magyar Köztársaság NATO-tagsági kötelezettségeinek való megfelelés érde
kében, a Magyar Honvédség hazai és nemzetközi gyakorlatainak elsősorban a NATO ka
tonai szervezetéhez való csatlakozás elméleti és gyakorlati megalapozását, az interope- 
rabilitás és a kompatibilitás teljes megteremtését kell szolgálniuk.

■ A gyakorlatok végrehajtása során a NATO-egyezményes jeleket és jelrendszert, 
döntés-előkészítési rendet és folyamatot, illetve törzsmunkában alkalmazott módszereket 
kell felhasználni.

■ Fejleszteni és javítani kell a törzsek és csapatok összekovácsoltságát a békeide
jű, válsághelyzeti és háborús tevékenységek teljes skálájában, eleget téve a katonai stra
tégiában, a doktrínákban és a szabályzatokban meghatározott követelményeknek.

■ Gyakorolni és gyakoroltatni szükséges a válsághelyzeti és a háborús tevékenysé
gekre való felkészülés és átállás hadműveleti és egyéb katonai feladatait.

■ Hadászati, hadműveleti-harcászati szinten oktatni és gyakoroltatni a Magyar 
Honvédség tábornokait, magasabb-parancsnokait és törzstisztjeit a válsághelyzeti és há
borús tevékenységek teljes skálájában a szövetséges (többnemzetiségű), az 
összhaderőnemi és a haderőnemi környezetben.

■ Demonstrálni (ha szükséges), fokozni és értékelni a Magyar Honvédség csapatai 
képességeit a harctevékenységek — beleértve szövetségi alárendeltségben történő alkal
mazást is - , illetve a Befogadó Nemzeti Támogatás (BNT) feladatai végrehajtásában, be
gyakorlásában.

■ Demonstrálni, fejleszteni, fokozni és értékelni az azonnali és a gyorsreagálású 
erőinek, a fővédőerőknek a feladatok szövetségi alárendeltségben történő végrehajtására 
való készenlétet a meghatározott körzetbe való település (begyülekezés), ezzel együtt a 
NATO regionális vagy más megfelelő alárendelt parancsnoksága állományába történő 
átalárendelés végrehajtásában, majd ezt követően az együttes (válsághelyzeti és háborús) 
tevékenységek teljes skálájában több'iemzetiségű kötelékekben az együttműködés meg
valósításában való jártasságot.
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■ Fejleszteni, javítani, fokozni és értékelni a parancsnokok és törzsek képességeit 
a törzsön belüli és a törzsek közötti különböző (felderítő, hadműveleti stb.) információk 
cseréjében, az információs és vezetési hadviselésben, az információs rendszerek működ
tetésében, a feladatok alárendeltekhez történő lejuttatásában és a különböző jelentések 
elöljáró törzshöz történő felterjesztésében, a szomszédok tájékoztatásában (többnemzeti
ségű környezetben, NATO-munkanyelven is) a meghatározott jelentési rendszerek alkal
mazásával.

■ Oktatni, gyakoroltatni és finomítani azokat az eljárásmódokat, amelyek szüksé
gesek a törzsek és csapatok részére a tömegpusztító és egyéb fegyverek, valamint az 
elektronikai lefogás és zavarás elleni hatékony védelemhez.

■ Gyakorolni, fejleszteni, javítani, fokozni, és értékelni a törzsek és a csapatok kö
zötti együttműködést a gyakorlaton tervezett különböző műveletekben és tevékenységek
ben, mind önállóan, mind pedig szövetségi kötelékben.

■ Gyakorolni, fokozni, javítani és értékelni a különböző harci kötelékek, csopor
tok, harccsoportok, alegységek, egységek együttes alkalmazását a harc- és harccal kap
csolatos tevékenységek minden fajtájában. (A Szövetség tagjaként elengedhetetlen, hogy 
mindezek az elfogadott NATO-elvek és -eljárások szerint kerüljenek begyakorlásra, al
kalmazásra és végrehajtásra.).

■ A gyakorlatok végrehajtásával a szinteknek megfelelően adekvát módon gyako
roltatni, fejleszteni, tesztelni és értékelni kell: a hadműveleti, harcászati elgondolások, el
határozások kidolgozását; a tevékenységek végrehajtásának begyakoroltatását és haté
konyságát; a harckészültségi és mozgósítási terveket; a módszerek egységesítését, a stan- 
dardizálási tevékenységeket; az információs és vezetési hadviseléshez kapcsolódó eleme
ket és rendszereket, valamint a válsághelyzetekre és a nukleáris műveletekre adott kato
nai válaszlépéseket.

■ Gyakorolni, fejleszteni, javítani és értékelni a törzsek és a csapatok irányítási, ve
zetési, felderítő, elektronikai hadviselési, híradó, informatikai, logisztikai és egyéb támo
gatási rendszereit, fokozni azok hatékonyságát.

■ Jártasságok, készségek megszerzése az egyéni és kollektív fegyverek, fegyver- 
rendszerek (eszközök, eszközrendszerek), vezetési, műveleti és harceljárások, valamint 
az elektronikai védelmi rendszabályok hatékony alkalmazása terén.

■ Gyakoroltatni a harci alkalmazás, a harccal kapcsolatos tevékenységek és egyéb 
célú felhasználás eljárásrendjének feladatait egyes harcostól a magasabb (kötelék-) szin
tig bezárólag.

■ A Szövetség elvárásainak megfelelően emelni a törzsek és a csapatok szellemi, 
szervezeti interoperabilitását, előbbrelépni a fegyverzeti és harceszközök, felszerelések, 
a doktrínák és eljárásmódok egységesítése, szabványosítása (standardizálása), NATO- 
kompatíbilissé tétele területén.

■ A Szövetség szerveivel együttesen fejleszteni, tesztelni és értékelni a többnem
zetiségű Összhaderőnemi Alkalmi Harci Kötelék (Combined Joint Task Force -  CJTF) 
koncepciót (azokon a közös gyakorlatokon, ahol ilyen parancsnokságok létrehozásra ke
rülnek).

■ Fejleszteni és megszilárdítani a parancsnokok és törzsek képességeit és összeko- 
vácsoltságát az ENSZ, EBESZ politikai irányításával tervezett válsághelyzeti tevékeny
ségek végrehajtásában, beleértve a béketámogató műveletek (Peace Support Operation -  
PSO) különböző fajtáit és válságkezelési (Crisis Management -  CM) eljárásokat.
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A GYAKORLATOK SZINTJEI

A Magyar Honvédség felkészítési és kiképzési rendszerében a gyakorlatok az aláb
bi szintek szerint kategorizálhatók:

•  Hadászati szintű parancsnoki és törzsvezetési gyakorlatok.
•  Hadműveleti szintű parancsnoki és törzsvezetési gyakorlatok (szükség és lehető

ség szerint csapatok bevonásával, azok harcászati gyakorlata végrehajtásával egybeköt
ve).

•  Harcászati szintű gyakorlatok (harcászati, szakharcászati és rendszer-gyakorla
tok, szükség és lehetőség szerint éleslövészettel egybekötve).

Az alapvető harcászati szintű gyakorlatokra történő felkészítés és kiképzés minden 
esetben nemzeti felelősség. Szövetségi tagságunkra való tekintettel is alapvető nemzeti 
felelősség marad a hatékony kiképzés megvalósítása és a gyakorlatok elvárt szintű vég
rehajtása. Ezek elengedhetetlenül szükségesek ahhoz, hogy a Magyar Honvédség megfe
leljen a NATO felkészítési, kiképzési és készenléti kritériumainak. (A követelményeket 
az АСЕ [Európai Szövetséges Főparancsnokság], az ARRC [Szövetséges Gyorsreagálá
sú Hadtest], az AMF(L) [Szövetséges Mobil Szárazföldi Erők], úgynevezett haderő-stan- 
dardjeiben [FORSTANS] kerültek lefektetésre.)

A gyakorlatok tervezése és végrehajtása során minden esetben a Magyar Honvédség 
hatékonyságának fenntartására és fokozására kell összpontosítani. Ezen a területen elsőd
legességet élveznek a reagáló- és a fővédőerők, valamint a létrehozott vagy a létrehozan
dó többnemzetiségű erők, mivel feladatokat hajtanak vagy hajthatnak végre a Többnem- 
zetiségü Összhaderőnemi Alkalmi Harci Kötelék CJTF koncepció alkalmazásával. A ha
tékonyságának fenntartását és fokozását elsődlegesen a vezetés, irányítás, kommunikáció 
(Command, Control, Communication -  C3) és a csapatok önfenntartási képessége terü
letén kell fokozni. A gyakorlatokon kell ellenőrizni, kipróbálni a vezető szervek, parancs
nokok és törzsek, az egységek, alegységek azon képességeit, hogy bármilyen (had-) 
műveleti, harcászati környezetben képesek legyenek a részükre meghatározott tevékeny
ségek, (had-)müveleti, harcfeladatok hatékony végrehajtására.

A felkészítés és kiképzés magasabb szintjén, a Többnemzetiségű Összhaderőnemi 
Alkalmi Harci Kötelék (CJTF) koncepció alkalmazásával tervezett hadászati, hadműve
leti szintű gyakorlatok és azzt'  kapcsolatos tevékenységek esetében a felelősség megosz
lik a NATO és a nemzeti parancsnokságok között. Ennek megfelelően kell gondoskodni 
arról, hogy a NATO és/vagy nemzeti parancsnoksági erők (törzsek és csapatok) megfe
leljenek a megkövetelt NATO-felkészítési, kiképzési és készenléti követelményeknek és 
rendelkezzenek az ehhez szükséges képességekkel.

A NATO gyakorlatában a legfelsőbb, a regionális és szubregionális parancsnoksá
gok határozzák meg azokat a hadműveleti kiképzési követelményeket, amelyek vezetési 
felelősségi területükre és régiójukra vonatkoznak. Éppen ezért a nemzetközi és a hazai 
gyakorlatokat ezeknek a követelményeknek megfelelően kell megtervezni. A NATO- 
gyakorlatokkal szembeni elvárás az érintett haderők áttelepülésének, hadműveleti szét- 
bontakozásának begyakoroltatása, a töbfcpemzetiségű csapatok (szervezetek) hatékony
ságának fenntartása, valamint az erők azoh képességeinek felmérése, amelyek szüksége
sek a várható feladataik végrehajtásához.
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A GYAKORLATOK JELLEMZŐI

A Magyar Honvédség törzsei, csapatai által és részvételével tervezett hazai és nem
zetközi gyakorlatokat a következő szempontok szerint jellemezhetjük, illetve osztályoz
hatjuk:

♦  a gyakorlat FORMÁJA;
♦  a gyakorlat TÍPUSA;
♦  a gyakorlat KITERJEDÉSE;
♦  a gyakorlat végrehajtásának CÉLJA;
♦  a gyakorlat végrehajtásának SZABADSÁGFOKA.
A gyakorlat formája meghatározza és jelöli azt a módszert, amelyet a gyakorlat el

rendelő (vezető, parancsnok) elöljáró (Officer Scheduling Exercise -  OSE) választott ki 
a gyakorlat célkitűzéseinek és kiképzési céljainak leghatékonyabb elérése érdekében. 
Forma szerint a gyakorlatok lehetnek:

♦ Parancsnoki és törzsvezetési gyakorlatok.
♦ Harcászati, szakharcászati és rendszergyakorlatok.
Parancsnoki és törzsvezetési gyakorlatok (Command Post Exercise — CPX) olyan 

feladatok, ahol a saját és szemben álló erők (ellenség) tevékenységét részben vagy egé
szében valamilyen módon jelzik, közük, imitálják, szimulálják, amelyek a parancsnokok 
és törzseik, a részt vevő alárendelt parancsnokságok és törzsek belső és egymás közötti 
híradását és kiszolgálását biztosító erők bevonásával kerülnek végrehajtásra.

A parancsnoki és törzsvezetési gyakorlatok célja gyakoroltatni a végrehajtásba be
vont állományt a különböző tevékenységek, harceljárások vezetésében, felmérni és érté
kelni az alkalmazott elvek és eljárások hatékonyságát, képezni és gyakoroltatni a pa
rancsnokságok (törzsek) állományát a törzsön belüli és a törzsek közötti együttműködés
ben, az alárendeltek (törzsek és csapatok) vezetésében.

A parancsnoki és törzsvezetési gyakorlat tulajdonképpen gazdaságos és realisztikus 
módja a vezetés, a döntés-előkészítés, a döntéshozatal és az együttműködés gyakorolta
tásának. Az ilyen gyakorlatok lehetnek teljes égészében irányítottak vagy részben szabad 
lefolyásúak.

A parancsnoki és törzsvezetési gyakorlatok hatékonysága és valósághűsége számí
tógépek (rendszerek) alkalmazásával fokozható, végrehajtásuk pedig kevesebb költség- 
ráfordítást igényel. Az ilyen/ arancsnoki és törzsvezetési gyakorlatokat Számítógéppel 
Támogatott Gyakorlatnak (Computer Assisted Exercise -  САХ) nevezzük. A Magyar 
Honvédség a MARCUS-rendszer fejlesztésének és telepítésének befejezésével képessé 
válik dandár, hadosztály (később hadtest) -szinten számítógéppel támogatott parancsno
ki és törzsvezetési gyakorlat végrehajtására.

Harcászati, szakharcászati és rendszergyakorlatok a csapatok részvételével terve
zett, valós végrehajtású, élő feladatok (Live Exercise -  LIVEX). A LIVEX angol betű
szó-rövidítés a Magyar Honvédségben használt, bevált és elterjedt harcászati, szakharcá
szati és rendszergyakorlatok fogalomkörével összeegyeztethető. (Nem indokolt, hogy a 
fordításból származó „élő gyakorlat” kifejezés leváltsa az általunk használtakat.)

A gyakorlat típusának meghatározásával a parancsnoki és törzsvezetési gyakorlatok 
(CPX), a harcászati, szakharcászati és rendszergyakorlatok (Live Exercise -  LIVEX) to
vább pontosíthatók:
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•  Terepen levezetendő gyakorlat (Field Training Exercise -  FTX).
•  Terepen levezetendő parancsnoki és törzsvezetési gyakorlat (Command Field 

Exercise -  FFX).
•  Légierő gyakorlat (Air Exercise -  AIREX) stb...
(A fontosabb gyakorlattípusokat jegyzék tartalmazza.)
A gyakorlat kiterjedése az alábbiakat jelenti:
•  Területi kiterjedés, amely jelzi a gyakorlat területi kiterjedését.
•  A bevont parancsnoksági szintek szerinti kiterjedés, amely jelzi a gyakorlaton a 

részt vevő parancsnokságok szintjét, a gyakorlat fokozatát.
A gyakorlat végrehajtásának célja szerint a felosztás a következő:
•  Kísérleti (eljárási vagy funkcionális) gyakorlat (Procedural Exercise), amelynek 

célja valamilyen új eljárás, a szabályzatokban megfogalmazott új elvek megismertetése, 
begyakoroltatása és érvényre juttatása a döntéshozatali folyamat kialakítása, elsajátíttatá
sa érdekében. A gyakoroltatás érdekében a gyakorlat kimenetele (ENDEX situation) elő
re meghatározott és a gyakorlat közléseit előre meghatározott rendben játsszák be.

•  Döntéshozatali gyakorlat (Decision-making Exercise), amely lehetőséget bizto
sít a parancsnok és törzse részére, hogy megismerjék a folyamatot és jártasságot szerez
zenek a megfelelő tervekkel és szabályzatokkal alátámasztott döntéshozatali folyamat
ban. A gyakorlat kimenetelét a gyakorlók tevékenysége határozza meg. A gyakorlat ese
ményei csak annyira irányítottak, hogy az biztosítsa a gyakorlók részére a szükséges dön
tések meghozatalának feltételeit.

A gyakorlatok a végrehajtás (lefolyás) szabadságfoka szerint az alábbiak lehetnek:
•  Irányított gyakorlat (Controlled Exercise), amelynek jellemzője, hogy a gyakor

lat néhány vagy valamennyi résztvevőjének a tevékenysége -  a gyakorlatvezető 
(GYAKVEZ) (Officer Conducting Exercise -  ОСЕ) és a gyakorlattervezők által -  bizo
nyos korlátok közé szorított.

Ez lehet:
a) Előre rögzített forgatókönyv alapján — a gyakorlatvezetőség előre meghatároz va

lamennyi eseményt és cselekményt annak érdekében, hogy a gyakorlók tevékenységének 
helyességétől függetlenül garantálja a gyakorlat célkitűzéseinek elérését.

b) Dinamikus forgatókönyv alapján -  a gyakorlatvezetőség a gyakorlat folyamatá
nak kibontakozásával összhangban egy bizonyos mértékű döntési szabadságot megen
ged.

•  Szabad lefolyásig gyakorlat (Free Play Exercise) a résztvevők képességeinek szi
mulált körülmények közötti felmérése céljából kerül levezetésre. Korlátozás csak annyi
ban szükséges, amennyiben a gyakorlat célkitűzéseinek elérése, illetve a békeidőszak 
biztonsági rendszabályai azt indokolttá teszik.

A gyakorlatokra való felkészülés a parancsnokok és törzsek felkészítése, a csapatok 
kiképzése során a tanulási időszak. Az angol nyelvet használók/ismerők az Exercise 
Study Period kifejezést alkalmazzák. Ilyen felkészülési formák lehetnek:

-  az irányított önképzés;
-  a szeminárium;
-  a csoportos foglalkozás;
-  a gyakorlás (pl.: részleges és közös törzsgyakorlás a feladatkörök begyakorlása 

céljából);
-  a tanulási időszak (Study Period -  SP), tanulmányozás;
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-  a hadműveleti elemzés (elsősorban a kulcsbeosztásokat betöltő állomány részére, 
amely elsődlegesen a beosztásuk ellátására való felkészítésre irányul).

----------------------------------------------------------------------------------------------------------9

A GYAKORLATOK EGYES TERVEZŐI OKMÁNYAI

A Gyakorlat Általános Helyzete (Exercise Scenario — EXSCEN) az első és az egyik 
alapvető kiinduló gyakorlattervezői okmány, amely leírja a tervezők, később az oktatan- 
dók részére a gyakorlatra kialakított válság vagy konfliktus háttértörténetét.

A gyakorlat kezdete előtti közvetlen helyzet (Pre-StartEx Situation) politikai indok
lás nélkül leírja a gyakorlat előtti események menetét, amely a gyakorlat aktív szakaszá
nak megkezdésével fejeződik be. A gyakorlat kereteinek nevezzük azt a vázat, amelyre a 
gyakorlat ráépül.

A Gyakorlat Általános Helyzete (Exercise Scenario -  EXSCEN) a következőket tar
talmazhatja:

■ A válság vagy konfliktus kialakulása, a szükséges mélységű történelmi visszate
kintéssel.

■ A felek jelenlegi helyzetét a fontosabb regionális tényezők szerint:
a) földrajzi környezet, klimatikus viszonyok;
b) hírközlés;
c) közlekedés;
d) politikai háttér (politikai pártok, erők és szervezetek);
e) gazdasági tényezők.
■ A felek fegyveres erőinek helyzetét
a) létszám, mozgósítható tartalékok;
b) fegyverzet;
c) kiképzettség;
d) HKSZ és M-készség;
e) képességek és korlátok;
f) a fegyveres erők szervezeti felépítése.
A Gyakorlat Általános Helyzete (Exercise Scenario -  EXSCEN) a végrehajtásra ke

rülő gyakorlattól függően egy-két oldaltól néhány tíz oldalt kitevő terjedelemben készül
het.

A Gyakorlat Kiinduló Adatai (Exercise Specifíkations -  EXSPEC) olyan alapvető 
gyakorlattervezői okmány, amely adatokat tartalmaz és biztosít a Központi Tervező Cso
portnak a gyakorlat további részletes tervezéséhez, a Gyakorlattervezési Intézkedések 
(Exercise Planning Instruction -  EXP1) és a Gyakorlat Hadműveleti Parancsa és Terve 
(Exercise Operational Order -  EXOPORD, Exercise Operational Plan -  EXOPLAN) ki
dolgozásához.

A Gyakorlat Kiinduló Adatai (Exercise Specifíkations -  EXSPEC) a következőket 
tartalmazhatja:

■ Általános adatok (az abc sorrendjében jelölve)
a) a gyakorlat fedőneve;
b) a gyakorlat sorozatszáma;
c) a gyakorlat formája és típusa;
d) a gyakorlat kiterjedése;
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e) a gyakorlat ideje, időtartama;
f) a gyakorlat körzete (területe);
g) a gyakorlatot elrendelő (vezető, parancsnok) elöljáró (Officer Scheduling 

Exercise — OSE);
h) a Gyakorlatvezető (GYAKVEZ) (Officer Conducting Exercise -  ОСЕ);
i) Ha több felelős elrendelő elöljáró /  Gyakorlatvezető (GYAKVEZ) (Officer 

Scheduling Exercise -  OSE /  Officer Conducting Exercise -  ОСЕ) van kijelölve, akkor fel 
kell tüntetni a koordináló (rangidős) személyt (Officer Scheduling Exercise — OSE /  
Officer Conducting Exercise -  ОСЕ).

j) a Gyakorlat Igazgató -  GYAK. 1G. (Exercise Direktor -  EXD1R);
k) a Gyakorlat Társigazgató (GYAK. TÁRSIG) (Exercise Co-direktor -  COEXDIR).
■ Általános követelmények
A gyakorlatra vonatkozó általános követelményeket, a gyakorlat tárgyát, a gyakor

lat végrehajtásának célját és más gyakorlatokkal való kapcsolatát írja le. Az általános kö
vetelményeknél kell (ajánlott) megadni a haderőfejlesztési célkitűzésekkel összhangban 
az érvényesítendő interoperabilitási célokat.

■ A gyakorlat általános célja és a legfontosabb célkitűzései
Meg kell határozni a gyakorlat általános célját, a gyakorlaton részt vevő adott szer

vezet részére a gyakorlat végrehajtása során elérendő legfontosabb fő és egyéb célkitűzé
seket.

■ Részvételi követelmények
A követelményeket fel kell osztani nemzeti és NATO-kategóriák szerint, valamint 

fel kell tüntetni a meghatározott szerepekben történő valószínű alkalmazást/gyakorolta- 
tást. A részvételi követelményekben célszerű rögzíteni, majd a Gyakorlat Hadműveleti 
Parancsában (Exercise Operational Order -  EXOPORD) megerősíteni a következőket:

a) a gyakorlat résztvevőit;
• b) felkészültségi, kiképzettségi követelményeket;

c) a gyakorlatra bevont erőket fegyvernememként, szakcsapatonként;
d) a gyakorlatra bevont parancsnokságokat, azok tervezett méretét és számát;
e) a gyakorlaton részt vevő katonák tervezett létszámát;
f) a gyakorlatvezetés tervezett szintjét;
g) a gyakorlat körzetét, (had-) műveleti területe(ke)t.
h) egyéb információkat, amelyek fontosak a gyakorlattervezők, a résztvevők, illetve 

nemzetközi gyakorlat esetén a részt vevő országok vagy a gyakorlatot befogadó /  rende
ző ország számára.

■ Politikai vonatkozások
Ez a bekezdés a gyakorlat politikai vonatkozásait mérlegeli a végrehajtás azon (po

litikai) területeinek meghatározása céljából, ahol nehézségek merülhetnek fel, vagy ahol 
az 1994. évi Bécsi Dokumentum tartalmaz ajánlásokat.

■ Gyakorlattervezési ütemterv
Alapvetően meghatározásra kerülnek a főbb tervezői események és rendezvények 

időpontjai, a kidolgozási határidők.
■ Sajtó és tájékoztatási elvek, látogatókkal és megfigyelőkkel kapcsolatos felada

tok4

4 Részletesen külön fejezetben.
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Egyéb vonatkozó intézkedés hiányában a Magyar Honvédség hazai és nemzetközi 
gyakorlatain (úgyszintén a NATO-, a NATO PfP-gyakorlatokon is) az „Aktív" sajtó és tá
jékoztatási tevékenység valósul meg. Egyes gyakorlatoknál esetenként előfordulhat a 
„Félaktív” vagy „ Passzív” sajtó és tájékoztatási tevékenység is. Itt célszerű meghatároz
ni a látogatókkal és megfigyelőkkel, illetve a velük foglalkozó irodával (Látogatók és 
Megfigyelők Irodája /LMI/, Visitors and Observers Berau -  VOB) kapcsolatos alapada
tokat.

■ Speciális követelmények
Meghatározásra kerülhetnek a különböző törzsbeosztások betöltésének követelmé

nyei.
■ Adminisztratív és logisztikai (valós biztosítási) követelmények.
A Gyakorlat Kiinduló Adatai (Exercise Specifikations -  EXSPEC) a végrehajtásra 

kerülő gyakorlattól függően egy-két oldaltól néhány tíz oldalt kitevő terjedelemben ké
szülhet.

A Gyakorlattervezési Intézkedések (Exercise Planning Instructions -  EXPI) a gya
korlat tervezésének ciklusában folyamatosan kerül kidolgozásra és pontosításra. A Gya
korlattervezési Intézkedések (Exercise Planning Instructions -  EXPI) kidolgozásért a 
Központi Tervező Csoport vezetője a felelős.

Gyakorlattervezési Intézkedések (Exercise Planning Instructions -  EXPI) alapvető
en egy többrészes okmány (nem mindegyik szükséges teljes terjedelmében minden egyes 
gyakorlat esetében), amely a következőket tartalmazza:

•  Bevezető Rész -  tartalomjegyzék és hatályos oldalak; a változások nyilvántartá
sa, rövidítések jegyzéke;

•  Első Rész -  a Gyakorlat Kiinduló Adatai;
(Exercise Specifikations -  EXSPEC);
•  Második Rész -  a gyakorlattal kapcsolatos alapvető adatok (az abc sorrendjében 

jelölve)
a) a gyakorlat tárgya, fő  célja és célkitűzései;
b) a gyakorlat végrehajtásának fontosabb eseményei, mozzanatai;
c) a gyakorlat vezetése és híradása
d) a gyakorlat megszervezése;
e) a gyakorlat résztvevői;
f) az általános helyzet (Exercise Scenario);
g) a gyakorlat kezdetére kialakított helyzet (Pre-StartEx Situation);
h) a gyakorlat kiszolgáló támogatása és valós biztosítása;
i) a gyakorlat valós híradása, automatikus adatfeldolgozás;
j) a gyakorlat sajtó és tájékoztatási elvei, feladatai;
k) a látogatókkal és megfigyelőkkel kapcsolatos feladatok.
•  Harmadik Rész -  a gyakorlat vezetése, irányítása (az abc sorrendjében jelölve)
a) a Gyakorlatvezetőség feladatai, azok végrehajtása;
b) a Gyakorlatvezetőség szervezeti felépítése;
c) a Gyakorlatvezetőség állományjegyzéke (állománytáblája);
d) a Gyakorlatvezetőség szolgálati személyei, hatás- és felelőségi körök;
e) a Gyakorlatvezetőség logisztikai támogatása és valós biztosítása;
f) a Gyakorlatvezetőség vezetése, híradása (kommunikáció), automatikus adatfel

dolgozási támogatása;
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g) a Gyakorlatvezetőség telepítési, elhelyezési terve;
h) szervezési időkeretek, a munka ütemterve, koordinációs ülések és adminisztratív 

kérdések;
i) a gyakorlat utáni értékelés, a gyakorlat első benyomásairól készítendő jelentés.
•  Negyedik Rész
-  a gyakorlat fő eseményeinek jegyzéke (Main Event List -  MEL);
-  a gyakorlat fő incidenseinek jegyzéke (Main Insident List -  MIL).
•  Ötödik Rész -  értékelés (kiértékelő elemzés) és jelentéstétel
a) a Gyakorlatvezetőség feladatai, az értékelés és jelentéstétel végrehajtása;
b) a Gyakorlatvezetőség logisztikai támogatása és valós biztosítása;
c) az elemző, értékelő csoport (csoportok) összetétele;
d) a gyakorlat értékelésének, elemzésének fő  szempontjai;
e) az elemző, értékelő csoport (csoportok) valós biztosítása, támogatása.
A Gyakorlattervezési Intézkedéseket (Exercise Planning Instructions -  EXPI) a gya

korlattervezés időszakában, a Gyakorlat Kiinduló Adatai (Exercise Specifikations -  
EXSPEC) jóváhagyását követően a Központi Tervező Csoport (Core Planning Team -  
CPT) dolgozza ki. A tervezési időszak alatt, a tervezés előrehaladtával, több alkalommal 
pontosításra, módosításra és tervezettként kiadásra kerülhet.

A Gyakorlat Hadműveleti Parancsa. A gyakorlattervezési folyamat során a legfon
tosabb kidolgozásra kerülő gyakorlattervezői okmány a Gyakorlat Hadműveleti Parancsa 
(Exercise Operational Order -  EXOPORD). A Gyakorlat Kiinduló Adatai (Exercise 
Specifikations -  EXSPEC) és egyéb rendelkezésre álló információk alapján a Központi 
Tervező Csoport az adott gyakorlat részleteit a Gyakorlat Hadműveleti Parancsában 
(Exercise Operational Order -  EXOPORD) jeleníti meg és összesíti. A terjedelem vonat
kozásában a gyakorlat hadműveleti parancsa változó: a gyakorlat fajtájától, bonyolult
ágától stb. függően néhány oldal vagy szükség esetén néhány kötetnyi terjedelemben is 
készülhet.

A Gyakorlat Hadműveleti Parancsa (Exercise Operational Order -  EXOPORD) ki
dolgozása során a Központi Tervező Csoportnak a következőket célszerű figyelembe 
venni (az egyes gyakorlatok olyan sajátosságokkal rendelkezhetnek, amelyekre a kidol
gozói munka során kell figyelemmel lenni, ezért a felsorolás valószínűleg nem teljes)5

a) a gyakorlatot kezdeményező (elrendelő) direktívát, intézkedést;
b) a gyakorlatra vonatkozó politikai útmutatásokat, vonatkozásokat;
c) a Gyakorlat Kiinduló Adatait (Exercise Specifikations — EXSPEC)
d) a gyakorlat végrehajtásának feltételrendszerét;
e) a gyakorlat végrehajtásának valós földrajzi körzetét, területét;
f) a gyakorlatra kialakított vezetési és irányítási architektúrát;
g) a Gyakorlatvezetőség törzsére (Directing Staff -  DISTAFF) vonatkozó utasításo

kat;
h) a gyakorlatra bevont felek meghatározását (ellenség, saját);
i) a gyakorlatra elfogadott felderítési követelményeket;
j) a gyakorlat fő eseményeinek és incidenseinek felsorolását, listáját (Main Event 

List -  MEL / Main Incident List -  MIL);

5 Hasonló módon a Gyakorlattervezési Intézkedések (EXPI) kidolgozása során is figyelembe kell venni.
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k) a gyakorlatra vonatkozó jogi megfontolásokat, rendelkezéseket (Alkotmány,6 a 
honvédelemről szóló törvény7 és más törvények)8;

l) nemzetközi gyakorlat esetében a Befogadó Nemzeti Támogatás (BNT) (Host 
Nation Support -  HNS) feladatait, a gyakorlaton való részvétellel kapcsolatos egyetérté
si nyilatkozatokat és az ezzel kapcsolatos technikai megállapodásokat, továbbá olyan jo
gi megfontolásokat, mint a csapatok jogállásáról szóló egyezmény (Status of Forces 
Agreement -  SOFA), a Befogadó Nemzeti Támogatásról (BNT) szóló egyezmény (Host 
Nation Support Agreement -  HSNA);

m) a Sajtó és Tájékoztatási Központtal kapcsolatos intézkedéseket;
n) a Látogatói és Megfigyelői Irodával kapcsolatos intézkedéseket;
o) a gyakorlat környezetvédelmi rendszabályait;
p) a gyakorlatot támogató felkészítési, kiképzési tevékenységeket (előadás, szemi

nárium, gyakorlás, parancsnoki és törzsvezetési gyakorlat stb.);
q) a gyakorlat értékelésének, elemzésének követelményeit;
r) a gyakorlat értékelésére, elemzésére vonatkozó előzetes intézkedést;
s) a megszerzett tapasztalatok felhasználására vonatkozó javaslatokat.
A Gyakorlat Hadműveleti Parancsa (Exercise Operational Order -  EXOPORD) 

alapvetően egy több részből álló okmány-együttes (nem mindegyik rész szükséges teljes 
terjedelmében minden egyes gyakorlat esetében). Ugyanakkor fontos, hogy a gyakorlat 
hadműveleti parancsa csak az adott gyakorlathoz szükséges speciális információkat tar
talmazza. A gyakorlatra tervezett eljárásbeli részleteket, amelyek más kiadványokban 
megtalálhatók (csak hivatkozni kell azokra) nem kell megismételni a Gyakorlat Hadmű
veleti Parancsában. Az adott gyakorlathoz kidolgozott (adaptált) hadműveleti parancs 
(Exercise Operational Order -  EXOPORD) formátumát a NATO STANAG 2014 szab
ványegyezmény határozza meg.

A Gyakorlat Hadműveleti Parancsa (Exercise Operational Order -  EXOPORD) cél
szerű, ha szöveges és/vagy vázlatos (térkép) formában tartalmazza a következőket:

■ Bevezető Rész -  tartalomjegyzék és hatályos oldalak, hivatkozás; a változások 
nyilvántartása; rövidítések jegyzéke

Az abc sorrendjében jelölve a következőket:
a) helyzet -  a gyakorlat végrehajtásának körülményei;
b) a gyakorlat végrehajtásának (fő) célja;
c) a gyakorlat végrehajtásának elgondolása, szakaszai (fázisai);
d) a gyakorlat (had-)műveleti feladatai végrehajtásának rövid leírása;
e) a gyakorlat végrehajtásával kapcsolatos koordinációs intézkedések (Tervezési 

időszámvetés; a résztvevők telepítése, áttelepítése; Összekötő csoportok; Sajtó és tájékoz
tatás; Látogatok és megfigyelők; Öltözet);

f) a valós logisztikai biztosítás feladatainak megszervezése;
g) vezetés és híradás.
■ Első Rész -  A feladat megszervezése (az abc sorrendjében jelölve):
a) a gyakorlat vezetésének, ellenőrzésének megszervezése;
b) a gyakorlaton részt vevő parancsnokságok, csapatok szervezete;

6 A többször módosított 1949. évi XX. Törvény.
7 A többször módosított 1993. évi CX. Törvény. Pl.: 1995. évi LXVII. Törvény az Észak-atlanti Szerződés Szervezetével alá
írt „Békepartnerség” program Keretdokumentumának törvénybe iktatásáról, és annak a Magyar Köztársaság által történő vég
rehajtásáról.
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c) kimutatás a gyakorlaton részt vevőkről;
d) a gyakorlatvezetőség szervezete, állománytáblája és feltöltése a gyakorlatra;
e) a gyakorlaton részt vevő parancsnokságok, csapatok szervezete, állománytáblája 

és felt öltése a gyakorlatra.
■ Második Rész -  általános adatok a gyakorlatról (az abc sorrendjében jelölve):
a) a gyakorlat kiinduló helyzete és helyzetbe állítása;
b) a gyakorlatra kialakított helyzetben az országok színjelölése.
■ Harmadik Rész -  a gyakorlat (fő) célja és célkitűzései (az abc sorrendjében je

lölve a gyakorlat egészére és az egyes fontosabb gyakorló szervezetekre vonatkozó cél
kitűzéseket).

■ Negyedik Rész -  a gyakorlat (had-) műveleteinek leírása (az abc sorrendjében je
lölve):

a) komponens (szárazföldi, légi) (had-) műveletek;
b) logisztikai műveletek;
c) logisztikai utánszállítás, utánpótlás rendszere;
d) az egészségügyi biztosítás, ellátás rendszere;
e) a katonai erő (alegységek, egységek), fegyverrendszerek, egyéni fegyverek harci 

alkalmazásának követelményei, szabályai (Role o f Engagements -  ROEs).
■ Ötödik Rész -  a gyakorlat valós logisztikai, pénzügyi biztosításának feladatai (az 

abc sorrendjében jelölve a valós logisztikai biztosítás minden területét -  pl.: elhelyezés, 
élelmezés, szállítás, közlekedés, orvosi ellátás, határátlépés, vám és pénzügyek stb.).

■ Hatodik Rész -  a sajtó és tájékoztatás feladatai (az abc sorrendjében jelölve a 
koncepció, a megszervezés, a szervezet, a végrehajtás, a jelentés, stb. feladatait).

И Hetedik Rész -  a gyakorlat értékelésével, a jelentésekkel kapcsolatos feladatok 
(az abc sorrendjében jelölve):

a) az első benyomásokról készített jelentés (First Impression Report -  FIR);
b) a gyakorlat utáni megbeszélésről szóló jelentés (Post Exercise Discussion -  PXD 

Report);
c) a gyakorlat értékeléséről szóló jelentés (Exercise Analysis Report — ExAnRep);
d) a gyakorlatról szóló végleges jelentés (Final Exercise Report -  FÉR) formátuma 

és azok kidolgozásával kapcsolatos utasítások;
e) az elemző és értékelő csoport (csoportok) összetétele, szervezete;
f) a döntnöki csoport összetétele, szervezete.
■ Nyolcadik Rész -  a gyakorlat híradásának terve, vázlata; az elektronikai ellente

vékenység grafikonja és terve.
■ Kilencedik Rész -  a gyakorlat tervezési ütemterve.
■ Tizedik Rész -  a Gyakorlatvezetőségre vonatkozó Intézkedések.
■ Tizenegyedik Rész -  A látogatói és megfigyelői iroda feladatai (az abc sorrend

jében jelölve a koncepció, a megszervezés, a szervezet, a látogatók és megfigyelők prog
ramja, a végrehajtás, a jelentés stb. feladatait).

■ Tizenkettedik Rész -  a nem katonai (civil) műveletek programja és elgondolása.
■ Tizenharmadik Rész -  a hasonló típusú előző gyakorlatok összegzett tapasztala

tai.
■ Tizennegyedik Rész -  a gyakorlat pénzügyi kérdései, főleg nemzetközi gyakorla

tok végrehajtása esetén -  pénzügyi egyezmény.
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■ Tizenötödik Rész -  a gyakorlat jogi kérdései, nemzetközi gyakorlatok végrehaj
tása esetén -  a csapatok jogállásáról szóló egyezmény (Status of Forces Agreement -  
SOFA) vagy egyetértési nyilatkozat.

A Gyakorlat Hadműveleti Tervét (Exercise Operational Plan -  EXOPLAN) a Köz
ponti Tervező Csoport (KTCS) — a Gyakorlattervezési Intézkedések (Exercise Planning 
Instructions -  EXPI) és a Gyakorlat Hadműveleti Parancsa (Exercise Operational Plan -  
EXOPLAN) alapján, összhangban a Két Szövetséges Főparancsnokság által kiadott 
„Irányelvek a Hadműveleti Tervezéshez” (Guidelines for Operational Planning -  GOP) 
III. kötetében megadott útmutatásokkal -  dolgozza ki.

A Gyakorlat Hadműveleti Terve (Exercise Operational Plan -  EXOPLAN) a terve
zési folyamat végső terméke. A terv a jóváhagyott hadműveleti koncepción (elgondolá
son) alapszik. A Gyakorlat Hadműveleti Tervének (Exercise Operational Plan -  EXO
PLAN), függetlenül attól, hogy a terv milyen részletességgel kerül kidolgozásra, tartal
maznia kell:

♦  a művelet (hadművelet, harctevékenység) elgondolását (összegzését), a feladat 
megszervezését, a gyakorlat végrehajtásának egy alaptervét;

♦  a részletes mellékletek (fejezetek, részek) sorozatát, a tervhez tartozó támogatá
si, biztosítási (felderítő, tüzér, műszaki, vezetési, híradó, informatikai biztosítási, elektro
nikai hadviselési, harcbiztosítási, logisztikai biztosítási, valós logisztikai biztosítási, stb.) 
terveket;

♦  a katonai erő (alegységek, egységek), fegyverrendszerek, egyéni fegyverek har
ci alkalmazásának követelményeit, szabályait (Role of Engagements -  ROEs);

♦  egyéb adminisztratív okmányokat, amelyek nagy részletességgel tartalmazzák a 
parancsnok elgondolását.

A tervhez további információkat és adalékokat szolgáltatnak a tervezésben részt ve
vő együttműködő és alárendelt parancsnokok és törzsek. A gyakorlat hadműveleti terve 
(Exercise Operational Plan -  EXOPLAN) formátumát a NATO STANAG 2014 szab
ványegyezmény határozza meg.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15

A GYAKORLATOK FOLYAMATA * •

Az a folyamat, amelynex során a Magyar Honvédség által vagy részvételével terve
zett hazai és nemzetközi gyakorlatok és az azokhoz kapcsolódó rendezvények (tevékeny
ségek) előkészítésre, végrehajtásra és értékelésre kerülnek. A gyakorlatok folyamatát cél
szerű a NATO-ban alkalmazottaknak megfelelően öt fokozatra felosztani:

•  a gyakorlatok programozása -  a gyakorlatok éves és rövidtávú (1 +2+2 év) koor
dinálása, betervezése;

•  a gyakorlatok részletes tervezése a gyakorlattervezői események során;
•  a gyakorlatok végrehajtása;
•  a gyakorlatok értékelése;
•  a gyakorlatok végrehajtásáról szóló jelentések.
A gyakorlatok folyamatának szakaszai kölcsönös összefüggésben vannak egymás

sal. A gyakorlat teljes folyamatideje alatt különös figyelmet célszerű fordítani -  a jobb 
eredmény és a hatékonyság érdekében -  a megelőző időszakban végrehajtott hasonló 
gyakorlatok tapasztalatainak hasznosítására.
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A GYAKORLATOK PROGRAMOZÁSA ÉS KOORDINÁLÁSA

A Magyar Honvédség törzsei és csapatai gyakorlatai programjának előkészítéséért, 
ütemezéséért, a gyakorlatok betervezéséért és végrehajtásáért az MHPK, VKF, a haderő
nemi vezérkari főnökök, a Hdt. / ho. /dd. /e. parancsnokok felelősek. A gyakorlatok prog
ramjáért és összehangolásáért Magyar Honvédség szintjén az MHPK, VKF jogkörében a 
HVK Hadműveleti Főcsoportfőnök a felelős.

A programozás és koordinálás gyakorlati kérdéseinek mindennapi megvalósítását a 
HVK Hadműveleti Főcsoportfőnökség szervezetében a Kiképzési Csoportfőnökség vég
zi. A Szárazföldi és a Légierő Vezérkar szintjén a feladatot a haderőnemi vezérkari főnö
kök jogkörében a Hadműveleti, Fegyvernemi és Kiképzési Csoportfőnökségek, illetve a 
hadműveleti, fegyvernemi és kiképzési csoportfőnökök látják el, illetve a haderőnemi ve
zérkari főnökök által kijelölt szervek és személyek végzik.

A gyakorlat elrendelő (vezető, parancsnok) elöljáró (MHPK, VKF, haderőnemi 
VKF-ek, Hdt. / ho. /dd. /e. parancsnokok) (Officer Scheduling Exercise -  OSE) határoz
za meg a gyakorlat programozásával, ütemezésével, tervezésével és végrehajtásával kap
csolatos felelősségeket a Gyakorlatvezető -  GYAKVEZ (Officer Conducting Exercise -  
ОСЕ) számára.

A Magyar Honvédség (hazai és nemzetközi) gyakorlatai összesített programjának 
kidolgozását a Védelmi Tervezés Rendszere (VTR) Felkészítés és Kiképzés Tervező Al
rendszerében (FKTA) kell elvégezni olyan számvetéssel, hogy a tárgyévet megelőző év ok
tóber hónap közepéig a Magyar Honvédség összesített gyakorlat-programja -  a gördülő 
tervezés elvének megfelelően 1+2+2 évre tervezve -  jóváhagyásra kerüljön.

A Honvéd Vezérkar, a Haderőnemi Vezérkarok és alárendelt szervezeteik által elő
zetesen egyeztetett, a Magyar Honvédséget átfogó, összesített gyakorlat-programjavas
latnak egy ötéves ciklust kell átfognia, a lehetőségekhez mérten rögzítve a gyakorlatokat 
az alábbiak szerint:

■ A soron következő naptári évre teljes részletességgel rögzítve a betervezett gya
korlatokat: (a gyakorlatok neve, elrendelője, formája, típusa, tárgya, témája, rövid leírá
sa, helye, ideje, időpontja, tervezett résztvevői, végrehajtói, tervezett költsége).

■ A második és a harmadik naptári évre a várható gyakorlatok előzetes jegyzékét, 
pontosan meghatározva azokat a betervezett gyakorlatokat, amelyek előző pontban is 
rögzített adatai, részvevői (végrehajtói) és időpontjai előzetesen ismertek.

■ A negyedik és az ötödik naptári évre a várható gyakorlatok előzetes jegyzékét 
szükséges elkészíteni.

A fentiek megvalósítása érdekében az első naptári évet megelőző év elején be kell 
gyűjteni, fel kell dolgozni és a Magyar Honvédség szintjén összegezni kell a gyakorla
tokra és kapcsolódó tevékenységekre vonatkozó javaslatokat (1+2+2 év) a Honvéd Ve
zérkar szerveitől, a Haderőnemi Vezérkaroktól és alárendeltjeiktől, az MH Logisztikai 
Főigazgatóságtól, a Budapesti Helyőrség Parancsnokságtól és alárendeltjeiktől.

A GYAKORLATTERVEZÉS FOLYAMATA

Egy gyakorlat részletes tervezése egymáshoz kapcsolódó és egymásra épülő terve
zői események (konferenciák, munkaműhelyek, szemináriumok stb.) során valósul meg,
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amelyeken képviseltetik magukat a gyakorlattervezésbe és végrehajtásba bevont parancs
nokságok, törzsek és csapatok (NATO-, NATO-PfP-gyakorlat esetében az illetékes NA
TO (fő-) parancsnokságok, a részt vevő országok és a Partnerségi Koordinációs Csoport 
(Partnership Coordination Cell -  PCC) képviselői.

Egy adott gyakorlat tervezésére a gyakorlat helyzetbeállításának kialakítása, majd a 
Gyakorlat Kiinduló Adatai (Exercise Specifíkations -  EXSPEC) jóváhagyása és a gya
korlat kezdete közötti idő áll rendelkezésre. Mindez a gyakorlat típusa, mérete és komp
lexitása függvényében a NATO gyakorlatának megfelelően 18-24 hónap közötti idősza
kot foglalhat magába. A Magyar Honvédség hazai gyakorlatai -  a gyakorlat típusa, mé
rete, bonyolultsága és komplexitása függvényében -  ennél rövidebb (6-18 hónap) idő 
alatt is tervezhetők. Például egy megerősített zászlóalj-gyakorlat esetén a rövidebb idő is 
elégséges lesz, várhatóan nem szükséges a gyakorlattervezési folyamat minden egyes lé
pését teljes részletességgel feldolgozni. A tervezésben a gyakorlattervezők (kidolgozók) 
részére célszerűen biztosított megfelelő szabadság (nem szabadosság) garanciája lehet a 
megalapozottságnak.

A gyakorlatok NATO-eljárások szerinti tervezési folyamata a Magyar Honvédség 
eddigi tervezési gyakorlatához képest elnyújtottnak, körülményesnek tűnhet. Ugyanak
kor a jól körülhatárolt célokkal rendelkező, több aspektusból is megfontolt és fixen el
döntött dolgokra épülő lépcsőzetes tervezés mérhetetlen haszna, hogy a gyakorlatra biz
tosított erőforrások felhasználása körültekintően tervezett.

A Gyakorlattervezés Folyamata (Exercise Planning Process -  EPP) egy koordinált 
és szervezett összhaderőnemi törzseljárás, amelynek alapvető célja, hogy meghatározzuk 
a gyakorlat fő célkitűzései elérésének legjobb módjait és eldöntsük a gyakoroltatásra ke
rülő katonai szervezetet (törzs, egység, alegység) a gyakorlat során milyen képzéssel, mi
lyen katonai feladat, feladatok végrehajtására készítsük fel.

A tervezési folyamat a legfőbb gyakorlattervezői okmányok, a Gyakorlat Hadműve
leti Parancsa (Exercise Operational Order -  EXOPORD) és Terve (Exercise Operational 
Plan -  EXOPLAN) kidolgozására irányul. A gyakorlattervezés legfontosabb célja egy 
olyan munkadokumentáció létrehozása, amelynek során a gyakorlat Központi Tervező 
Csoportja -  KTCS (Core Planning Team -  CPT) a Gyakorlat Kiinduló Adatai (Exercise 
Specifíkations -  EXSPEC) és a Gyakorlattervezési Útmutató (Exercise Planning 
Instructions -  EXP1) kidolgozását a gyakorlat célkitűzései teljesítése érdekében össz
hangba hozza, szinkronizálj*. a hadműveleti tervezési folyamattal. A gyakorlattervezés 
progresszív eleme a folyamatos konzultáció. A gyakorlattervezőknek a tervezési folya
matot minden vezetési szinten útmutatónak kell tekinteni, alkalmazni kell annak minden 
egyes lépését az adott gyakorlat célkitűzései elérése érdekében. A gyakorlattervezés fo
lyamatát minden esetben adaptálni kell a gyakorlatok formáinak más követelményeihez. 
(A gyakorlattervezés folyamatát az 1. sz. vázlat ábrázolja). Ez a folyamatábra szemlélte
ti azt a tervezési folyamatot, amely szükséges a gyakorlattervezés minden szintjén, az 
egyszerűbb gyakorlatoktól kezdve a komolyabb, nagyobb gyakorlatok megtervezéséhez, 
a folyamat főbb elemeinek, illetve teljes vertikumának felhasználásával.

A gyakorlatot elrendelő (vezető, parancsnok) elöljáró (Officer Scheduling Exercise 
-  OSE) és / vagy a Gyakorlatvezető (GYAKVEZ) (Officer Conducting Exercise -  ОСЕ) 
az adott gyakorlat tervezése érdekében kellő időben létrehozza (kijelöli) a gyakorlat meg
tervezéséhez a Központi Tervező Csoportot (KTCS) (Core Planning Team -  CPT) és ki
jelöli annak vezetőjét (általában J/G/A/S/3 főnök).
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A Központi Tervező Csoport (KTCS) (Core Planning Team — CPT) a gyakorlatter
vezés alapvető szerve, amely elvégzi a gyakorlattervezői események, a gyakorlattervezés 
okmányai és hadműveleti tervezése kidolgozói és szervezői feladatait, jelentős feladato
kat old meg a gyakorlat levezetése, az értékelés lebonyolítása és a gyakorlatról szóló ér
tékelések, összegzések, jelentések kidolgozása során.

A Központi Tervező Csoport (KTCS) (Core Planning Team -  CPT) tagjai lesznek a 
gyakorlaton részt vevő valamennyi parancsnokság (törzs) hadműveleti és gyakorlatterve
ző tisztjei, elsősorban a Gyakorlatvezető (GYAKVEZ) (Officer Conducting Exercise -  
ОСЕ) törzse, valamint nemzetközi gyakorlat esetén a gyakorlatot befogadó / rendező or
szág katonai szervezetei állományából. A Központi Tervező Csoport (KTCS) (Core 
Planning Team -  CPT) összetétele a gyakorlat fajtájától / típusától és felépítésétől függő
en változik, és szükség szerint részt vehetnek benne külső szervek és szervezetek is. A 
Gyakorlatvezető (GYAKVEZ) (Officer Conducting Exercise -  ОСЕ) szükség esetén lét
rehozhat Kiegészítő Tervező Csoportot (KiTCS) is.

A gyakorlatot elrendelő (vezető, parancsnok) elöljáró és / vagy a Gyakorlatvezető 
(GYAKVEZ) (Officer Scheduling Exercise -  OSE/ Officer Conducting Exercise -  ОСЕ) 
a gyakorlattervezési folyamat igényei szerint kinevez egy rangidős (felelős) tisztet (álta
lában J/G/A/S/3 főnök), akinek feladata a Központi Tervező Csoport (KTCS) (Core 
Planning Team -  CPT) munkájának koordinálása, a gyakorlat tervezői konferenciáinak 
és más eseményeinek megszervezése.

A gyakorlattervezés az a folyamat, amely során a Gyakorlat Kiinduló Adataiban 
(Exercise Specifications -  EXSPEC) foglaltak és egyéb információk alapján a gyakorla
tot elrendelő (vezető, parancsnok) elöljáró és / vagy a Gyakorlatvezető (GYAKVEZ) 
(Officer Scheduling Exercise OSE / Officer Conducting Exercise -  ОСЕ) irányításával a 
Központi Tervező Csoport (KTCS) kidolgozza az adott gyakorlat részleteit.

A gyakorlat részletes tervezését a Gyakorlatvezető (GYAKVEZ) (Officer Conducting 
Exercise -  ОСЕ) és törzse hajtja végre.

A GYAKORLATTERVEZŐI ESEMÉNYEK

Előzetes Tervezői Konferencia (ETK) (Pre-Initial Planning Conference -  P1PC). A 
konferenciát -  amennyiben szükséges -  a gyakorlatot elrendelő (vezető, parancsnok) 
elöljáró (Officer Scheduling Exercise -  OSE) hívja össze, annak érdekében, hogy meg
határozzák a Gyakorlat Kiinduló AdataT(Exercise Specifíkations -  EXSPEC) kezdeti ter
vezetének kidolgozását. Az Előzetes Tervezői Konferencián (ETK) (Pre-Initial Planning 
Conference -  PIPC) minimális létszámmal képviselteti magát: a gyakorlatot elrendelő 
(vezető, parancsnok) elöljáró (Officer Scheduling Exercise -  OSE), a Gyakorlatvezető 
(GYAKVEZ) (Officer Conducting Exercise -  ОСЕ), a Központi Tervező Csoport 
(KTCS) kijelölt vezetője, szükség esetén az oktatandó (gyakorló) alakulat, szervezet kép
viselője. A nemzetközi gyakorlatok esetében részt vesznek a gyakorlatot befogadó / ren
dező ország (Host Nation -  HN), továbbá NATO-PfP-gyakorlatok esetében a Partnersé
gi Koordinációs Csoport (Partnership Coordination Cell -  PCC) képviselői.

Az Előzetes Tervezői Konferencia (ETK) (Pre-Initial Planning Conference -  PIPC) 
célja és feladatai:

A gyakorlatot elrendelő (vezető, parancsnok) elöljáró (Officer Scheduling Exercise 
-  OSE) vagy kijelölt képviselője tájékoztatást ad a gyakorlat tervezése érdekében tett ed
digi lépésekről;
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Megtárgyalni a gyakorlat helyzetbe állítását, nagybani elgondolását és a Gyakorlat 
Kiinduló Adatai vázlatának további kidolgozását;

Meghatározni a tervezés irányvonalát, a gyakorlat tervezésének és a kiemelten fon
tos tervezői események időrendjét;

Dönteni a gyakorlat tervezésébe bevonásra kerülő parancsnokságok közötti kapcso
lattartó személyekről, továbbá a gyakorlat okmányai kiadásának részletes elosztójáról.

Indító Tervezői Konferencia (ITK) (Initial Planning Conference — IPC). A konfe
rencián részt vesz valamennyi bevonásra kerülő parancsnokság:

a gyakorlatot elrendelő (vezető, parancsnok) elöljáró (Officer Scheduling Exercise 
-  OSE);

a Gyakorlatvezető (GYAKVEZ) (Officer Conducting Exercise -  ОСЕ) vagy kijelölt 
képviselője;

a Központi Tervező Csoport (KTCS) vezetője, vezető beosztású személyei; szükség 
szerint más, már kijelölt fontos beosztású tagjai;

NATO- (NATO-PfP)-gyakorlatok esetében pedig a bevonásra került NATO-pa- 
rancsnokságok, a gyakorlatot befogadó / rendező ország (Host Nation -  HN) szükséges 
tisztjei és valamennyi részt vevő ország képviselője.

Az Indító Tervező Konferencia (ITK) (Initial Planning Conference -  IPC) célja és 
feladatai:

a gyakorlat előkészületeinek naprakésszé tétele;
a Gyakorlat Kiinduló Adatai (Exercise Specifikations -  EXSPEC) végleges kidol

gozása, különös tekintettel
a) a gyakorlat tervezése, keretei, helyzetbe állítására;
b) a gyakorlat fő célja és kiképzési céljaira;
c) a nemzetközi gyakorlatok esetében a részvételi lehetőségek és olyan különleges 

követelmények, mint a csapatok jogállásáról szóló egyezmény (Status of Forces 
Agreement -  SOFA), a Befogadó Nemzeti Támogatásról szóló egyezmény (Host Nation 
Support Agreement -  HNS A) alkalmazására;

d) a pénzügyi támogatás kidolgozására;
e) a sajtó és tájékoztatás irányvonalára, valamint
f) a látogatókkal és a megfigyelőkkel kapcsolatos feladatokra.
A Gyakorlat Kiinduló Acatai (Exercise Specifikations -  EXSPEC) jóváhagyás cél

jából történő előkészítése; A
Meghatározni a Központi Tervező Csoport (KTCS) (Core Planning Team -  CPT) 

összetételét, valamint a tervező törzseknek a más résztvevőkkel való kibővítésének mér
tékét.

A Gyakorlattervezési Intézkedések (Exercise Planning Instructions -EXPI) első ter
vezetének kidolgozása, amelyek szükségesek ahhoz, hogy a Gyakorlatvezető 
(GYAKVEZ) (Officer Conducting Exercise -  ОСЕ) a Központi Tervező Csoporttal 
(KTCS) (Core Planning Team -  CPT) megkezdje a hadműveleti tervezési folyamatot.

Megvitatni és/vagy kidolgozni a Gyakorlat Hadműveleti Parancsa (Exercise 
Operational Order -  EXOPORD) kiinduló vázlatát.

Munkacsoportokban elvégezni a gyakorlat tervezése további menetének, valamint a 
Központi Tervező Csoport (KTCS) által a későbbiekben kidolgozásra kerülő kérdések 
részletes meghatározását.
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Kialakítani a gyakorlaton részt vevők és a gyakorlat döntnökeinek állományát és 
megfigyelőinek körét.

Lezárni az elvégzett munkafázist és meghatározni a további munka irányát.
Az Indító Tervezői Konferencia (ITK) (Initial Planning Conference -  IPC) és a Fő 

Tervezői Konferencia (FTK) (Main Planning Conference -  MPC) között a Gyakorlatve
zető (GYAKVEZ) (Officer Sceduling Exercise — ОСЕ) összehív egy Kezdeti Hadműve
leti Tervezői Konferenciát a Gyakorlat Hadműveleti Parancsa (Exercise Operational 
Order -  EXOPORD) és Terve (Exercise Operational Plan -  EXOPLAN) első tervezeté
nek kidolgozására. A kidolgozás során építenek az Indító Tervezői Konferencián a gya
korlatra kialakított dokumentációra, elsősorban a Gyakorlat Kiinduló Adataira (Exercise 
Specifikations -  EXSPEC), összhangban a hadműveleti tervezési folyamattal.

A Fő Tervezői Konferencia (FTK) (Main Planning Conference -  MPC). A konfe
renciát az előzőekben említett résztvevőkkel szervezik meg.

A Fő Tervezői Konferencia (FTK) (Main Planning Conference — MPC) célja és fel
adatai:

Tájékoztatást adni a gyakorlat okmányai kidolgozásának állásáról és megvitatni a 
Központi Tervező Csoport és más Tervező Csoportok által elvégzett munkát.

Részletesen kidolgozni és megvitatni a Gyakorlat Hadműveleti Parancsának 
(Exercise Operational Order -  EXOPORD) és Tervének (Exercise Operational Plan -  
EXOPLAN) tervezetét, valamint elvégezni a Gyakorlattervezési Intézkedések (Exercise 
Planning Instructions -  EXPI) továbbfejlesztését, további kidolgozását.

Részletesen kidolgozni a gyakorlat valós logisztikai támogatásának kérdéseit.
A Gyakorlatvezetőség vagy a Központi Tervező Csoport megfelelő tagjai vezetésé

vel munkacsoportokban részletesen kidolgozni a gyakorlat további okmányait olyan 
egyedi témákban, mint pl.:

a) az alkalmazandó Szervezeti és Működési Szabályzat (Standing Operating 
Procedures -  SOPs);

b) a katonai erő (alegységek, egységek), fegyverrendszerek, egyéni fegyverek harci 
alkalmazásának követelményei, szabályai (Role of Engagements -  ROEs);

c) a Gyakorlatvezetőség (Directing Staff- DISTAFF) struktúrájának, szervezetének 
jóváhagyása;

d) a gyakorlat vezetésének, irányításának, értékelésének feladatai, ellenőrzésének 
kérdései;

e) nemzetközi gyakorlat esetén a Befogadó Nemzeti Támogatás -  BNT feladatai és 
az erről szóló egyezmény (Host Nation Support Agreement -  HNSA);

f) a sajtó és a tájékoztatás, látogatók és megfigyelők kérdései.
Szemrevételezni a gyakorlat helyszínét, a Gyakorlatvezetőség, a részt vevő törzsek

és csapatok települési helyeit.
Megvitatni a gyakorlattal kapcsolatos -  bármely parancsnokság képviselőitől beér

kező -javaslatokat.
Lezárni az elvégzett munkafázist és meghatározni a további munka irányát.
A Záró Tervezői Konferencia (ZTK) (Final Planning Conference — FPC). A konfe

rencia az előzőekben említett résztvevőkkel kerül megszervezésre és végrehajtásra.
A Záró Tervezői Konferencia (ZTK) (Final Planning Conference -  FPC) célja és fel

adatai:
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Végleges formába önteni a gyakorlat hadműveleti okmányait [(a Gyakorlattervezé
si Intézkedések (Exercise Planning Instructions -  EXPI, a Gyakorlat Hadműveleti Paran
csa (Exercise Operational Order -  EXOPORD), és Terve (Exercise Operational Plan -  
EXOPLAN)] a megfelelő illetékesekkel történő jóváhagyatás céljából;

Nemzetközi gyakorlat esetén áttekinteni a gyakorlattal kapcsolatos olyan nem had
műveleti okmányok állását, mint: a csapatok jogállásáról szóló egyezmény (Status of 
Forces Agreement -  SOFA); a Befogadó Nemzeti Támogatásról (BNT) szóló egyezmény 
(Host Nation Support Agreement -  HSNA);

Véglegesíteni a gyakorlat értékelésének (elemzésének) és jelentéstételi kötelezettsé
geinek követelményeit.

A Központi Tervező Csoport Munkatalálkozói (KTCsM) (Core Planning Team 
Workshop). Az előzőekben leírt konferenciák dokumentációjának kidolgozásához, létre
hozásához több munkatalálkozóra, munkamühelyre is szükség lehet. A munkatalálkozók, 
munkaműhelyek tematikájának figyelembe kell venni a kidolgozandó okmányok köve
telményeit, a Központi Tervező Csoport tagjai részvétele tekintetében pedig rugalmasnak 
kell lennie. A munkatalálkozók ideje alatt a Központi Tervező Csoportból létre lehet hoz
ni egy koordináló alcsoportot, amely szükség szerint útmutatásokat nyújt az egyes funk
cionális kidolgozó alcsoportoknak.

Az első munkatalálkozót (KTCsM-l) az Előzetes vagy Indító Tervezői Konferencia 
előtt célszerű beütemezni a Gyakorlattervezési Intézkedések (Exercise Planning 
Instructions -  EXPI) elemeinek kidolgozása céljából, különös tekintettel a gyakorlat ke
reteire, a gyakorlat helyzetbe állítására, a Gyakorlat Kiinduló Adatai tervezetére, a konf
liktusban érintett országról szóló tanulmányokra9 és szükség szerint a magasabb-parancs- 
nokság szerepében a gyakorlatot kezdeményező direktíva, hadműveleti terv kidolgozásá
ra. Szoros együttműködésre van szükség a Gyakorlatvezető (GYAKVEZ) (Officer 
Conducting Exercise -  ОСЕ) hadműveleti tervezőivel a hadműveleti tervezési folyamat 
megkezdésének biztosítása érdekében.

A második munkatalálkozót (KTCsM-2) a Fő Tervezői Konferencia előtt célszerű 
beütemezni a Gyakorlatvezetőség szervezetének, állománytáblájának kialakítása, a gya
korlat induló helyzetének (vázlatának) kidolgozása céljából. A második munkatalálkozó 
folytatásaként, ahhoz kapcsolva végrehajtásra kerülhet a Fő Esemény és Fő Incidens Lis
ta (Main Event List -  MEL / Main Incident List -  MIL) Kidolgozó Értekezlet.

A Fő Esemény és Fő Incidens Lista Kidolgozó Értekezlet. A Központi Tervező Cso
port által tervezett fő esemény és fő incidenslista (Main Event List -  MEL / Main 
Incident List -  MIL) kidolgozó értekezletek célja kimondottan a gyakorlat fő eseményei, 
helyzetei és a bejátszandó közlések, incidensek kidolgozására irányul.

Az első Fő Esemény és Fő Incidens Lista (Main Event List -  MEL / Main Incident 
List -  MIL) Kidolgozó Értekezletet általában a Fő Tervezői Konferenciát megelőzően, д 
másodikat pedig a Záró Tervezői Konferenciát megelőzően szervezik és bonyolítják le. 
A Fő Esemény és Fő Incidens Lista (Main Event List -  MEL / Main Incident List -  MIL) 
Kidolgozó Értekezleteken létre kell hozni a gyakorlat előre megtervezett rendjét. A Fő 
Esemény és Fő Incidens Lista a Gyakorlatvezetőség törzse legfontosabb eszköze a gya
korlat levezetésére és irányítására. A Fő Esemény és Fő Incidens Lista (Main Event List

9 Ország-tanulmányok -  Célja a gyakorlat helyzetbeállításának kidolgozásához a fiktív konfliktus-országok történelmének, inf
rastruktúrájának, stb. illesztése a gyakorlat valós körzetéhez.)
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— MEL / Main Incident List -  MIL) a Gyakorlattervezési Intézkedések (Exercise 
Planning Instructions -  EXPI) és a Gyakorlat Hadműveleti Parancsának (Exercise 
Operational Order -  EXOPORD) megfelelő részét fogja képezni.

Egyéb Munkaműhelyek. A számítógéppel támogatott gyakorlatok (Computer 
Assisted Exercise -  САХ) speciális munkamühelyeket követelnek meg az adatbázisok 
kidolgozása és hitelesítése céljából a gyakorlat forgatókönyvéhez és a szimulált haderők
höz. A minimális követelmény egy-egy munkaműhely a saját és a szemben álló (ellen
ség) haderőre, és egy munkaműhely a gyakorlat kiinduló helyzete (STARTEX) számító- 
gépes modellre történő konvertálására és a gyakorlat forgatókönyve tesztelési lefuttatá
sának lebonyolítására.

Legalább egy munkaműhelyt össze kell hívni a gyakorlat értékelésével, elemzésével 
és jelentéstételi követelményeivel kapcsolatos feladatok áttekintésére. Ezen a munkamü- 
helyen részt vesznek a döntnökök, a gyakorlat értékelése, elemzése céljaiból létrehozott 
értékelő-, elemző csoport tagjai.

A gyakorlat valós logisztikai támogatásával foglalkozó munkamühelyeket általában 
a helyszínen tartják meg, szemrevételezve a gyakorlat körzetét, az infrastruktúráját, a lo
gisztikai biztosító, támogató szervezetek terepen történő elhelyezési lehetőségeit. A nem
zetközi gyakorlatok esetében a Befogadó Nemzeti Támogatásról (BNT) (Host Nation 
Support -  HNS) ezeken a munkaműhelyeken kell döntést hozni.

A munkaműhelyeken elért eredményeket, kidolgozott anyagokat be kell építeni a 
Gyakorlattervezési Intézkedésekbe (Exercise Planning Instructions -  EXPI), a Gyakorlat 
Hadműveleti Parancsába és Tervébe (Exercise Operational Order -  EXOPORD, Exercise 
Operational Plan -  EXOPLAN).

A gyakorlatok érdekében végzett felkészítési rendezvények. A Magyar Honvédség 
parancsnokai és törzsei hadászati, hadműveleti-harcászati felkészítése, a csapatok harcki
képzése terén a gyakorlatokat kulcsfontosságúnak tekintjük. Következésképpen, az azo
kon részt vevő parancsnokoknak, törzseknek, egységeknek, alegységeknek -  a gyakorlat 
érdekében végzett felkészítési rendezvények eredményeként -  sokoldalúan felkészültnek 
kell lenniük a gyakorlat végrehajtására.

A hazai gyakorlatok esetében a saját (a nemzetközi gyakorlat esetében az illetékes 
NATO- vagy más parancsnokság által vezetett közös) felkészítés magában foglalja a ta
nulási időszakot (Study Per'/0d), a szemináriumokat, a kiscsoportos foglalkozásokat és a 
gyakorlat tárgya tanulmányozásának más formáit, vagy más vonatkozó tevékenységeket 
(pl.: közösen végzett törzsmunka, „On the job training”).

A tanulási időszak (Study Period) és csoportos foglalkozások sorozata a parancsno
kok és törzsek, a gyakorlattervezők részére a gyakorlat kidolgozásával kapcsolatos ok
mányok, szabályzók és szabályzatok megismertetésére szolgálnak. Lehetőség van a vég
rehajtott gyakorlatokon előfordult hibák tanulmányozására a tervezett gyakorlat okmá
nyainak alapos kidolgozása céljából.

A szemrevételezések végrehajtása a gyakorlat levezetésének tervezett körzetébe, a 
gyakorlási, gyakoroltatási lehetőségek megismerése és az egyedi paramétereknek a gya
korlat okmányaiba való bedolgozás céljából történik. Az ilyen típusú felkészítési rendez
vényeket -  gazdaságossági és praktikus megfontolásokból -  a gyakorlattervezői konfe
renciákkal összekapcsolva, a konferenciák kezdetén vagy azok befejezéseként kell (cél
szerű) megtartani.
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A nemzetközi -  NATO, NATO Békepartnerségi és ilyen szellemű, valamint a két- és 
többoldalú megállapodások alapján tervezett -  gyakorlatok esetében a közös felkészítési 
rendezvényeken csak a gyakorlaton részt vevők kis hányadának van lehetősége részt ven
ni, ezért a részvevők hazai felkészítése érdekében minimálisan az alábbi feladatokat kell 
elvégezni:

A kontingensparancsnoki terv kidolgozása a bevont (gyakorlaton részt vevő) állo
mány felkészítésére.

A felkészülés érdekében olyan témák, eljárások vagy fogások ismertetése, megtár
gyalása, gyakoroltatása, amelyekkel a gyakorlat során az állomány találkozni fog.

A gyakorlattervezöi értekezletekhez kapcsolt tanulási időszak, munkamühely vagy 
szeminárium anyagának felhasználása a felkészülés során.

A kontingensparancsnok felkészítési terve szerint állománykategóriánkénti és ösz- 
szevont hazai felkészítés a részvevők részére a gyakorlaton tervezett beosztások és köve
telmények feladat-orientált megismerése, a vonatkozó NATO- és hazai dokumentumok, 
szabályzók, utasítások, törzsmunka módszerek és eljárások, értékelési rendszerek és mu
tatók tanulmányozása céljából.

A foglalkozások levezetésére felkérhetők az elöljáró törzs olyan személyei, akik 
megfelelő tapasztalattal rendelkeznek az adott témában, vagy a foglalkozásvezető -  a 
kontingensparancsnok szakmai felügyelete mellett -  a felkészüléshez a szükséges szak- 
irodalom felhasználásával készül fel.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 23

A GYAKORLATOK VÉGREHAJTÁSA * •

A gyakorlat effektiv végrehajtása magába foglalja a gyakorlaton valóságban részt 
vevő vagy valamilyen módon jelzett (szimulált) parancsnokságok, törzsek, csapatok és 
más katonai szervezetek vezetését és irányítását a gyakorlat fő célkitűzései, a felkészíté
si és kiképzési célok elérése érdekében.

A gyakorlat végrehajtásáért a Gyakorlatvezető (GYAKVEZ) (Officer Conducting 
Exercise -  ОСЕ) az egyszemélyi felelős. Amikor egy gyakorlatra több Gyakorlatvezetőt 
(Officer Conducting Exercise -  ОСЕ) is kineveznek, akkor közülük egyet kijelölnek ko
ordináló vagy rangidős Gyakorlatvezetőnek, aki felelős a gyakorlat lebonyolításáért.

A Gyakorlatvezető (GYAKVEZ) (Officer Conducting Exercise -  ОСЕ) a gyakorlat 
előkészítésének és levezetésének feladatait a következő személyek, szervek közül egy 
vagy több igénybevételével végzi:

•  a Gyakorlat Igazgatója, a Gyakorlat Társigazgatója;
•  a Gyakorlatvezetőség törzse (Directing Staff -  DISTAFF);
•  az alájátszó csoportok és a jelző csapatok, illetve szervezetek;
•  a Befogadó Nemzeti Támogatás (BNT) (Host Nation Support -  HNS) szerveze

tei;
•  az egyéb támogató, összekötő csoportok szervezetei;
•  döntnöki és a gyakorlatot értékelő szervezetek;
•  a részt vevő parancsnokságok, egységek, alegységek, és/vagy más katonai szer

vezetek parancsnokai és törzsei;
•  a Sajtó és Tájékoztatási Központ (STK), valamint
•  látogatói és megfigyelői iroda (LMI) szervezetei és állománya.
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A gyakorlatot a Gyakorlatvezető (GYAKVEZ) (Officer Conducting Exercise -  
ОСЕ) -  a Gyakorlattervezési Intézkedésekben (Exercise Planning Instructions -  EXPI), 
a Gyakorlat Hadműveleti Parancsában (Exercise Operational Order -  EXOPORD) és 
Tervében (Exercise Operational Plan -  EXOPLAN) foglaltakat figyelembe véve -  veze
ti le, összhangban a gyakorlatokra előírt egyéb dokumentumokkal (kiképzési intézkedé
sek, módszertani utasítások stb.). Amennyiben szükség van az eljárásoktól vagy a do
kumentumoktól való eltérésekre, a Gyakorlatvezető (GYAKVEZ) köteles gondoskodni 
arról, hogy a lebonyolítására vonatkozó részletes előírásokat belefoglalják a Gyakorlat
tervezési Intézkedésekbe (Exercise Planning Instructions -  EXPI), a Gyakorlat Hadmű
veleti Parancsába (Exercise Operational Order -  EXOPORD) és Tervébe (Exercise 
Operational Plan -  EXOPLAN).

A Gyakorlatvezető (GYAKVEZ) (Officer Conducting Exercise -  OCE) felfüg
gesztheti vagy módosíthatja a gyakorlat egészét, vagy annak valamely részét, amiről tá
jékoztatnia kell a gyakorlatot elrendelő (vezetőt, parancsnokot) elöljárót (Officer 
Scheduling Exercise -  OSE). Amennyiben különleges vagy rendkívüli események befo
lyásolják a gyakorlat lebonyolítását, vagy fennáll a lehetősége annak, hogy az események 
erőteljes, negatív sajtóvisszhangot váltanak ki a Gyakorlatvezető (GYAKVEZ) köteles 
kellő időben jelentést tenni a gyakorlatot elrendelő (vezetőnek, parancsnoknak) elöljáró
nak (Officer Scheduling Exercise -  OSE), aki haladéktalanul tájékoztatja a felsőbb szer
veket (HVK, HM, kormány).

A gyakorlatot elrendelő (vezető, parancsnok) elöljáró (Officer Scheduling Exercise 
— OSE) jogosult leállítani, felfüggeszteni vagy módosítani a gyakorlatot vagy annak va
lamely részét, amennyiben megítélése szerint a résztvevők biztonsága vagy a politikai 
helyzet szükségessé tesz egy ilyen lépést.

A Gyakorlatvezető (GYAKVEZ) (Officer Conducting Exercise -  ОСЕ) a gyakorlat 
előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos alapvető feladatait a Gyakorlatvezetőség 
törzse segítségével oldja meg. A Gyakorlatvezetőség törzsének alapvető funkcionális fel
adata a gyakorlat vezetése és irányítása annak érdekében, hogy lehetővé váljon a gyakor
lat fő céljának és célkitűzéseinek elérése. A Gyakorlatvezetőség törzse működtethető a 
parancsnoki és törzsvezetési gyakorlatok, a harcászati, szakharcászati és rendszergyakor
latok során. Minden egyes gyakorlat esetében a Gyakorlatvezetőség törzse más és más le
het, amely függ annak a parancsnokságnak a nagyságától, amelyiktől kijelölésre kerül, 
valamint a hadműveleti vezetési láncolatában elfoglalt helyétől és a hadművelet szintjé
től.

A Gyakorlatvezetöség törzse a gyakorlat és a gyakorlók tevékenysége érdekében a 
következő feladatokat valósíthatja meg:

A gyakorlat fő eseményeinek és incidenseinek bejátszása a gyakorlat fő eseménye
inek és incidenseinek jegyzéke szerint;

A gyakorlaton részt nem vevő parancsnokság, egység, alegység vagy szervezet szi
mulálása, tevékenységének bejátszása;

Szemben álló drők szerepében való cselekvés, tevékenységének szimulálása, beját
szása.

A gyakorlaton részt nem vevő harcoló egységek alájátszásán, szimulálásán kívül a 
Gyakorlatvezetőség törzse köteles alájátszani, szimulálni bármilyen olyan hatóságot, 
szervezetet is, amely nem vesz részt a gyakorlaton, de szükségesek a gyakorlat realitásá
nak biztosításához, céljai eléréséhez. A Gyakorlatvezetőség törzsére vonatkozó intézke
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désnek minden gyakorlatra nézve meg kell határozni a törzsek felelősségi területeit az 
ilyen jellegű hatóságok, szervezetek alájátszásával, szimulálásával kapcsolatban. A Gya
korlat Hadműveleti Parancsában (Exercise Operational Order -  EXOPORD) meg kell ha
tározni azokat a hatóságokat, szerveket és más résztvevőket, amelyeket a Gyakorlatveze
tőség törzsének kell alájátszani.

A harcászati, szakharcászati és rendszergyakorlatok során a Gyakorlatvezetőség tör
zse felügyeli a csapatok mozgását és a szembenálló erők tevékenységét, és mint összekö
tő elem a szembenálló parancsnokok között biztosítja a gyakorlat maximális eredményes
ségét. A Gyakorlatvezetőség törzsének nem kell elbírálnia az egyes harcászati helyzetek 
eredményeit, mivel ez a döntnöki szervezet feladata lesz.

A Gyakorlatvezetőség törzsének a gyakorlat irányítása terén függetlennek és elkü
lönítve kell lennie a résztvevőktől, teljes szabadsággal kell rendelkeznie a gyakorlat ve
zetésében és minden információhoz korlátozás nélküli hozzáférést kell biztosítani részé
re.

A Gyakorlatvezetőség által kiadott utasítások kötelező erejűek a résztvevőkre néz
ve. A Gyakorlatvezetőség törzse és a résztvevők közötti konfliktus-helyzetekben a Gya
korlatvezető dönt. A Gyakorlatvezetőség törzse megfelelő összekötő kapcsolatot (inter
face) biztosít a Sajtó és Tájékoztatási Központ (STK), valamint a Látogatói és Megfigye
lői Iroda (LMI) felé feladataik koordinálása és eredményes végrehajtása érdekében.

A Gyakorlatvezetőség szervezete. A Gyakorlatvezetőség a gyakorlatot elrendelő 
(vezető, parancsnok) elöljáró vagy a Gyakorlatvezető (GYAKVEZ) (Officer Scheduling 
Exercise -  OSE / Officer Conducting Exercise -  ОСЕ) törzse állományából kijelölt, lét
rehozott Központi Tervező Csoport (KTCS) kiegészítésével kerül összeállításra. A Gya
korlatvezetőség legalapvetőbb magja az a Központi Tervező Csoport (KTCS), amely az 
egész gyakorlattervezés során a kidolgozói munka fő szereplője volt.

A Gyakorlatvezetőség törzsfőnöke felelősséggel tartozik a Gyakorlatvezetőnek 
(Officer Sceduling Exercise -  ОСЕ), a Gyakorlat Igazgatónak (GYAK. IG) (Exercise Di
rektor -  EXDIR) a gyakorlat általános irányításáért és Gyakorlatvezetőség törzse tevé
kenységének vezetéséért.

A Gyakorlatvezetőség szervezeti felépítése (általában) megegyezik a Magyar Hon
védségben, illetve a nemzetközi gyakorlatok többsége esetében a NATO-parancsnoksá- 
gokon létező vezetési struktúrákkal. A Gyakorlatvezetőség szervezeti felépítését a Gya
korlatvezetőségre vonatkozó Intézkedésekben határozzák meg.

A Gyakorlatvezetőség törzsét úgy kell megszervezni, hogy képes legyen irányítani 
és vezetni a gyakorlat minden mozzanatát, a részt vevő parancsnokságokat, törzseket, 
egységeket, alegységeket. Nemzetközi gyakorlatok esetén a Gyakorlatvezetőség törzsé
nek munkájába a lehető legnagyobb mértékben be kell vonni a részt vevő nemzetek és 
NATO parancsnokságok tisztjeit.

A parancsnoki és törzsvezetési gyakorlatok (CPX), harcászati, szakharcászati és 
rendszergyakorlatok során a Gyakorlatvezetőség összetétele a következő lehet:

♦  a Gyakorlatvezetőség törzsfőnöke;
♦  katonai felderítő, információs törzs;
♦  hadműveleti törzs;
♦  logisztikai törzs;
♦  híradó, informatikai törzs;
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♦  alájátszó csoportok (az olyan, a gyakorlaton részt nem vevő szervezetek, hatósá
gok képviseletére, mint az elöljáró, az alárendelt parancsnokságok, törzsek, egységek, al
egységek vagy kormányzati és nem kormányzati szervek).

A Gyakorlatvezetőség törzsfönöke lehetőleg a Gyakorlatvezető (GYAKVEZ) 
(Officer Conducting Exercise -  ОСЕ) parancsnokságának olyan magas beosztású tisztje, 
aki -  mint elsődleges felelőséggel bíró tiszt -  részt vett a gyakorlat megtervezésének irá
nyításában. A Gyakorlatvezetőség törzsfőnökének alaposan ismernie kell a gyakorlat 
minden mozzanatát, a vonatkozó terveket és eljárásokat.

A Gyakorlatvezetőség a feladatok ellátására kijelölt tiszteket a gyakorlatra való fel
készülés és végrehajtás idejére ajánlott mentesíteni állandó kötelezettségeik alól, és ele
gendő időt célszerű biztosítani a számukra az eligazításokra, valamint a gyakorlatra vo
natkozó parancsok, utasítások, intézkedések és vonatkozó tervek stb. tanulmányozására.

A Gyakorlatvezetőségnek a lehető legközelebb kell elhelyezkednie a gyakorló pa
rancsnokság, törzs települési helyéhez, hogy tájékozódhassanak -  a résztvevők hogyan 
ítélik meg a helyzetet, megfigyelhessék és irányíthassák a gyakorlat menetét.

A Gyakorlatvezetőségnek biztosítani kell a koordinációt és a folyamatosságot a 
szemben álló erők és más részt vevő vagy szimulált felek között. Eligazítást kell nyújta
nia saját törzse megfelelő parancsnokainak, valamint kiválasztott törzstisztjeinek a hely
zetről, és elsősorban a bekövetkező tevékenységekről, fontosabb eseményekről.

A Gyakorlatvezetőségnek megfelelő híradó és kommunikációs eszközökkel kell 
rendelkeznie a gyakorlat sikeres vezetése érdekében szükséges koordináció érdekében. 
Ez megvalósítható a Gyakorlatvezetőség számára elkülönített híradó és kommunikációs 
eszközökön keresztül, vagy a meglévő híradó és kommunikációs rendszeren belül létre
hoznak egy prioritást élvező rendszert a Gyakorlatvezetőség számára.

A Gyakori átvezet őségre vonatkozó intézkedéseket a Gyakorlatvezető (GYAKVEZ) 
(Officer Conducting Exercise -  ОСЕ) adja ki. Az ilyen belső törzs intézkedés önálló, el
különített és részletes utasításokat tartalmaz a gyakorlattal, annak vezetésével kapcsolat
ban a Gyakorlatvezetőségre nézve. A gyakorlatot végrehajtók számára éppen ezért a 
Gyakorlatvezetőség szervezetének csak azon jellemzőit és csak azokat az információkat 
kell megadni a Gyakorlattervezői Intézkedés (Exercise Planning Instructions -  EXPI), il
letve a Gyakorlat Hadműveleti Parancsa (Exercise Operational Order -  EXOPORD) 
megfelelő részében, amelyekre azoknak feltétlenül szükségük van.

A GYAKORLATOK ÉRI ÉKELÉSE ÉS A GYAKORLATOK 
VÉGREHAJTÁSÁRÓL SZÓLÓ JELENTÉSEK

A gyakorlat folyamatának végső lépcsőfoka a gyakorlat végrehajtásának értékelése, 
elemzése és a jelentések végrehajtása. A gyakorlatok értékelése, elemzése és a gyakorla
tok végrehajtásáról szóló jelentések rendeltetése, hogy a gyakorlat megtervezésére és le
bonyolítására (végrehajtására) fordított erőfeszítések tapasztalatai a jövőben teljes mér
tékben felhasználhatóak legyenek.

Az értékelésnek és a gyakorlatról készített jelentéseknek ki kell hangsúlyozniuk a 
megszerzett tapasztalatokat, hogy ezek alapot szolgáltassanak a későbbi gyakorlat-terve
zéshez és végrehajtáshoz szükséges korrekciókhoz.
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Az értékelésekben és jelentésekben különös jelentőséggel kell hivatkozni azokra a 
dolgokra, tényekre és következtetésekre, amelyeket mérlegelni kell a Magyar Honvédség 
jövőbeni feladatai végrehajtásához szükséges képességek fejlesztése, valamint, a jövőbe
ni gyakorlatok tervezése, végrehajtása érdekében.

Az értékelések és jelentések kapcsán számos kifejezést rendszeresen használunk, 
amelyek speciális meghatározást igényelnek. Ezek a következők:

Az elemzés olyan általános (generikus) vizsgálati módszer, amelyet az egész értéke
lési tevékenység során alkalmazunk. Az elemzés a következőket foglalja magába:

■ adatok gyűjtése, rögzítése és rendszerezése;
■ az események rekonstruálása;
■ az események bemutatása a tények tükrében;
■ adatok kiértékelése vagy felmérés;
■ következtetések indoklása.
A felmérés egy rendszer, szenzor, eljárás vagy taktika teljesítményének értékelése a 

résztvevők által produkált adatok alapján. A felmérés általában szubjektív folyamat.
Az értékelés objektív -  ha lehetséges, akkor számszerűsített -  következtetés, amely

re az összes releváns adat megvizsgálása útján jutunk el.
A gyakorlat végrehajtásának értékelését, elemzését számos formában, több lépcső

ben lehet elvégezni, a közvetlenül a gyakorlat befejezése után megfogalmazott első be
nyomásoktól kezdve a részletes rekonstrukcióig és kiértékelésig.

A gyakorlat végrehajtásának értékelését, elemzését speciálisan erre a feladatra kije
lölt, létrehozott értékelő, elemző csoport hajtja végre. A gyakorlat-értékelő, elemző cso
port munkájának eredménye egy részletes „Értékelőjelentés a gyakorlat végrehajtásá
ról”. Az értékelő, elemző tevékenység során szerzett adatok felhasználhatók a követke
zők támogatására, igazolására, bizonyítására:

•  a gyakorlat fő céljai, célkitűzései elérésének sikere, sikertelensége;
•  a tervek, eljárások, taktikák, berendezések, felszerelések, létesítmények, fegyve

rek, fegyverrendszerek és a személyi állomány kiképzése hatékonyságának vizsgálata;
•  az eredmények összehasonlítása a korábbi gyakorlatok eredményeivel;
•  a standardizálási és interoperabilitási problémák meghatározása a felszerelések, 

eljárások szolgálatok vagy szolgáltatások kapcsán, beleértve az adott szabványegyez
mény (Stadardization Agreement -  STANAG) ebből következő megváltoztatására vonat
kozó javaslatokat;

•  az ismétlődő problémák megelőzése a jövőbeni gyakorlatok során;
•  a hasznosnak bizonyult statisztikai és tervezési tényezők megállapítása a jövőbe

ni gyakorlat és hadműveleti tervezések során.
A gyakorlatértékelés, elemzés típusai és szintjei. A gyakorlatok értékelésére, elem

zésére az alábbi típusú tematikus vizsgálatokat alkalmazhatjuk:
„A” típus -  Gyors áttekintő, értékelő vizsgálat, amelynek célja előzetes értékelést 

adni a gyakorlat végrehajtásáról. Ezt a típusú értékelő vizsgálatot közvetlenül gyakorlat 
utáni megbeszélésen (Post Exercise Discussion -  PXD) lehet felhasználni.

„B” típus -  Olyan értékelő, elemző vizsgálat, amely teljes mértékben kihasználja a 
gyakorlatok értékelési, elemzési technikáit.

„C” típus -  Egy részletes értékelő, elemző tanulmány kidolgozására irányul, ame
lyet speciális (hadászati, hadműveleti) kutatási szervek, intézetek, nemzeti elemző cso
portok, vagy különleges NATO-szervek készítenek el. Az ilyen típusú tanulmányok ki
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dolgozására vonatkozó utasításokat a Gyakorlattervezői Intézkedésben (Exercise 
Planning Instructions -  EXPI) kell rögzíteni.

A gyakorlatok értékelésének, elemzésének szintjeit a vizsgálat kívánt mélységével 
összhangban lehet meghatározni. Ennek megfelelően az értékelésnek, elemzésnek három 
szintjét különböztetjük meg:

Első szint -  Egy általános minőségi vizsgálat, amelyben csak korlátozottan van 
szükség számszerűsített adatok felhasználására. A kisebb jelentőségű eseményeket nem 
rekonstruálják.

Második szint -  Ez egy közepes szintű vizsgálat, amely jelentősebb mennyiségű 
számszerűsített adatokat igényel. Amennyiben az elemzésre váró célkitűzések szükséges
sé teszik a kisebb jelentőségű események rekonstruálását, ezeket az eseményeket szelek
tív módon kell meghatározni és a rekonstrukciónak azokra a különleges területekre, pe
riódusokra vagy helyzetekre kell korlátozódnia, amelyek elégségesek a releváns tények 
igazolására.

Harmadik szint -  A legmélyebb és legalaposabb vizsgálat, amely kiterjedt adat- 
mennyiséget igényel. Ha az értékelés, elemzés célkitűzései megkövetelik, akkor a gya
korlat eseményei rekonstruálásának ki kell terjednie minden kisebb jelentőségű esemény
re és elszalasztott lehetőségre is. Szükség van az egységek, alegységek mozgásának, te
vékenységének, a fegyverek, fegyverrendszerek és az egyéb eszközök, eszközrendszerek 
teljesítményének, valamint a környezeti feltételeknek a részleteire.

Az értékelés, elemzés megtervezése speciális feladat, amely tulajdonképpen a gya
korlat effektiv tervezésével egy időben kell, hogy elkezdődjön. A gyakorlat-tervezőknek 
világosan kell látniuk a gyakorlat fő célkitűzései és az értékelés, elemzés célkitűzései kö
zötti különbségeket. A gyakorlatokat a vezetés feladataival kapcsolatos speciális hadmű
veleti célkitűzések megvalósítása érdekében kell megterveznie. Az értékelés, elemzés 
célkitűzéseit (miután a gyakorlat célkitűzései meghatározásra kerültek) számos változat 
szerint ki lehet választani annak érdekében, hogy a lehető legtöbb visszajelzést kapjunk 
a gyakorlatról. A gyakorlat értékelését, elemzését olyan módon kell megtervezni és meg
szervezni, hogy ne befolyásolja a gyakorlat célkitűzéseinek megvalósítását.

A gyakorlattervezés előrehaladtával az értékelési, elemzési célkitűzések pontosítás
ra szorulhatnak. Az értékelő, elemző csoport kidolgoz egy megfelelő tervet a gyakorlat 
értékelő, elemző feladatai végrehajtása céljából, amely része lesz a Gyakorlat Hadműve
leti Parancsának (Exercise Operational Order -  EXOPORJD).

A gyakorlat utáni megl eszéléseken (Post Exercise Discussion -  PXD) a gyakorlat 
befejezése után azonnal -  „azon melegében” -  a gyakorlat résztvevői megvitatják a tör
ténteket a dolgok tisztázása céljából. Ez a fórum -  amelyen tulajdonképpen megtörténik 
a gyakorlat előzetes értékelése -  a résztvevők közötti aktív megbeszélésre és egyúttal a 
gyakorlat utáni további megbeszélések, értékelések előkészítésére is szolgál.

A gyakorlat utáni legelső tisztázó megbeszélést a Gyakorlatvezető (GYAKVEZ) 
(Officer Conducting Exercise -  ОСЕ) vagy a Gyakorlat Igazgató (GYAK. IG) (Exercise 
Direktor -  EXDIR) vezeti, a megbeszélést az értékelő, elemző csoport készíti elő. A gya
korlat utáni megbeszélés (Post Exercise Discussion -  PXD), a gyakorlat előzetes értéke
lése a résztvevők közötti aktív megbeszélésre szolgáló fórum, amikor a benyomások még 
frissen élnek a résztvevők emlékezetében. A gyakorlat befejezése után olyan gyorsan 
meg kell tartani, amennyire ez lehetséges. A gyakorlat utáni megbeszélés (Post Exercise 
Discussion -  PXD), előzetes értékelés célja:
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♦  kihasználni a résztvevők nézőpontja és ötletei kicserélésének lehetőségét;
♦  megvitatni a parancsnokok és törzsek, az egységek, alegységek a gyakorlat során 

nyújtott teljesítményét, különösen a gyakorlatra meghatározott fő célkitűzések területén;
♦  a megszerzett tapasztalatok azonnali felhasználása a lehetséges területeken.
A gyakorlat utáni jelentések lehetőséget biztosítanak a gyakorlatok fontos eredmé

nyeinek közzétételére, alapot biztosíthatnak az olyan jellegű lépések kezdeményezésé
hez, amelyek a csapatok és eszközök hatékonyságának fokozásához szükségesek. A gya
korlatokkal kapcsolatos jelentéseket a következő formákban célszerű megtenni:

■ az első benyomásokról készített jelentés (First Impression Report -  FIR);
■ jelentés a gyakorlat utáni megbeszélésről (Post Exercise Discussion -  PXD 

Report);
■ jelentés a gyakorlat értékeléséről (Exercise Analysis Report -  ExAnRep);
■ a gyakorlatról szóló végleges jelentés (Final Exercise Report -  FER).
Az első benyomásokról készített jelentésben (First Impression Report -  FIR) a gya

korlaton részt vevő parancsnokok közvetlenül a gyakorlat után a Gyakorlatvezetőnek 
(GYAKVEZ) (Officer Conducting Exercise — ОСЕ) tesznek jelentést. Amennyiben a 
gyakorlat mozzanatai szükségessé teszik, külön jelentést lehet tenni mindegyik mozza
natról. Az első benyomásokról készített jelentés formátumát, címzettjeit és határidejét 
meg kell adni a Gyakorlattervezői Intézkedésben (Exercise Planning Instructions -  
EXPI) vagy a Gyakorlat Hadműveleti Parancsában (Exercise Operational Order — EXO- 
PORD).

Jelentés a gyakorlat utáni megbeszélésről (Post Exercise Discussion -  PXD Report) 
-  vagyis a gyakorlat előzetes értékelése akkor szükséges, ha így határozták meg a terve
zés folyamán a Gyakorlattervezői Intézkedésben (Exercise Planning Instructions -  EXPI) 
vagy a Gyakorlat Hadműveleti Parancsában (Exercise Operational Order -  EXOPORD). 
A gyakorlaton részt vevő parancsnokságok, törzsek és csapatok, egyéb érdekelt szervek 
részére a gyakorlat utáni megbeszélésről szóló jelentés kerül kidolgozásra, amely össze
foglalja a gyakorlat utáni megbeszélésen megvitatott pontokat. A jelentést a gyakorlatér
tékelő, elemző csoport állítja össze.

A gyakorlat értékeléséről szóló jelentés (Exercise Analisys Report -  ExAnRep) — a 
gyakorlat elemzésének eredményeit tartalmazza. A végrehajtott gyakorlatok értékelését 
az értékelés és elemzés célkitűzéseivel összhangban kell elvégezni. A jelentést a gyakor
latot elrendelő (vezetőnek, parancsnoknak) elöljárónak (Officer Scheduling Exercise -  
OSE) kell felterjeszteni, másolatait pedig meg kell küldeni az összes érdekelt szervezet 
számára.

A gyakorlat értékeléséről szóló jelentés formátumára vonatkozó útmutatásokat elő
re ki kell dolgozni, a jelentés címzettjeit és határidejét meg kell határozni a Gyakorlatter
vezői Intézkedésben (Exercise Planning Instructions -  EXPI) vagy a Gyakorlat Hadmű
veleti Parancsában (Exercise Operational Order -  EXOPORD).

A gyakorlat értékeléséről szóló jelentés tervezetét kellő időben fel kell terjeszteni a 
gyakorlatot elrendelő (parancsnoknak, vezetőnek) elöljárónak (Officer Scheduling 
Exercise -  OSE), hogy a jelentés megállapításait fel lehessen használni a gyakorlatról ké
szített végleges jelentés kidolgozása során. A gyakorlat értékeléséről szóló jelentés kéz
hezvétele után a gyakorlatot elrendelő (vezető, parancsnok) elöljáró (Officer Scheduling 
Exercise -  OSE) a következtetéseket és javaslatokat jóváhagyja (vagy nem hagyja jóvá), 
és megfelelő intézkedéseket kezdeményez a felmerült problémák orvoslására.
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A gyakorlatról szóló végleges jelentés (Final Exercise Report — FÉR) egy olyan hi
vatalos jelentés, amely lezárja a gyakorlatot. Általában a Gyakorlatvezető (GYAKVEZ) 
(Officer Conducting Exercise -  ОСЕ) irányításával az értékelő, elemző csoport készíti el, 
majd jóváhagyás és kiegészítő megjegyzések megtétele céljából felterjesztésre kerül a 
gyakorlatot elrendelő (vezető, parancsnok) elöljáró (Officer Scheduling Exercise -  OSE) 
számára. A gyakorlatról szóló végleges jelentés (Final Exercise Report -  FÉR) minden 
lényeges információt tartalmaz a gyakorlatról.

A gyakorlatról szóló végleges jelentés formátumára vonatkozó útmutatásokat cél
szerű előre kidolgozni, a jelentés címzettjeit és határidejét meg kell határozni a Gyakor- 
lattervezöi Intézkedésben (Exercise Planning Instructions -  EXPI) vagy a Gyakorlat 
Hadműveleti Parancsában (Exercise Operational Order -  EXOPORD).

A gyakorlat értékelését, elemzését a gyakorlat követelményeinek részeként hajtják 
végre, éppen ezért a gyakorlatot elrendelő (vezető, parancsnok) elöljáró (Officer 
Scheduling Exercise -  OSE) köteles megerősíteni vagy elutasítani a gyakorlatról szóló 
végleges jelentés fontosabb ajánlásait. A gyakorlatról szóló végleges jelentést a Gyakor
latvezetőnek (GYAKVEZ) (Officer Conducting Exercise -  ОСЕ) a gyakorlat befejezését 
követő három napon belül kell felterjesztenie.

(Folytatjuk.)


