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Mit érdemes tudni a NATO hadgyakorlatokról? 
Selján Péter 

 

 

A többnemzeti hadgyakorlatok fontos eszközt jelentenek a Szövetség számára, amelynek segítségével 

nem csupán a haderők interoperabilitása – együttműködési képessége – fokozható, hanem 

kipróbálhatóvá és ellenőrizhetővé válnak az egyes új koncepciók, eljárások és taktikák, valamint az 

újonnan kifejlesztett rendszerek. Miközben minden NATO-tagállam rutinszerűen hajt végre különböző 

összhaderőnemi, haderőnemi, fegyvernemi vagy egy speciális területre fókuszáló gyakorlatokat saját 

fegyveres erejének műveleti felkészítése keretében, a tagállami haderők időnként szövetségi szintű 

hadgyakorlatokon is részt vesznek. Az ilyen gyakorlatok rendszeressége biztosítja, hogy a szövetséges 

erők képesek legyenek eredményesen és hatékonyan működni, és együttműködni az esetleges 

válsághelyzetekben. Emellett a hadgyakorlatoknak abban is szerepe van, hogy a NATO partnerállamai 

– résztvevőként vagy megfigyelőként – is megismerjék a szövetséges műveletek tervezési, vezetés-

irányítási módszereit és katonáik gyakorolják a „terepen” folytatott közös műveleti részvételt.  

 

 

     
A lengyel haderő Anaconda-12 összhaderőnemi hadgyakorlata szeptember 13-27 között nemzeti keretek között 

hadtest szintű NATO vezetési törzs részvételével zajlott, míg a különleges műveleti erők Puma-12 többnemzeti 

gyakorlatát november 7-16 között cseh, finn, francia, horvát, lengyel, magyar, német, norvég, szlovák és 

amerikai részvétellel az „Összekapcsolt Haderők Kezdeményezés” (Connected Forces Initiative) 

mintapéldájaként hajtották végre. 

Forrás: http://mncne.pl és http://cjtf.nato.int 

 

 

Különböző célok szolgálatában 

 

A NATO hadgyakorlatait a Szövetség stratégiai prioritásainak és célkitűzéseinek megfelelően 

tervezik meg, a gyakorlatok követelményeit és az elérendő célokat pedig részletes leírásában rögzítik. 

Ezek a célok igen sokszínűek lehetnek: 

 

Gyakorlás és tapasztalatszerzés: a gyakorlatok lehetőséget adnak arra, hogy a fegyveres erők a 

gyakorlatban is kipróbálhassák a korábban elsajátított ismereteket, egyúttal pedig növelhetik is a 

személyi állomány jártasságának szintjét egy-egy adott területen. 

http://www.nato.int/cps/en/natolive/topics_49285.htm
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Ellenőrzés és tesztelés: a hadgyakorlatok célja nemcsak az, hogy próbára tegyék a katonákat, hanem 

egyúttal az egyes szervezeti struktúrák hatékonyságát is ellenőrzik velük. Egy válsághelyzetben 

„mindennek a helyén kell lennie”, a tervek, doktrinák, különböző műveletek és harceljárások és egyéb 

tényezők alkotta halmaz minden elemének együtt, egy egészként kell funkcionálnia. Az utánpótlás 

megszervezése például speciális képzettséget, felszereléseket és műveleti eljárásokat igényel, melyek 

helyes kombinációja elengedhetetlen egy adott művelet támogatásához. Az ilyen és ehhez hasonló 

struktúrák gyakorlati tesztelése lehetővé teszi az ellenőrzést és az esetleges módosítások 

szükségességének felderítését. 

 

Interoperabilitás fejlesztése: a NATO vezetése alatt álló erőknek képesnek kell lenniük a hatékony 

együttműködésre, függetlenül a tagállami doktrinák, a vezénylés nyelve, a vezetési struktúrák, 

harceljárások, kiképzés terén mutatkozó kölünbségektől. Az interoperabilitást részben a tagállami 

haderők közötti gyakorlatok, részben pedig a NATO tagállamok és a szövetséges valamint partner 

országok fegyveres erőivel való együttműködés hivatott biztosítani és javítani. 

 

Haderőreform: a NATO hadgyakorlatain való részvétel a haderőreformok végrehajtása szempontjából 

is előnyös, hiszen így egyrészt lehetőség nyílik a már végrehajtott reformok tesztelésére, másrészt a 

partnerországok betekintést nyerhetnek a Szövetség tagállamainak struktúráiba és működési 

mechanizmusaiba. 

 

 

Minden forgatókönyv szerint történik 

 

A „NATO hadgyakorlat” kifejezés alatt olyan gyakorlatokat értünk, melyeknek a NATO a 

kezdeményezője. Ezekhez a gyakorlatokhoz társulhatnak szemináriumok, tanulmányi időszakok és 

műhelyfoglalkozások (workshopok) is. A NATO hadgyakorlatainak ütemtervéért minden esetben egy 

parancsnok felel. A gyakorlatok célja a NATO katonai képességeinek bemutatása és fokozása, lefedve a 

Szövetség műveletinek teljes spektrumát, beleértve a washingtoni szerződés 5. cikkelye szerinti 

kollektív védelemmel kapcsolatos műveleteket, a nem az 5. cikkely hatálya alá eső tevékenységet, 

illetve a konzultációt és az együttműködést is. 

 

Egy gyakorlat során a résztvevő erőknek egy olyan fiktív – de valós körülményeket megjelenítő – 

forgatókönyv szerinti eseményre kell reagálniuk, mely akár a valós életben is megtörténhetne. A 

gyakorlatok lefedik a katonai műveletek teljes körét, a harcászati műveletektől kezdve a humanitárius 

segítségnyújtáson és a stabilizációs műveleteken át az újjáépítésig. Egy adott gyakorlat tarthat egy 

napig, vagy akár több hétig is, nagyságrendileg pedig lehet, hogy csak egy konkrét probléma 

megoldásán dolgozó néhány tisztre terjed ki, vagy más forgatókönyv szerint magában foglalhatja harci 

repülőgépek, hadihajók, tüzérségi eszközök, páncélozott járművek és több ezer katona bevetését is. 

 

A gyakorlatok végrehajtása három formában történhet: lehet valós/éles gyakorlat, az úgynevezett (Live 

Exercise – LIVEX), parancsnoki és törzsvezetési gyakorlat (Command Post Exercise – CPX), vagy 

gyakorlat-tanulmány (Exercise Study). Valós gyakorlat esetén a hadgyakorlatban ténylegesen részt 

vesznek az egyes katonai alakulatok; a parancsnoki és a törzsvezetési gyakorlat a főparancsnokságokat, 

a parancsnokokat és azok személyi állományát szokta érinteni; míg a gyakorlat-tanulmány több 

formában is előfordulhat, lehet térképes gyakorlat, lehet harci gyakorlat, előadássorozat, vitacsoport, 

vagy műveleti elemzés. 

 

Minden gyakorlat lezárultával a parancsnokok és a személyi állomány tagjai kollektíven értékelik a 

http://www.nato.int/cps/en/SID-CCFDDA22-28603D64/natolive/topics_69725.htm
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nyújtott teljesítményt, így lehetővé válik a jól működő (best practices) és a fejlesztésre szoruló területek 

azonosítása, az értékes tapasztalatok (lessons learnt) felhasználása. Eképpen a hadgyakorlatok 

hozzájárulnak az interoperabilitás, a hatékonyság és a teljesítmény folyamatos fejlesztéséhez. 

 

A NATO hadgyakorlatokkal kapcsolatos eseményeket és tevékenységeket a belgiumi Mons-ban 

működő Szövetséges Műveleti Parancsnokság (Allied Command Operations – ACO) és a Szövetséges 

Transzformációs Parancsnokság (Allied Command Transformation – ACT) közösen szervezi, melynek 

eredményeként minden évben közzéteszik az adott évben tervezett gyakorlatok programját (Military 

Training and Exercise Programme – MTEP). 2012 júliusa óta a Műveleti Parancsnokság felel a 

gyakorlatok követelményeinek és a NATO értékeléseinek meghatározásáért, míg a Transzformációs 

Parancsnokság gondoskodik az ütemterv végrehajtásáról. 

 

Az MTEP az első két naptári évre vonatkozóan részletesen közli a gyakorlatokkal kapcsolatos 

tudnivalókat, az azt követő három évre pedig további információkat közöl a tervezett gyakorlatokkal 

kapcsolatosan. A dokumentum a hadászati parancsnokságok prioritásainak és szándékainak 

megfelelően készül, az érintett területek általában folyamatban lévő és jövőbeni műveletekkel, vagy a 

NATO Reagáló Erőkkel (NATO Response Forces) kapcsolatosak, továbbá érinthetnek transzformációs 

kérdéseket és a NATO katonai egyűttműködési programjait. 

 

A NATO gyakorlatok követelményeit egy a résztvevő országok képviselői előtt nyitva álló tervező 

tanácsi ülés koordinálja (MTEP Programming Board Meeting), mely legkésőbb 18 hónappal a 

következő gyakorlati ciklus kezdete előtt megkezdi tevékenységét. Az előzetes tervezés a NATO 

hadgyakorlatokkal foglalkozó konferenciájával (Training and Exercise Conference) zárul, ahol NATO 

parancsnokságok, tagállamok, partnerországok és más meghívottak részvételével sor kerül az utolsó 

simításokra az éves MTEP kivitelezéséhez. 

 

A NATO partnerségi politikájának megfelelően minden hivatalos partnerország csatlakozhat a 

gyakorlatokhoz megfigyelőként, vagy résztvevőként bizonyos létszámú személyi állomány, 

felszerelések és eszközök rendelkezésre bocsátásával vagy egyéb módon hozzájárulhat a gyakorlatok 

végrehajtásához. (Alapesetben a résztvevő országok felelnek a saját hozzájárulásuk finanszírozásáért.) 

A részvétel konkrét módja a Szövetségtől és a partnerország jövőbeni ambícióitól is függ. A partnerségi 

részvétel vagy akár az egyes hadgyakorlatok házigazdaként történő fogadása a NATO és a 

partnerországok számára kölcsönösen hasznos, mivel fejleszti az interoperabilitást és az 

együttműködést. 

 

A Szövetséges Műveleti Parancsnokság (ACO) és a Szövetséges Transzformációs Parancsnokság 

(ACT) szoros együttműködésével kerül sor minden NATO hadgyakorlatra, miközben mindkét 

parancsnokság munkáját segítik a Szövetség és a tagállamok egyes intézményei. 2012 júliusa óta a 

Szövetséges Műveleti Parancsnokságé a fő felelősség a kollektív kiképzési követelmények 

meghatározásáért valamint a parancsnoki és harcoló elemek tevékenységének értékelésért. Miközben a 

Transzformációs Parancsnokság felel a kiképzések és a gyakorlatok irányításáért, komoly felelősség 

hárul rá a NATO és a Partnerség a Békéért (Partnership for Peace – PfP) programban résztvevő 

partnerországok közötti oktatási és kiképzési programok, a doktrinafejlesztések és a NATO iskolák 

igazgatásának területén is.  

 

A hadgyakorlatok tervezésének és végrehajtásának lényege a parancsnokságok és az erők felkészítése a 

békeműveletekre, a válságreagáló műveletekre és a fegyveres konfliktusokra. Ennek megfelelően egy 

adott hadgyakorlat céljainak tükröznie kell a mindenkori műveleti követelményeket és prioritásokat. A 

http://www.google.hu/url?sa=t&rct=j&q=nato%20military%20exercices&source=web&cd=4&ved=0CDUQFjAD&url=http://www.aco.nato.int/resources/10/documents/MILITARY%20TRAINING%20AND%20EXERCISE%20PROGRAMME%202012.pdf&ei=YjaaUIffOojktQaB5YDQCw&usg=AFQjCNHAl3hT-sfdPfI
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végrehajtásra pedig olyképpen kerül sor, hogy értékelni lehessen a személyi állomány, az egyes 

egységek és erők felkészültségét annak érdekében, hogy hatékonyan képesek legyenek együttműködni, 

demonstrálni a katonai képességeket. Mindezek mellett a NATO hadgyakorlatainak további célja a 

hadgyakorlatok külsős (nem NATO tagállam) résztvevőinek katonai képességeinek integrálása, 

valamint az Európai Biztonsági és Védelmi Identitás (European Security and Defence Identity – ESDI) 

katonai aspektusai fejlesztésének Szövetségen belüli támogatása és végrehajtása. 

 

 

Folyamatban lévő és soron következő hadgyakorlatok 

 

Időpont Név Ország 

2012. október 29. - 

december 14. 
PASHTUN PANTHER 
CAS exercise in the Stanta Range area. 

Egyesült Királyság 

2012. november 05. 

- november 30. 
TLP 2012-6 
NATO Tactical Leadership Program Albacete.  

Spanyolország 

2012. november 11. 

- december 06. 

ATLC 
Advanced Tactical Leadership Course. France 

participates with 1x E-3F, 1x C-130 and 1x CASA. 

Egyesült Arab 

Emírségek 

2012. november 12. 

- december 07. 

NIGHTWAY 2012 
Swiss Air Force “Night Flying Training Norway” at 

Orland air base. 

Norvégia 

2012. november 16. 

- november 30. 

AMPHEX 2012 
Medium scale national naval/air exercise over Italy, the 

Sardinia Channels, the Ioanian, Tyrrhenian and 

Mediterranean Sea and Sicily 

Olaszország 

2012. november 26. 

- november 29. 

DIGITAL STRIKE 
CAS exercise in the Nordhorn, Meppen and TRA202 

areas.  

Németország 

2012. november 26. 

- november 30. 

CAPEVALPREP 
NATO Capability Evaluation Preparation exercise. 9 

Leeuwarden F-16's TDY az Eindhoven. Arrival day 2012. 

november 26., departure day november 30. 

Hollandia 

2012. november 26. 

- december 07. 
FLOTEX SILVER 2012 
National joint air/maritime exercise. 

Norvégia 

2012. november 27. 

- november 29. 

BASE EX LEEUWARDEN 
CAS exercise in the Marne, Makkum, De Peel and TMA-

C areas, daily from 0900z-1015z and from 1245z-1400z. 

F-16's operating out of Eindhoven (CAPEVALPREP). 

Hollandia 

2012. november 27. 

- november 29. 
POKER 2012-04 
National nuclear deterrence night time air exercise. 

Franciaország 

2012. december 03. 

- december 07. 

1 WING NATEVALPREP 
Preparation exercise for the 1 Wing National Tactical 

Evaluation at Koksijde and in HTA10. 

Belgium 

http://home.tiscali.nl/mysteryship/exercises/comingexercises.html
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2012. december 03. 

- december 07. 
RINGO RANGE 52-4 
National CAS exercise in the Elsenborn area. 

Belgium 

2012. december 08. 

- december 09. 
OCEANIS 2012-03 
Missile firing exercise. 

Atlanti-óceán 

2012. december 10. 

- december 12. 

CREVAL 
Combat Readiness Evaluation exercise (Light Brigade) at 

Koksijde including 2x C-130.  

Belgium 

2012. december 10. 

- december 14. 

VOLFEA 2012-4 
National air exercise in the Bordeaux, Marseille and Paris 

FIR's. 

Franciaország 

2012. december 12. 

- december 13. 

WOLF KING 
DHC helicopter exercise including Gilze-Rijen Apaches 

+ Chinooks. 

Hollandia 

2012. december 15. 

- december 16. 
OCEANIS 2012-04 
Missile firing exercise. 

Atlanti-óceán 

2013. január 14. - 

február 08. 
TLP 2013-1 
NATO Tactical Leadership program Albacete. 

Spanyolország 

2013. március 04. - 

március 27. 
TLP 2013-2 
NATO Tactical Leadership program Albacete. 

Spanyolország 

2013. április 22. - 

április 26. 

1 WING NATEVALPREP 
Preparation exercise for the 1 Wing National Tactical 

Evaluation at Koksijde. 

Belgium 

2013. május 06. - 

május 29. 
TLP 2013-3 
NATO Tactical Leadership Program Albacete. 

Spanyolország 

2013. június 17. - 

június 28. 
NATO TIGER MEET 2013 
NATO Tiger Meet at Orland air base. 

Norvégia 

2013. június 24. - 

június 28. 
1 WING NATEVAL 
1 Wing National Tactical Evaluation at Koksijde. 

Belgium 

2013. szeptember 

09. - október 04. 
TLP 2013-5 
NATO Tactical Leadership Program Albacete. 

Spanyolország 

2013. szeptember 25 

– október 11. 

CJPRSC 2013 
EAG Combined Joint Recovery Standardization Course 

at Cazaux. 

Németország 

 

 

Mit jelent egy hadgyakorlat elnevezése? 

 

Jelenleg a NATO hadgyakorlatok neveit két szóval adják meg. Az első szó első betűje a hadgyakorlat 

megrendezéséért felelős parancsnokságot jelöli. 

S: Szövetséges Erők Európai Főparancsnoksága (Supreme Headquarters Allied Command Europe) 

B: Brunssumi Szövetséges Összhaderőnemi Hadműveleti Parancsnokság (Joint Forces Command 

Brunssum) 

N: Nápolyi Szövetséges Összhaderőnemi Hadműveleti Parancsnokság (Joint Forces Command 
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Naples) 

L: Lisszaboni Egyesített Főparancsnokság (Joint Command Lisbon) 

 

A második szó első betűje az érintett elemekre (haderőnemekre) utal: 

A: levegő (air) 

L: föld (land) 

M: tengeri (maritime) 

J: összhaderőnemi (joint) 

 

A fentieknek megfelelően tehát a NOBLE MARLIN elnevezésű gyakorlat egy a Nápolyi Szövetséges 

Összhaderőnemi Hadműveleti Parancsnokság által szervezett tengerészeti hadgyakorlat. A jelentősebb 

hadgyakorlatokról a NATO sajtóközleményt szokott kiadni, a szemináriumokhoz és a vizsgálati 

csoportokhoz hasonló NATO gyakorlatok viszont nem kapnak nagy visszhangot. A tagállamok és a 

partnerországok maguk is végeznek hadgyakorlatokat, megesik, hogy azonos időben, és néha más 

nemzeteket is meghívnak, ezekre a gyakorlatokra ugyanakkor a rendező tagállam fennhatósága alatt 

kerül sor. 

 

 

Az első gyakorlatoktól napjainkig 

 

A NATO 1951 óta hajt végre szövetségi szintű hadgyakorlatokat. A Szövetség megalakulását követő 

első években a NATO erők a kollektív védelem hatékony biztosítása érdekében gyakorlatoztak, 

lényegében tehát egy esetleges ellenséges támadásra készültek fel. 1950 szeptemberében 

indítványozták egy integrált haderő létrehozását központi irányítás alatt, 1950 decemberében pedig 

kinevezték Dwight D. Eisenhower tábornokot a Szövetséges Erők Európai Legfelsőbb Parancsnokának 

(Supreme Commander Europe), melyet követően a nemzeti haderők NATO-hoz delegált elemei 

központi irányítás alá kerültek. A Szövetség első hadgyakorlataira 1951 őszén került sor, 1953-ban 

pedig már megközelítőleg 100 gyakorlat zajlott le a NATO parancsnokok irányítása alatt. Ettől kezdve 

a NATO erők nem különálló nemzeti egységek voltak, hanem egyre inkább kezdtek összekovácsolódni. 

 

1994-ben a Szövetség életre hívta a Partnerség a Békéért (PfP) kezdeményezését, melynek egyik 

célkitűzése a katonai egyűttműködés fokozása és az interoperabilitás fejlesztése. Azóta a PfP tagállamai 

számára lehetőség van békefenntartó gyakorlatokban történő részvételre. 2002-ben létrehozták a NATO 

Reagáló Erőket (NATO Response Force – NRF), így előtérbe kerültek az azt támogató gyakorlatok, 

annak érdekében, hogy a NATO Reagáló Erők képesek legyenek hamar felvonulni és hatékonyan 

tevékenykedni különböző helyzetekben. A 2004-es isztambuli csúcstalálkozón a Szövetség vezetői 

partnerségi szintre emelték a Mediterrán Dialógus kezdeményezést (Mediterranean Dialogue), melynek 

keretében a tagországok számára lehetőség nyílt részt venni a hadgyakorlatokon és a NATO 

intézményeinek képzésein. Ezzel egy időben bemutatták az Isztambuli Egyűttműködési 

Kezdeményezést (Istanbul Cooperation Initiative) is, kikövezve az utat a NATO és a tágabb értelemben 

vett Közel-Kelet országai közötti együttműködés előtt az oktatás és a kiképzés területén. A 2010. 

novemberi lisszaboni csúcstalálkozót, illetve a 2010-es stratégiai koncepció és az új partnerségi politika 

kihirdetését követően a NATO gyakorlatai immár minden partnerország számára nyitottá váltak. 
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A Vigilant Skies 2011 légtérellenőrzési gyakorlat a NATO és Oroszország légerőinek együttműködési képességét 

tesztelte polgári repülőgépek terroristák általi eltérítésének lehetőségére készülve. A gyakorlat során a lengyel 

légtér felől Oroszország felé közelítő „gyanús” polgári repülőgép kísérését a NATO repülőgépeitől orosz gépek 

vették át. A műveleti képességek és gyakorlati együttműködési tapasztalatok bővítése mellett fontos a közös 

gyakorlatok biztonság- és bizalomerősítő üzenete is. 

Forrás: http://www.nato-russia-council.info 

 

 

A Szövetség katonai erejének elsődleges szerepe a béke védelme, továbbá a tagállamok területi 

integritásának, politikai függetlenségének és a lakosság biztonságának a garantálása. Ennek 

megfelelően a szövetségi erőknek képesnek kell lenniük a hatékony elrettentésre és védelemre. 

Megjegyzendő, hogy a Szövetség folyamatosan változó biztonsági környezetben tevékenykedik, 

állandóan katonai és nem katonai eredetű kockázatok sorának van kitéve, melyek több irányból is 

érkezhetnek, előrejelzésük pedig gyakran nehézségekbe ütközik. Figyelembe véve a Szövetség 

műveleteinek többnemzeti jellegét, szükséges a tagállamok haderői közötti koherencia és 

interoperabilitás fejlesztése. A közös doktrinkák, harceljárások és standardok alkalmazása éppúgy 

elengedhetetlen, mint a Szövetség erőinek megfelelő kiképzése és az együttműködés fejlesztése, ezért 

van szükség rendszeres, valósághű szituációkat modellező többnemzeti hadgyakorlatok 

megrendezésére. 

 

 

 

A www.biztonsagpolitika.hu – Biztonságpolitika Portál fejlesztését a NATO Public Diplomacy 

Division, működtetését a Magyar Atlanti Tanács és a Nemzeti Közszolgálati Egyetem támogatja. 
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