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A befogadó nemzeti támogatás területi 

feladatai 
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Jogszabályi háttér  

Alaptörvény Szövetségesek hazai állomásoztatása, átvonulása  

2011. évi CXIII. tv. 
A Kormány részére feladat meghatározása – rendeleti 

szabályozás meghatározása.  

290/2011.(XII. 22.) Kr. BNT feladatok tovább bontása  

131/2003.(VIII. 22.) Kr. Utalás BNT adatszolgáltatásra  

55/2010.(III. 11.) Kr. BNT feladatmegosztás  

HIKOM 1525/2013.(VIII. 12.) Kh. 

Ágazati rendeletek 

NATO SOFA 

PFP SOFA 

Államközi egyezmények 

Párizsi Jegyzőkönyv 

   1951 - London 

 1952 - Párizs 

 1995 - Brüsszel 
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Befogadó Nemzeti Támogatás fogalma 

• A Befogadó Nemzeti Támogatás (BNT) egy Fogadó Nemzet (FN) 

által békeidőszakban, szükségállapotok, válság, vagy konfliktus 

esetén a Fogadó Nemzet (FN) területén elhelyezkedő, működő, 

illetve átvonuló szövetséges erők és szervezetek számára nyújtott 

polgári és katonai segítség.  

 

 

A befogadó nemzeti támogatás egy feladat a polgármesterek 

szerteágazó feladatrendszerében. 
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Hogy néz ki a NATO erő? 

Konfliktus 

Haderő igény NATO erők 

felajánlások 
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X 

X 

X 

összekovácsolás előrevonás 

Hadfelszerelés 

Személyi állomány 

RSOM 
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Hogyan kell a Befogadó nemzeti támogatást biztosítani? 

„A opció” (NATO szövetséges erők érdekében) 

 

• elsősorban önkéntes alapon, a befogadó állammal 

vagy a vállalkozásokkal kötött visszterhes szerződés 

útján 

 

 

„B opció” (főleg váratlan, tervektől eltérő helyzetekben, 

illetve a MH, rendvédelmi szervek, honvédelemben 

közreműködők érdekében) 

 

• a Honvédelmi Törvény szerinti feltételek fennállása 

esetén gazdasági és anyagi szolgáltatás 

igénybevételével 
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Miért van szükség BNT-re? 

• időtényezők csökkentése 

• költségek csökkentése 

• távoli működési feltételek megteremtése 

• hatásosabb hadműveleti beavatkozás 

• tisztább jogi környezet 
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BNT-elvek 
• Nemzeti feladat és felelősség elve (Nem kizárólag MH feladat) 

 

• Térítés elve 

 

– Mindenki fizet mindenért  

• Közvetlen térítés 

• Természetbeni csere 

• Minőségben és mennyiségben egyenlő csere 

• Térítésmentes 

 

– Források  

• Nemzeti 

• Többnemzeti (megállapodás alapján) 

• NATO közös 

 

– Nincs haszonlesés! 

 

• Minőségbiztosítás elve (ISO/NATO beszállító) 
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A befogadó nemzeti támogatási igények megoszlása 

 

• Biztonsági stratégia  

• MH csökkentése 

• ÁC felülvizsgálat 

• HC felülvizsgálat 

• Just in time 
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BNT képlet 

• NATO feladat – meghatározott erőkkel mennem kell valahova 

 

 

 

 

 

Rendelkezésre álló 

hazai és NATO 

források 

Fogadó fél által 

biztosított források 

A végrehajtáshoz 

biztosított feltételek + = 
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A BNT- feladatok koordinációja 

Civil „oldal” 

minisztériumok 

 

  Katonai „oldal” 

HM 

MH PK-ság 

NFIU 

 

  HM VIF 

HIKOM 

  Kormány 

Fővárosi, 

Megyei VB 

Helyi (járási) VB 

Polgármesterek 
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BNT fázisai 

• Előkészítési  

• Tervezés 

• Lebiztosítás 

• Harmonizáció 

• Szabályzók 

 

 

• Végrehajtási  

• Igénybevétel 

• Visszaadás 

általában 

békeidőszaki 

tevékenység 

általában különleges 

jogrendi 

tevékenység 
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Kormány 

Fővárosi/Megyei Védelmi 

Bizottság (MVB) 

Helyi Védelmi Bizottságok 

Polgármesterek 

BM HM Miniszterelnökség 

területi közigazgatás szervezése 

honvédelmi igazgatási  

felügyeleti jogkör 

katasztrófavédelmi igazgatási jogkör 

13 

Fővárosi/Megyei 

Kormányhivatal 

MVB 

Titkárság 

HM VIF BM OKF 

A Fővárosi/Megyei és Helyi  Védelmi Bizottság felügyeleti, 

funkcionális és szakmai irányítása 
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Területi  • tervezés 

• előkészítés 

• kidolgozás  

• igénybevétel elrendelése 

Szint Feladat Szervezet 

•MVB 

•honvédelmi munkacsoport 

•honvédelemben közreműködők 

•ágazatok területi szervei 

BNT feladatrendszer 

(területi - MVB) 

•  Felelős a BNT területi szintű összehangolásáért 

•  Hatósági jogkört gyakorol 

•  Kijelöl 

•  Elrendeli az igénybevételt 
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BNT feladatrendszer 

(helyi) 

Szint Feladat Szervezet 

Helyi • koordináció 

• adatszolgáltatás 

• igénybevétel  

•honvédelmi munkacsoport 

•honvédelemben közreműködők 

•ágazatok helyi szervei 

•település 

HVB 

Település 

•  Közreműködik 

•  Összehangol/járási szinten 

•  Koordinál/járási szinten 

•  Adatot szolgáltat 

•  Igénybevételi hatóság/hatáskörébe utalt feladatok 

•  Összehangol/települési szinten 

•  Koordinál/települési szinten 

•  Adatot szolgáltat 
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Védelmi igazgatási feladatrendszer – BNT kapcsolata 

Szükség- 

állapot 

Megelőző 

védelmi  

helyzet 

Váratlan  

támadás 

Rendkívüli állapot 

Veszély- 

helyzet 

Terror- 

veszély 

Honvédelmi feladatok  

Katasztrófavédelmi feladatok  

Gazdaságmozgósítással, 

lakosságellátással kapcsolatos 

feladatok  

befogadó nemzeti 

támogatás 

befogadó 

támogatás 

Ellátási feladatok 

• lakosság 

• BNT 

Migrációs feladatok  



2019.11.22. 

17 

A polgármesterek befogadó nemzeti támogatással 

összefüggő fontosabb feladatai 

(előkészítési időszak) 

• adatszolgáltatás 

 

• helyi önkormányzati kapcsolattartó kijelölése 

 

• érintett önkormányzati tulajdon esetében, szerződéskötések 

 

• rendeletalkotási feladatok 

 

• a BNT feladat települési tervekben történő rögzítése 

 

• önkormányzati egyéb feladatokkal történő harmonizáció 

 

• képzési, kiképzési feladatokban történő részvétel 
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A polgármesterek befogadó nemzeti támogatással 

összefüggő fontosabb feladatai 

(végrehajtási időszak) 

 

 

• helyi önkormányzati ügyelet, kapcsolattartó szükség szerinti 

aktivizálása 

 

• érintett önkormányzati tulajdon esetében az igénybevétel elrendelése 

 

• a lakosság követendő magatartási szabályainak meghatározása 

 

• helyi kommunikációs feladatok (lakosságtájékoztatás) 

 

• kártalanítási feladatokban történő részvétel 

 

• önkormányzati egyéb feladatokkal történő harmonizáció 
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Köszönöm a figyelmet! 


