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A NAGY ÁTALAKULÁS ÉVTIZEDEI
Az elmúlt két évtizedre visszatekintve láthatjuk mindazon – korábban elképzelhetetlennek tűnő – változásokat, melyek az európai és azon belül közvetlen régiónk biztonsága területén történtek. A hetvenes
évek közepén előtérbe került a bizalom- és biztonságerősítés, később a fegyverzet-ellenőrzés, elősegítve
azoknak a kereteknek a megteremtését, amelyek jelentősen hozzájárultak a hidegháború befejezéséhez.
A kilencvenes években az Európai Hagyományos Fegyveres Erőkről szóló Szerződésnek köszönhetően
Európában százezer számra váltak feleslegessé olyan haditechnikai eszközök, melyeket speciális rendszabályok szerint kellett megsemmisíteni. Megváltozott ugyanakkor a haderők építésének filozófiája is: a
tömeghadseregek korszakából a technikailag rendkívül fejlett, telepíthető haderők időszakába léptünk.
Különösen igaz ez a „keleti blokk” államaira, ahol az új haderőmodellre való áttérés teljes filozófiai és hadfelszerelésbeli kultúraváltást követelt meg. Jól illeszkedett ebbe a folyamatba a fegyverzet-ellenőrzés, amely
segítő és egyben kényszerítő elemként befolyásolta a haderők tervezésével foglalkozók gondolkodását.
Visszatekintve világosan látszik, hogy szinte ez volt az egyetlen terület, ahol a „szembenálló felek”, mind a
gyakorlótereken, mind a fehér abrosz mellett, racionális elvek mentén, konszenzuson alapuló döntéseket
tudtak hozni.
A NATO és az EU csatlakozásunkat követően a legfelsőbb politikai szinten ismételten megerősítésre került
a fegyverzet-ellenőrzés fontossága.
A nemzetközi szerződésekben foglalt kötelezettségek betartására és a bennük foglalt jogok teljes körű
érvényesítésére különlegesen felkészült állományra volt (és van) szükség. Ezek a kollégák „katonadiplomaták”, akik a Magyar Köztársaság nevében a „hozzáértés- pártatlanság- felelősség” hármas követelménynek
megfelelően hajtják végre feladataikat itthon és külföldön egyaránt. Elterjedt nézet, hogy a fegyverzetellenőrzés alapvetően nem katonai feladat, de tekintettel a közegre, ahol dolgozni kell, a speciális szaktudásra és a sűrűn előforduló mostoha körülményekre, csak katonák tudják igazán jól elvégezni. A többnemzetiségű ellenőrcsoportok szervezése óta különösen kedvező lehetőség nyílik szakmai hozzáértésünk
demonstrálására, és ezt a munkánkat magas szinten – itthon és külföldön egyaránt – el is ismerik.
A CFE Szerződés válsága és az utóbbi évek konfliktusai az EBESZ régióban ráirányították a figyelmet a
megoldatlan kérdésekre, és bizonyos értelemben megkérdőjelezték a fegyverzet-ellenőrzési, valamint a
bizalom- és biztonságerősítő intézkedések alkalmazhatóságát. Hiszem azt, hogy az említett problémákat
az EBESZ Résztvevő Államai meg tudják oldani. Ebben a folyamatban a Magyar Köztársaság erre hivatott
szervezetei, diplomatái, katonái már most is részt vesznek, és a jövőben is mindent meg fognak tenni annak
érdekében, hogy az európai biztonság olyan alapelemei, mint a fegyverzet-ellenőrzési rezsimek, tovább
fejlődjenek. A bizalom újra megteremthető, és ameddig a tárgyalások folynak, addig is elemi érdekünk a
hitelesség, az átláthatóság és a kiszámíthatóság folyamatosságának biztosítása. Ezt a munkát (is) végzik
fegyverzet-ellenőreink, az ő húszéves tevékenységük történetéről szól ez a kiadvány.
Ajánlom szíves figyelmükbe.
Bali József
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THE DECADES OF GREAT CHANGES
By looking back at the past two decades we can see all – previously seemingly unimaginable – changes
that took place in the field of security in Europe and within it in our immediate region. Confidence- and security building came to the forefront in the middle of the 70s facilitating the creation of those frameworks
that significantly contributed to the closure of the Cold War.
In the 1990s, thanks to the Treaty on Conventional Armed Forces in Europe, hundreds of thousands of
equipment became surplus which needed to be reduced in accordance with special and strict provisions.
The philosophy concerning the structure of armed forces has also changed: we have moved from the era of
mass conscript armies into the age of technologically very advanced, mobile armed forces. It is especially
true for the states within the former “Eastern Block”, where the change for the new armed forces model necessitated a full change in philosophical and equipment culture. Arms control suited this process perfectly
by influencing in a helping, but also enforcing way the force planning experts’ thinking process. In retrospective it is evident, that it was the only field where the “opposing parties” could reach decisions along
rational lines, based on consensus both around the white table and on the exercise fields as well.
Following our NATO and EU accession, the importance of this field has been reaffirmed at the highest political level.
In order to fully comply with the provisions contained in the international treaties and to fully validate
the rights therein, especially trained specialist personnel was (and still is) needed. These colleagues are
military-diplomats, who - on behalf of the Republic of Hungary - carry out their missions abroad and in
Hungary as well according to the three principles of “competence-impartiality-responsibility”. It is a widely
shared view that arms control is basically not a military mission, but taking into consideration the working
environment, the special expertise needed and the often harsh conditions, only the military can solve this.
Since the introduction of multinational inspection teams, they have particularly good chances to demonstrate their professionalism, and their work is acclaimed at very high levels both abroad and in Hungary as
well.
The CFE Treaty’s crisis and the recent years’ conflicts within the OSCE region have drawn attention to the
unresolved questions and in a certain way questioned the applicability of the arms control and confidenceand security building measures. I believe, that the OSCE Participating States can resolve the mentioned
problems. The responsible organizations, diplomats, military personnel of the Republic of Hungary already
participate in this process, and in the future they will do everything in order that such building blocks of
European security, as the arms control regimes should evolve. Confidence can be recreated and as long as
the talks are ongoing it is in our best interest to support credibility, transparency and the continuation of
predictability. This is (one of) the mission(s) of our inspectors of whose twenty year long history is this book
about.
I dedicate this to your distinguished attention.

József Bali
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AZ ELŐZMÉNYEK
A közép-európai térségben felhalmozott hagyományos fegyverzetek csökkentésének igénye
már a 70-es évek elején felmerült, párhuzamosan
egy európai méretű, az európai államok biztonságával és együttműködésével foglalkozó értekezlet megtartásának szükségességével.

A FEGYVERZET-ELLENŐRZÉS
A fegyverzet-ellenőrzés sokrétű, egymáshoz szervesen kapcsolódó intézkedések
és tevékenységek egész sorát magába
foglaló rendszer, mely átfogja a fegyverzetek mennyiségi és minőségi korlátozását
(csökkentését), a fegyveres erőkről, a védelmi tervezésről szóló információszolgáltatást, a rendszabályok végrehajtásának
és a szolgáltatott adatok hitelességének
ellenőrzését, a katonai jellegű bizalom- és
biztonságerősítő intézkedéseket, a fegyverzetek át- illetve eladását szabályozó
rendszabályokat, a fegyverzetek elterjedésének megakadályozását szabályozó
intézkedéseket.
A rendszabályok, intézkedések a fegyveres
erők alkalmazási elveinek, a fegyveres erőik
szervezeti felépítésének, elhelyezkedésének, fegyverzetének, kiképzési rendszerének átláthatóvá tételét, és ezen keresztül az
államok közötti kiegyensúlyozott partnerkapcsolatok építését szolgálják.

Az enyhülési folyamat eredményeként 1973. július 03-án, Helsinkiben összeült az Európai Biztonsági és Együttműködési Értekezlet (EBEÉ) és
Bécsben október 30-án megkezdődtek a középeurópai haderőcsökkentési tárgyalások (MBFR,
Mutual and Balanced Force Reductions).
A sok eldöntetlen és elhúzódó vitás kérdés miatt
a MBFR tárgyalásokat az idő túlhaladta. Közel ti-

zenhat évig tartó erőfeszítések után, megegyezés nélkül, közös zárónyilatkozat aláírásával fejezte be 1989 februárjában ez a tárgyalási fórum a
munkáját.
Az 1980-as évek vége felé közeledve - a nukleáris
fegyverzetek korlátozására irányuló erőfeszítések mellett - új hangsúlyt kapott a hagyományos
fegyverzetek kérdése. Az évek során kialakult
veszélyes aránytalanságok, a hatalmas fegyverkészletek felhalmozódása, valamint egy, csak
hagyományos eszközökkel vívott világméretű
összeütközés elvi lehetőségének elfogadása új
irányt nyitott a fegyverzet-ellenőrzési törekvések
terén, amely nem volt más, mint a fegyveres erők
támadó potenciáljának drasztikus csökkentése,
meglepetésszerű tömeges alkalmazásuk lehetőségének kizárása.
Ezeknek az elvi tételeknek figyelembe vételével,
politikai felelősségüket felismerve a két akkori szuperhatalom - a Szovjetunió és az Amerikai
Egyesült Államok - legfelső politikai vezetése
közötti tárgyalásokon, 1987 elején megegyezés
született arról, hogy bécsi színhellyel két tárgyalási fórumot hoznak létre.
Az egyik tárgyalási fórum, amely mind a 35 EBEÉ
Résztvevő Államot magába foglalta, folytatta
azt a munkát, melynek eredményeként 1986.
szeptember 19-én aláírásra került, és 1987. január
01-én életbe lépett az Európai Bizalom- és Biztonságerősítő Intézkedésekkel és Leszereléssel
(CSBM) foglalkozó Stockholmi Konferencia Záródokumentuma (Stockholmi Dokumentum). A
Bécsben folyó további tárgyalások eredményes
lezárását követően 1990 novemberében került
sor a Bizalom- és Biztonságerősítő Intézkedések
1990. évi Bécsi Dokumentumának (Bécsi Dokumentum) aláírására, amely a Stockholmi Dokumentum végrehajtási tapasztalataira alapozva új,
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THE BACKGROUND
The need to reduce the conventional arms
amassed in the Central-European region has
arisen in the beginning of the 70s, in parallel
with the necessity of organising a pan-European meeting dealing with the security of and cooperation between the European states.

ARMS CONTROL
Arms control is a multi-faceted system
of a whole range of organically related
measures and provisions that includes
the qualitative and quantitative limitation (reduction) of armaments, information exchange on the armed forces, the
defence planning, the verification of
compliance with the implementation
of provisions and the validity of the exchanged data, confidence- and security
building measures of the military nature,
the measures regulating the sales and
transfer of armaments and the non-proliferation measures.
These provisions, measures serve as tools
of transparency concerning the armed
forces principles of use, their command
organisations, location, armaments and
training systems and through all this
they serve the building of balanced
partnership-relationships between the
states.

As a result of the détente process, the Conference on Security and Cooperation in Europe
(CSCE) started its sessions in Helsinki on 03rd
July 1973 and on 30th October of the same year
the talks on Central-European arms reductions
talks started as well (MBFR, Mutual and Balanced Force Reductions).

Because of the many undecided and protracted questions time has surpassed the MBFR
talks. After nearly sixteen years of efforts, this
discussion forum has finished its work without
an agreement, but with the signature of a joint
statement in February 1989.
Approaching the end of the 80s – along with
the efforts aiming to limit the nuclear arms –
the question of the conventional arms has received a new emphasis. The disparities that
had evolved during the previous years, the
stockpiling of huge number of armaments, and
furthermore, the acceptance of the theoretical
possibility of a worldwide conflict fought with
conventional arms has opened a new way in
the fields of arms reduction efforts which was
none other than the drastic reduction of the offensive potential of the armed forces and the
exclusion of the possibility of their use in surprise, en masse.
Taking these theoretical theses into consideration, realising their political responsibility, during the talks between the then two superpowers’ – the Soviet-Union and the United States
– highest leadership, in the beginning of 1987
an agreement has been reached on the establishment of two conference forums in Vienna.
One of the conference forums, consisting of all
35 Participating States of the CSCE, continued
the work as a result of which the Final Document of the Stockholm Conference (Stockholm
Document) on Confidence- and SecurityBuilding Measures and Disarmament in Europe
was signed on 19 September 1986 and which
entered into force on 01 January 1987. In November 1990, following the successful conclusion of talks in Vienna, the 1990 Vienna Document
of Confidence- and Security-Building Measures
was signed, which based on the experiences of

A MAGYAR NEMZETI FEGY VERZET-ELLENŐRZÉS 20 ÉVE
10

kibővített bizalom- és biztonságerősítő intézkedéseket tartalmazott.

TECHNIKAI BEMUTATÓ
SZOMBATHELYEN
A bécsi leszerelési tárgyalásokon javaslat született arra, hogy Szombathelyen
a Savaria laktanyában haditechnikai bemutatót rendezzenek, ahol a tanácskozás
résztvevői szemügyre vehették a Varsói
Szerződés hadseregeiben rendszeresített
hagyományos harceszközöket. A haditechnikai bemutatóra 1990. szeptember 12-én
került sor.
A bemutató célja az volt, hogy az eszközök
megismerése révén könnyebben kategorizálhassák a Varsói Szerződés tagországainak fegyverzetében található védelmi és a
támadó jellegű különféle technikai eszközöket.
A bemutatón a páncélozott szállító harcjárművek és a harci helikopterek kategóriájába tartozó haditechnikai eszközök szerepeltek. A példásan megszervezett, oldott,
barátságos hangulatú bemutató hozzájárult a delegációk munkájához és közelebb
hozta a tárgyalások eredményes lezárását.

A másik tárgyalási fórum, amely a NATO és a VSZ
tagállamait fogta át, az európai biztonság erősítését tűzte ki célul a hagyományos fegyveres erők
fegyverzetének és létszámának alacsonyabb
szintre való leszállításával. A tárgyalások célja volt
szilárd és biztos egyensúlyt létrehozni a hagyományos fegyveres erők között a meglévőnél alacsonyabb fegyverzeti szinteken. Megszüntetni
a stabilitásra és a biztonságra hátrányosan ható
aránytalanságokat, a meglepetésszerű támadások végrehajtásához és a nagy kiterjedésű hadműveletek indításához szükséges képességeket.
E célkitűzések jegyében kezdődtek meg a tárgyalások a bécsi Hofburgban, melyek hét tárgyalási
fordulót követően 1990. november 18-án fejeződtek be. Az Európai Hagyományos Fegyveres
Erőkről szóló Szerződést (CFE Szerződés) az EBEÉ

1990. november 19-21. között Párizsban megrendezett állam- és kormányfői csúcstalálkozójának
első napján írták alá az Élysée-palotában.
Mindkét dokumentum előírásainak maradéktalan végrehajtásához nélkülözhetetlen volt
az arra alkalmas nemzeti információs és ellenőrző szervezetek felállítása, melyek egymással
együttműködve teljesítik feladataikat. Ennek
hatására kezdődött meg - a Bécsben tárgyaló
magyar EBEÉ delegáció javaslatára - a hazai információs és ellenőrzési központ felállításának
előkészítése. A Honvédelmi Miniszter elgondolása (T-133/2/1990.) alapján az MH Vezérkari
Főnök intézkedésére 1990. 03. 15-i hatállyal felállításra került az MH Haderőcsökkentési Információs és Ellenőrző Központ (MH HIEK), amely
az MH Vezérkar, Hadműveleti Főcsoportfőnökség közvetlen alárendeltségében, a Biztonságpolitikai Munkacsoport szakmai irányításával
működő, önálló, dandár szintű, elsősorban
végrehajtó szervezet volt. Állománytáblával
1990. 05. 01-től rendelkezett.
A szervezet rendeltetéseként a CFE Szerződésből és a Bécsi Dokumentumból a Magyar
Honvédségre háruló feladatok (információszolgáltatás, ellenőrzések) végzése lett meghatározva. Szakmai feladatait a Kormány 3192/91.
sz. határozatával felállított HM-KÜM Tárcaközi
Koordináló Bizottság (TKB) állásfoglalásai és
rendelkezései alapján hajtotta végre. Az MH
Vezérkar főnöke a szervezet működőképességének elérésére 1990. október 01-ét határozta
meg.
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the implementation of the Stockholm Document
contained new and extended confidence- and security building measures.

TECHNICAL DEMONSTRATION
IN SZOMBATHELY
A proposal had been formulated during
the arms-reduction talks in Vienna, that
there would be a demonstration of military equipment organised in Szombathely, in the “Savaria” barracks, where the
participants of the talks clould observe
the conventional armaments in service within the Warsaw Pact’s armies. The
demonstration took place on 12 September
1990.
By familiarising with the equipment, the
aim of the demonstration was to facilitate
the categorisation of the different defensive
and offensive armaments in service with
the Warsaw Pact member states’ armies.
Equipment belonging to the categories
of armoured combat vehicles and combat helicopters were displayed during the
demonstration. The exemplarily organised
demonstration’s friendly atmosphere contributed to the achievement of the delegations’ work and facilitated the successful
closure of the talks.

The other forum, encompassing the member
states of the NATO and the Warsaw Pact has set
its goal as strengthening the European security
by reducing the level of armaments and personnel strength of the conventional armed forces.
The aims of the talks were to establish a solid
and secure balance between the conventional
armed forces at a lower level of armaments, to
eliminate the disparities disadvantageous for
the stability and security, to eliminate the necessary capabilities to launch surprise attacks
and large scale offensive operations. The negotiation started in the spirit of these aims in the
Hofburg in Vienna, which after seven rounds
came to a conclusion on 18 November 1990.
The Treaty on Conventional Armed Forces in

Europe (CFE Treaty) was signed during the first
day of the summit of CSCE heads of States and
Governments (between 19-21 November 1990)
in the Élysée-palace, Paris.
In order to fully comply with the provisions of
both documents it was necessary to set up competent national information and verification organisations that would carry out their tasks in
co-operation with each other. As a result of this,
based on the recommendations of the Hungarian CSCE delegation, the preparation for the establishment of the national information and verification centre has begun. Based on the concept
of the Minister of Defence (T-133/2/1990) and in
accordance with the HDF Chief of Defence provision the HDF Arms Reduction Information and
Verification Centre (MH HIEK – HDF ARIVC) was
set up, which was an executive, independent
brigade level organisation under the direct subordination of the HDF Defence Staff Operations
Chief Directorate and under the professional supervision of the Security Policy Working Group.
It had its table of organisation from 01 May 1990.
The mission of this organisation was defined as
fulfilling the requirements (provision of information, inspections) concerning the Hungarian
Defence Forces stemming from the CFE Treaty
and the Vienna Document. It carried out its
professional tasks according to the resolutions
and instructions of the Ministry of Defence and
the Ministry for Foreign Affairs Inter-ministerial
Steering Committee (ISC) set up by the Government’s 3192/91 resolution. The HDF Chief of Defence set 01 October 1990 as the date for operational readiness for this organisation.
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A SZERVEZÉS ÉS A MŰKÖDŐKÉPESSÉG ELÉRÉSÉNEK IDŐSZAKA
Az 1990 tavaszán megalakult MH HIEK első feladata a szervezeti keretek kialakítása és a működési feltételek megteremtése volt, melynek
során az előkészítő csoport megkezdte az állomány kiválasztását, kiképzését és felkészítését
a speciális feladatokra. Az MH Vezérkar főnökének pályázati felhívására több mint 350 fő
jelentkezett katonai ellenőrnek. A jelentkezés
feltétele volt: a katonai, a szakmai felkészültség, a csapatszolgálati tapasztalat és a törzsmunkában való jártasság, valamint legalább
két idegen nyelv ismerete.

napos szakmai képzésre a jelentkezők közel
egyharmadát hívták be. A kiképzés elméleti és
gyakorlati oktatást foglalt magába.

A BÉCSI DOKUMENTUM
Az Európai Biztonsági és Együttműködési
Értekezlet 1980-1983 között Madridban
megtartott találkozóján 33 európai ország,
valamint az USA és Kanada döntése alapján 1984-1986 között Stockholmban került
sor az Európai Bizalom- és Biztonságerősítő Intézkedésekkel és Leszereléssel (CSBM)
foglalkozó Konferenciára.
A Záródokumentumot 1986. szeptember
19-én írta alá 35 ország képviselője és
Stockholmi Dokumentum néven 1987. január 01-én lépett életbe.
Az 1989 márciusa óta Bécsben folyó Bizalom- és Biztonságerősítő Tárgyalások
eredményes lezárását követően 1990. november 17-én 33 európai állam, Kanada és
az USA képviselői aláírták az 1990. évi Bécsi Dokumentumot, amely egyesítve az új,
kibővített bizalom- és biztonságerősítő intézkedéseket a Stockholmi Dokumentumban foglalt intézkedésekkel, 1991. január
01-én lépett hatályba.
A dokumentum a tovább folytatott tárgyalások eredményeként többször módosult, így a változásokat tükrözve 1992-ben,
1994-ben és 1999-ben került elfogadásra
új, önálló, politikai kötelezettségeket előíró dokumentumként.

Az MH HIEK állandó állománya és a bevonható
ellenőrtisztek felkészítése két ütemben zajlott.
Az első ütem 1990. szeptember 03-tól október
05-ig tartott, míg a második ütem 1991. május
13-24. között került végrehajtásra. Az egyhó-

A felkészítés során a résztvevők részletesen elsajátították a CFE Szerződés és a Bécsi Dokumentum előírásait, megismerték a Részes Államok katonai szervezeteinél rendszeresített - a
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THE PERIOD OF PREPARATION AND REACHING OPERATIONAL READINESS
The first task of the HDF ARIVC set up during the
spring of 1990 was to establish the organisational
framework for operations and working conditions, during which a team started the selection,
the training and the preparation of the personnel
for the special tasks. 350 people submitted their
candidature for becoming a military inspector
under the HDF Chief of Defence’s call for tenders.
The conditions for application were as follows:
military and professional preparation, field experience from serving in military units and staffs and
furthermore the knowledge of at least two foreign
languages.

October 1990 and the second phase between 13
and 24 May 1991. Nearly two-thirds of the appli-

THE VIENNA DOCUMENT
Based upon the decision reached by 33
European countries, the United States
of America and Canada during the Meeting of the Conference on Security and
Cooperation in Europe (CSCE) in Madrid (between 1980-83) the Conference
on Confidence- and Security-Building
Measures and Disarmament in Europe
(CSBMs) started its sessions in Stockholm.
The Final Document was signed on 19
September 1986 by the representatives of
35 Participating States and entered into
force known as the Stockholm Document
on 01 January 1987.
Upon the successful closure of negotiations
on the Confidence and Security Building
Talks, the representatives of 33 European
countries, the United States of America
and Canada have signed the Vienna
Document 1990 which united the new,
extended confidence and security building measures with the measures in the
Stockholm Document, entered into force
on 01 January 1991.
As a result of the continued talks the
Document was several times modified and
thus reflecting the changes it has been
accepted as a politically binding document
in 1992, 1994 and in 1999.

The preparation of the HDF ARIVC’s permanent
staff and the part-timers took place in two phases. The first phase was from 03 September to 05

cants were called in for the professional training.
This training consisted of theoretical and practical
education.
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CFE Szerződés hatálya alá eső technikai eszközöket, begyakorolták az ellenőrzések során alkalmazott adatrögzítő technikai eszközök használatát, valamint elsajátították és begyakorolták az
ellenőr- és a kísérőtisztekre háruló feladatokat.
Az elméleti oktatás során tájékoztatást kaptak
nemzetközi protokoll ismeretekből is. Az elméleti oktatást a gyakorlati képzés követte a Hunyadi Mátyás Kiképző Központban, Szabadszálláson. A kiképzés 1991. május 24-én zárult le és
feltöltésre került az MH HIEK állandó állománya,
illetve az eredeti szolgálati beosztásának megtartásával feladatra behívható ellenőri állomány,
melynek létszáma elérte a 100 főt. A Varsói Szerződés felbomlása 1991-ben ugyan nem volt hatással a felkészülés folyamatára, azonban következményei mind a mai napig kihatással vannak
a CFE Szerződés végrehajtására.
A felkészülés folyamatával párhuzamosan a CFE
Szerződés alapján 1990 novemberében elkészítették és átadták a Részes Államoknak a Magyar
Köztársaság Fegyveres Erői hagyományos fegyverzetének és felszerelésének adattárát és a CFE
Szerződés által előírt fotó dokumentációt. Az
MH HIEK előkészítő munkáját dicséri, hogy az
adattár tartalma és szerkezete még húsz év múlva is biztos alapját képezi az információ-szolgáltatási kötelezettségeinknek.

A CFE SZERZŐDÉS CSÖKKENTÉSI
FELADATAI (1992-1995)
A Magyar Köztársaság a CFE Szerződés
hatályba lépését megelőzően 1345 db
harckocsival, 1720 db páncélozott harcjárművel, 1047 db különböző típusú tüzérségi eszközzel, 39 db harci helikopterrel és
110 db harci repülőgéppel rendelkezett,
melyek az előírások alapján a CFE Szerződés hatálya alá tartoztak (1990. november
19-i adat). A CFE Szerződés - a Varsó Szerződés tagállamainak megállapodása alapján – a Magyar Köztársaság számára 835 db
harckocsi, 1700 db páncélozott harcjármű,
840 db tüzérségi eszköz, 108 harci helikopter és 180 db harci repülőgép rendszerben tartását engedélyezte. A fennmaradó
eszközöket csökkentés (megsemmisítés,
átalakítás stb.) útján ki kellett vonni a rendszerből. A Magyar Köztársaság a csökkentési kötelezettségeit 3 év alatt teljesítette.
Az időszak folyamán kötelezettségeink teljesítését mintegy 40 nemzetközi ellenőrcsoport ellenőrizte, az ellenőrzések során
tevékenységünkkel kapcsolatban kifogás
nem merült fel. A 22 csökkentési periódus
során csökkentési eljárásként elsősorban a
„darabolással történő megsemmisítést”, a
„földi célponttá történő átalakítást”, az „állandó közszemlére tételt” alkalmaztuk.
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During the preparation, the participants acquired
the provisions of the CFE Treaty and the Vienna
Document, they studied the CFE Treaty limited armaments in service with the Participating State’s
(HU) military organisations, they practiced the operation of data recording devices used during the
inspections, and furthermore they learned and
practiced the tasks of the inspectors and the escorts. As part of their theoretical education, they
received a briefing on international protocol skills,
as well. The theoretical phase was followed by a
practical one in the “János Hunyadi” Training Centre, in Szabadszállás. The training finished on the
24 May 1991 and the permanent staff of the HDF
ARIVC and the part-timers cadre (who kept their
original postings) was established reaching the
100 people strength. Although the dissolution of
the Warsaw Pact had no ill effect on the preparation process, its consequences however still affect
the implementation of the CFE Treaty.

In parallel with the preparation and in accordance
with the CFE Treaty’s provisions they have created
and submitted the data exchange containing the
conventional armaments of the Republic of Hungary as well as the relevant photo documentation
required by the Treaty. Commendations should
be awarded for the preparatory work of the HDF
ARIVC, since the structure and content of the data
exchange is still the basis for our information-exchange obligations.
Language training was another important aspect
of the preparation of the inspectors. It is a fact,
that the first inspectors mainly spoke the Russian language at advanced level and the other
language was spoken only at elementary or intermediate level. The need had arisen to have higher
level linguistic skills in terms of the “Western” languages as well. In line with this, the inspectors’
preparation was followed by a 6-10 months long
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Az ellenőri felkészítés másik fontos területe a
nyelvi képzés volt. Tény, hogy az első katonai
ellenőrök zömében az orosz nyelvet beszélték magas szinten és a másik megjelölt idegen
nyelvet alap- illetve középfokon. Igényként
merült fel a nyugati nyelvek magasabb szintű
ismerete. Ennek megfelelően az ellenőri felkészítést egy 6-10 hónapos nyelvi képzés követte, amelyen alapvetően angolul, de németül,
spanyolul és franciául is folyt képzés. A követelmény a legalább középfokú „C” típusú vizsga
megszerzése volt. A magyar ellenőrök a fentieken túl lehetőséget kaptak nyelvi képességeik fejlesztésére francia, brit, német és kanadai
nyelvképző központokban is.

A VENDÉGELLENŐRÖK ALKALMAZÁSÁNAK GYAKORLATA
A vendégellenőrök alkalmazásának lehetőségét Roy Giles ezredes, a brit partnerszervezet (JACIG - Joint Arms Control and
Implementation Group) parancsnoka egy magyar „ötlet ” továbbfejlesztéseként
terjesztette elő. Javaslatának eredményeként a csökkentési periódusok ellenőrzésére akár 3-5 nemzet is elküldhette vendégellenőreit.

A nemzetközi információs csatornák létrehozása érdekében az MH HIEK informatikai szakemberei több alkalommal, kölcsönösségi alapon
7-10 napos szakmai továbbképzésen vettek
részt, illetve rendeztek ilyeneket a külföldi
partnerek részére Budapesten.
A felkészítés következő fázisa a CFE Szerződés
szerinti gyakorló ellenőrzések végrehajtása
volt, amely már nemcsak az ellenőri állományt,
hanem az érintett katonai objektumok parancsnokait is érintette. A gyakorló ellenőrzéseket először hazai környezetben, majd külföldön, elsősorban brit, belga és német, valamint
németországi brit, kanadai és amerikai objektumokban hajtották végre. A gyakorló feladatok közül ki kell emelni a „trojka” elnevezésű
gyakorló ellenőrzéssorozatot, melynek keretében magyar, lengyel és csehszlovák objektumokban gyakoroltak többnemzetiségű ellenőrcsoportok. Kemény kihívásnak bizonyult,
mind az ellenőrök, mind pedig a kísérők számára az első, CFE Szerződés VIII. fejezete szerinti „kijelölt terület” ellenőrzés is.
Az előkészítés eredményeként az MH HIEK (illetve akkor már HM HIEK) 1992. november 09re a CFE Szerződés hatálybalépésére felkészült
feladatainak végrehajtására.

Az aktivitások érdekesebbek, színesebbek
lettek, az értékelések objektívabbá váltak,
az információk szabadabban áramlottak,
megnőtt a Részes Államok ellenőrzési aktivitása és fejlődött az ellenőrzési központok közötti együttműködés. Ugyanakkor,
a vendégellenőrök alkalmazása nagyobb
terhet jelentett, átgondoltabb felkészítést igényelt és körültekintőbben kellett
megszervezni az ellenőrcsoporton belüli
kommunikációt.
A CFE Szerződés keretein belül kezdeményezett eljárás az elmúlt évek során bevett gyakorlattá vált a többi nemzetközi
megállapodás alkalmazása során is.

Gyakorló ellenőrzés Nagy-Britanniában, 1992.
Technikai eszközök ellenőrzése,
Mock inspection in Great-Britain, 1992
Check of inspection equipment
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language training, during which they mainly studied English, but also German, Spanish and French.
The minimum requirement was the successful intermediate level, oral and written exam. Furthermore, the Hungarian inspectors had the possibility to hone their skills in French, British, German
and Canadian language training centres also.

REDUCTION LIABILITIES ACCORDING TO THE CFE TREATY
(1992-1995)
Before the entry into force of the CFE Treaty,
the Republic of Hungary disposed of 1345
battle tanks, 1720 armoured combat vehicles, 1047 different types of artillery pieces,
39 combat helicopters and 110 combat aircraft which came under the limitations of
the CFE Treaty (data valid as of 19 November
1990).
The CFE Treaty - in accordance with the
agreement between the member states
of the Warsaw Pact - permitted to keep in
service of 835 battle tanks, 1700 armoured
combat vehicles, 840 artillery pieces, 108
combat helicopters and 180 combat aircraft
for the Republic of Hungary. The remaining
armaments had to be removed from service
by way of reductions (destruction, conversion, etc). The Republic of Hungary completed its reduction liabilities within 3 years.
All through this period, the fulfilment of our
responsibilities was inspected by 40 international inspection teams and there were no
objections concerning our activities. During the 22 reduction periods the preferred
methods of reductions were “destruction by
severing”, “use as ground targets” and “reduction by means of static display”.

In order to establish the international information
exchange channels the specialists from the HDF
ARIVC many times participated – on a reciprocal
basis – in 7-10 day long specialist trainings, and
organised such events for the foreign partners in
Budapest.
The next phase for the preparation was the execution of training inspections in accordance with the

CFE Treaty’s provisions, which concerned not only
the inspectors but also the participating military
units’ commanders as well. These training inspections were first organised on home soil and following this abroad, namely in British, Belgian and
German units and in Germany, in British, Canadian
and US objects of verification. Out of these training missions we have to highlight the so-called
“Troika” series of inspections during which the
multinational inspection teams were trained in
Hungarian, Polish and Czechoslovak objects of
verification. The first “challenge inspection” in
accordance with Chapter VIII of the Protocol on
Inspection of the CFE Treaty was a tough test for
both the inspection and the escort team as well.

THE PRACTICE OF EXCHANGING GUEST INSPECTORS
The possibility of inviting guest inspectors
- an “idea” originating from Hungary - was
put forward by Colonel Roy Giles, commandant of the British partner organisation
(JACIG - Joint Arms Control and Implementation Group). As a result of his suggestion
up to 3-5 nations could send guest inspectors to verify the reduction periods.
The activities became more interesting and
more colourful, the evaluations became
more objective, information circulated more
freely, the State Parties inspection activities
increased and the co-operation between
the verification centres developed. At the
same time, inviting guest inspectors also
meant greater burdens, more detailed preparation and the intra-team communication
had to be taken into consideration as well.
This process, originating from the CFE Treaty
had become a routine procedure for other
international agreements as well.

As a result of the preparation, the HDF ARIVC
(which became MoD ARIVC by this time) was fully
prepared to carry out its task by the entry into
force of the Treaty, that is, by 09 November 1992.
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AZ ELSŐ ÉVEK
Az MH HIEK 1992. március 01-ei hatállyal HM
HIEK néven a Honvédelmi Minisztérium háttérintézményeként működött tovább. Az át-alárendelést elrendelő honvédelmi minisztériumi
államtitkár 25/1992. számú intézkedése, valamint a helyettes államtitkár által jóváhagyott
Szervezeti Működési Szabályzat alapján a szervezet elé állított feladatok magukba foglalták a
CFE Szerződésből és a Bécsi Dokumentumból
a Magyar Honvédségre háruló feladatok végrehajtásának elősegítését, támogatását.
1992-ben megtörtént a teljes ellenőri állomány
ruházati és felszerelési eszközeinek, valamint
az ellenőrzések technikai eszközeinek végleges
kialakítása és a feladatokhoz szükséges készletek beszerzése. Végrehajtották az információs
és adatfeldolgozáshoz szükséges számítógép
park bővítését, kialakították működtetésük feltételeit, valamint az időszak legfontosabb feladataként megkezdődtek a CFE Szerződés által
előírt csökkentési feladatok.
A HM HIEK-nél 1992. július 17-től ügyeletes
parancsnoki rendszer, készenléti szolgálat, valamint készenléti kísérőcsoport szerveződött,
melyek működése biztosította a CFE Szerződésből vagy a Bécsi Dokumentumból adódó
feladatok gyors és szakszerű végrehajtását, illetve támogatását.
A CFE Szerződés végrehajtásával kapcsolatos
egyeztetések fóruma a nemzeti fegyverzet-ellenőrzési szervezetek vezetőinek rendszeres
találkozója volt, ahol további – szakértői szintű –
egyeztetések folytak a CFE Szerződéssel kapcsolatos, különböző értelmezések tisztázása, tapasztalatok feldolgozása, további kapcsolattartási
lehetősége feltárása érdekében. Az egyeztetések
hatására jelentősen emelkedett az ellenőrzések
színvonala, előrelépés történt közös kiképzés,

felkészítés rendszerében, és rendszeressé vált a
„vendégellenőrök” meghívása.

A CFE SZERZŐDÉS
A Szerződést 1990. november 19-én Párizsban írták alá, és 1992. november 9-én lépett
hatályba. A Szerződésben rögzítették a két
katonai tömb (a NATO és a VSZ) országai
által az alkalmazási övezeten belül - az Atlanti-óceántól az Urál hegységig - birtokolható, támadó hadműveletekre alkalmas
hagyományos fegyverzet mennyiségét öt
fegyverzeti kategóriában. A Szerződés értelmében a Részes Államoknak joga van
helyszíni objektum ellenőrzéseket, kijelölt
terület-ellenőrzéseket végrehajtani, és kötelesek a más Részes Államok által bejelentett ellenőrzéseket fogadni.
A Szerződés keretében minden Részes
Állam részére nemzeti szinteket határoztak meg az öt fegyverzeti kategóriában. A
szinten felüli eszközöket meg kellett semmisíteni, vagy békés célú alkalmazásra kellett átalakítani. A meghatározott szinteket
1995-ig kellett elérni. A csökkentések eredményeként mintegy 58 ezer harceszköz került ki a rendszerből. A Szerződés előírásai
a további tárgyalások eredményeként - a
kor változásait tükrözve – az évek folyamán
egy sor változáson estek át. A legjelentősebb korrekciók az 1999. novemberében
az Isztambulban rendezett rendkívüli CFE
adaptációs konferenciára értek be, ahol az
elfogadott dokumentumoknak megfelelően lényegében egy új, módosított CFE Szerződés született, melynek életbeléptetése
különböző politikai és stratégiai érdekellentétek miatt egyelőre késik.
Az eredeti Szerződés jelenleg is hatályos.
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THE FIRST YEARS
As of 01 March 1992, the HDF ARIVC became
MoD ARIVC and continued functioning as a
Ministry of Defence background institution.
According to the 25/1992 MoD State Secretary’s disposition concerning the re-subordination, and to the Standard Operating
Procedures approved by the Deputy State
Secretary, the mission for this organisation
included: to facilitate and to support the implementation of the tasks of the HDF stemming from the CFE Treaty and the Vienna
Document.
In 1992, the procurement of the inspectors’
clothing and equipment, including the finalisation of the technical equipment for
the inspections and stocks necessary for the
missions was finished. The indispensable IT
extensions and the establishment of their
working conditions were also finished and as
the most important mission for this period,
the reductions required by the CFE Treaty
had commenced.
From the 17 July 1992, the MoD ARIVC had established the “Commander on Duty” system
and also organised a stand-by escort team, the
functioning of which facilitated and supported
the quick and professional implementation required by the CFE Treaty or the Vienna Document.
The forum for the co-ordination related to CFE
Treaty implementation was the meeting of the
heads of national arms-control organisations,
where further – expert level – co-ordination
took place in order to clarify the CFE Treaty related, different interpretations, where they analysed the lessons learned and where they tried
to discover new possibilities to stay in contact.
As a direct result of the co-ordinations, the

standards of the inspections had significantly
improved, steps were taken to establish joint
trainings, courses, and the invitation of “guestinspectors” became routine.

THE CFE TREATY
The Treaty was signed in Paris, on the 19
November 1990 and entered into force on
09 November 1992. The Treaty limits the
two military blocks’ countries’ (NATO and
Warsaw Pact) offensive, conventional armaments in five major categories within
the zone of application – from the Atlantic
Ocean to the Ural Mountains. According to
the Treaty, State Parties have the right to
conduct on site inspections and challenge
inspections and they are obliged to receive
other States Parties’ notified inspections.
The Treaty also defines national ceilings
for all of the States Parties for the five armament categories. Equipment holdings
above the approved levels had to be reduced or converted into peaceful use. The
required levels had to be reached by 1995.
As a result of the reductions, some 58.000
pieces of equipment were withdrawn
from service. The Treaty’s provisions have
been modified as a result of the ongoing
talks and mirroring the changes during
that period. In November 1999, during
the extraordinary CFE Review Conference,
the most important corrections were discursed, and where – in accordance with
the approved documents – a new, adapted CFE Treaty, was born whose entry into
force is delayed due to various political
and strategic conflicts of interests.
The original Treaty is still in force.
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Az 1993-as év mind belpolitikai értelemben, de
még inkább a folyamatosan átalakulóban lévő
nemzetközi biztonságpolitikai körülményekre való tekintettel még ugyancsak képlékeny
időszaknak számított. A hidegháborús szembenállást felváltotta a Nyugat- és Közép-Európa egészét érintő biztonságpolitikai enyhülés,
kibontakozóban volt a bizalomépítés időszaka.
Nem volt ez annyira egyértelmű sem a NATO,
illetve a volt VSZ-tagországok, sem pedig a Magyarország szomszédainak vonatkozásában
sem. Katonák generációi nőttek fel a szembenállás szellemében, hadműveleti tervek tucatjai
kerültek a süllyesztőbe, vagy - például az önállóvá vált Szlovákia esetében - új nemzetvédelmi stratégiára volt szükség. Érthető okokból
a politikai szemléletváltást a katonai szemléletváltás csak fáziskéséssel volt képes követni,
azonban ebben a folyamatban kiemelkedő
szerepet töltött be a HM HIEK.
A változások egyik következménye volt, hogy
határozott igény jelentkezett a Magyar Köztársaság és a szomszédos országok közötti katonai kapcsolatok bővítésére, fejlesztésére, melynek egyik mérföldköve volt többek között a
magyar-román kezdeményezéssel létrehozott
kétoldalú „Nyitott Égbolt” megállapodás.
A korábbi VSZ tagállamok és a NATO országok hadseregeinek keretei között működő
fegyverzet-ellenőrzési központok és szervezetek a kölcsönös közeledéssel jellemezhető
általános politikai trendet követve bővítették,

és tovább fejlesztették együttműködésüket a
hagyományos fegyverzet-ellenőrzés legfontosabb aktuális feladatai – a CFE Szerződés és
a Bécsi Dokumentum által előírt kötelezettségek teljesítésének érdekében. Ezeknek az
erőfeszítéseknek a színterei a NATO VCC (NATO
Verification Coordination Commitee - Fegyverzet-ellenőrzést Koordináló Bizottság) által
szervezett szemináriumok és koordinációs értekezletek voltak, melyeken a NATO békepartnerségi programjában részt vevő államok, így
a magyar HM HIEK képviselői is jelen voltak,
és közreműködtek az ellenőrzések tervezési és
végrehajtási feladatainak egyeztetésében.
Fontos szerep jutott az együttműködés fejlesztése terén a nemzeti ellenőrzési központok közötti kétoldalú konzultációknak, közös
továbbképzéseknek,
nyelvtanfolyamoknak,
vezetői tapasztalatcseréknek és találkozóknak,
valamint a vegyes nemzeti összetételű ellenőrcsoportok alkalmazásának. Az 1994-95-ös időszakban ezek jegyében került sor Pozsonyban,
Budapesten, Bukarestben és Geilenkirchenben
vezetői találkozókra, továbbá a brit és a német
ellenőrzési központokkal közösen végrehajtott
gyakorló ellenőrzésekre, amelyeken speciális
feladatokat gyakorolhatott a HM HIEK ellenőri
állománya. Így az általuk korábban még nem
alkalmazott CFE Szerződés szerinti „kijelölt terület-ellenőrzést” és a Bécsi Dokumentum szerinti „ellenőrzést” is sikerrel hajtotta végre az
ellenőr-csoport brit és német területen.

HUNGARIAN ARMS CONTROL 20 YEARS
21

From an internal-politics point of view, but
more so by taking into consideration the continuously changing international security-policy environment, the year 1993 was a rather malleable period. The cold-war opposition period
was replaced by a security-policy détente and a
new era of confidence-building was unfolding.
It was not so obvious neither for NATO, nor for
former Warsaw Pact countries and not even for
the neighbouring countries around Hungary.
Generations of military personnel grew up in
the spirit of confrontation; operations plans by
the dozen were shelved ad acta, or – for example in the case of Slovakia – a new national defence strategy was necessary. For understandable reasons the change in the military point
of view followed the political one only with a
certain delay, however the MoD ARIVC played a
crucial role in this process.
One of the consequences of the changes was
that there was a definitive need to extend and
to develop the military relationships between
the Republic of Hungary and her neighbouring
countries. One of the milestones of this process
was the bilateral “Open Skies” Agreement established in accordance with a joint HungarianRomanian initiative.
The arms control centres and organisations
working within the framework of former Warsaw Pact member states’ and NATO countries’
armed forces - following the political trend
characterised by mutual overtures – had extended and further developed their co-operation in order to fulfil their obligations set by the
arms control’s most important current fields:
the CFE Treaty and the Vienna Document. The
stage for these efforts were the seminars and
co-ordination meetings organised by the NATO
VCC (NATO Verification Coordination Committee), where states participating in the NATO
Partnership for Peace programme, including
the representatives of the MoD ARIVC were also
present and who contributed to the co-ordination of planning and implementation for the
inspections.

The bilateral consultations between the national verification centres, joint trainings, language courses, meetings and exchanges of
experience between the heads of the organisations and the introduction of multinational
inspection teams were all important aspects
of the further development of co-operation.
In light of these, during the period of 1994-95
meetings of heads of verification organisations
took place in Bratislava, Budapest, Bucharest
and Geilenkirchen, training inspections were
organised jointly with the British and German
verification centres during which the inspectors
of the MoD ARIVC practiced special missions.
By doing so, the assigned inspection team successfully conducted a “challenge inspection”
according to the CFE Treaty and also an inspection by the provisions of the Vienna Document
on British and German territory.
One of the important events of this period was
the entry into force of the 1994 Vienna Document approved during the OSCE (Organisation for Security and Co-operation in Europe)
summit in Budapest which complemented
the already existing provisions with new ones
concerning data exchange obligation about
the defence planning process and introducing
new elements for the military contacts and cooperation. All these meant the expansion of the
information exchange obligations for the MoD
ARIVC.
The visits to airbases and visit to military facility in accordance with the 1992 Vienna Document’s provisions between 26-28 September
1994 organised for the first time in Kecskemét
and Szolnok were also significant events where
27 countries’ visitors and two representatives of
NATO, altogether 47 people participated.
In order to enhance the standards of mission
preparation prior to the inspections and escort
missions, the participation of the part-timers
was necessary during the pre-mission briefs
and also during the after action reviews. It was
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Az időszak fontos eseménye volt a Budapesten rendezett EBESZ (Európai Biztonsági és
Együttműködési Szervezet) csúcstalálkozón
elfogadott 1994. évi Bécsi Dokumentum életbe lépése, amely a korábbi rendszabályokat
kiegészítette a védelmi tervezésre vonatkozó
adatszolgáltatási kötelezettséggel, a katonai
kapcsolatok és együttműködés új elemeinek
bevezetésével. Mindezek a HM HIEK információs kötelezettségeinek bővülésével jártak.
Ugyancsak kiemelkedő feladat volt az 1992.
évi Bécsi Dokumentum előírásai alapján,
1994. szeptember 26-28. között Kecskeméten
és Szolnokon első alkalommal megrendezett
repülőbázis- és katonai objektum-látogatás,
amelyen 27 ország és a NATO két képviselője,
összesen 47 fő vett részt.

A MAGYAR – ROMÁN KÉTOLDALÚ
NYITOTT ÉGBOLT MEGÁLLAPODÁS
A Magyar-román Nyitott Égbolt Megállapodás 1991. május 11-én került aláírásra és
1992. február 27-én lépett életbe. A megfigyelő repülések végrehajtására a Magyar
Köztársaság AN-26 típusú szállító repülőgépeket alakított át, Románia pedig AN-30
típusú felderítő repülőgépet alkalmazott.
Mindkét ország a Franciaország által adományozott OMERA-33 típusú kamerákat
használta. A Megállapodás lehetőséget
biztosított mindkét fél számára évente
négy megfigyelő repülést végrehajtására,
melyek időtartama nem haladhatta meg
a három órát, a repülési távolság pedig az
1200 kilométert. A Megállapodás aktív időszakában Románia 30, a Magyar Köztársaság pedig 32 megfigyelő repülést hajtott
végre.
Románia NATO csatlakozását követően a
Megállapodás ugyan érvényben maradt,
de a megfigyelő repülések felfüggesztésre
kerültek.

Az ellenőrzések és a kísérési feladatok előtti
szakmai felkészítés színvonalának növelé-

se érdekében szükséges volt a bevonható
állomány részvétele a feladat végrehajtást
megelőzően tartott, illetve az azt követő, a
tapasztalatokat összegző összevonásokon. A
szakmai felkészítésekben továbbra is célszerű
volt alkalmazni a más fegyverzet-ellenőrzési
központokkal már kialakított csere felkészítés
rendszerét is.

A NYITOTT ÉGBOLT SZERZŐDÉS
Az első Nyitott Égbolt konferenciára 1990.
február 12-28. között Ottawában került
sor 15 NATO és 7 VSZ állam részvételével.
A konferencia célja a Nyitott Égbolt rendszer alapjainak kidolgozása és a két katonai
tömbhöz tartozó államok kapcsolatainak
javítása volt (a konferencián született döntés arról is, hogy a VSZ részéről Magyarország, míg a NATO részéről Kanada lesz a
Nyitott Égbolt Szerződés letéteményese).
A Szerződés életbelépéséig gyakorló megfigyelő repülések és gyakorló hitelesítések
kerültek végrehajtásra.
A Nyitott Égbolt Szerződés 2002. január
01-én lépett hatályba és jelenleg 34 Részes
Állama van. (A Magyar Köztársaság a Szerződés hatálybalépésének időpontjáig, már
több mint 100 bemutató, gyakorló, vagy
kétoldalú megállapodás szerinti megfigyelő repülést fogadott és hajtott végre).

A HM HIEK feladatrendszere – ellentétben az
általános nemzetközi gyakorlattal – nem ölelte fel a Bécsi Dokumentumból, a CFE Szerződésből és a Nyitott Égbolt Szerződésből származó teljes kötelezettségeket.
A Bécsi Dokumentumból származó egyes feladatok és a Nyitott Égbolt Szerződés teljes
feladatrendszer az MH Vezérkar kompetenciáját képezte. A feladat megosztás nehezen
tartható gyakorlatnak bizonyult egy olyan
rendszer esetében, amely centralizált tervezési és végrehajtási rendszert feltételezett. Ennek szellemében a Honvédelmi Minisztérium
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also practical to apply the system of mutual exchange trainings established with other armscontrol centres

THE HUNGARIAN-ROMANIAN
BILATERAL OPEN SKIES AGREEMENT
The Hungarian-Romanian Open Skies
Agreement was signed on the 11 May
1991 and entered into force on 27th
February 1992. In order to conduct the
observation flights, the Republic of Hungary has converted AN-26 transport aircraft
and Romania utilised AN-30 aerial reconnaissance aircraft. Both countries used the
OMERA-33 cameras donated by France. The
Agreement permitted both Parties to conduct 4 observation flights annually, whose
duration could not be more than three hours
and the distance covered could not be more
than 1200 km. During the active period of
the Agreement Romania flew 30 observations, and the Republic of Hungary flew 32.
Following Romania’s NATO accession, the
Agreement remained in force, but the observation flights are suspended.

The MoD ARIVC’s missions – unlike in the general
international practice – did not include the whole

THE TREATY ON OPEN SKIES
The first Open Skies conference took place
in Ottawa, with the participation of 15 NATO
and 7 WP states, 12-28 February 1990. The
goal of the conference was to establish
the basis for the Open Skies system and
to improve the relationships between the
states belonging to the two military blocks
(it was also decided during this conference
that from the part of WP Hungary and from
the NATO Canada will be the Open Skies
Treaty’s depository states). Until the entry
into force of the Treaty, training observation
flights and certifications were flown.
The Treaty on Open Skies entered into
force on 01 January 2002 and it currently
has 34 Participating States. (Up until the
entry into force of the Treaty, the Republic
of Hungary had already flown more than
100 demonstration, training or bilateral
observation flights.)

of the obligations set forth in the Vienna Document, the CFE Treaty and the Treaty on Open Skies.
Some of the missions stemming from the Document and the whole implementation of the
Treaty on Open Skies fell under the competences of the HDF Defence Staff. The division of
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felügyeletet és irányítást végző szakértői arra
a következtetésre jutottak, hogy elkerülhetetlen a HM HIEK korszerűsítése.
Az átszervezést a nemzetközi egyezmények
előírásainak színvonalas és eredményes végrehajtásához szükséges feltételek megteremtése, illetve a közelgő NATO csatlakozást
követően jelentkező új jellegű együttműködési feladatok is szükségessé tették.
Csökkentés ellenőrzése 1992. Szilveszterkor
Amit nehéz elfelejteni
Reduction inspection on New Year Eve 1992
It is unforgettable
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the missions/responsibilities has proved to be
a difficult task to keep in the case of a system
that was supposed to be a centralised planning and implementation system. In the spirit
of this, the specialists responsible for the professional supervision and control came to the
conclusion that the modernisation of the MoD
ARIVC was inevitable.
The reorganisation was also necessary because
of the need to establish the necessary conditions to successfully and qualitatively implement the provisions of the international agreements and because of the new co-operation
tasks following Hungary’s imminent NATO accession.

Francia CFE ellenőrzés kísérése, 1993
Escort of French CFE inspection team, 1993
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A STABILIZÁCIÓ IDŐSZAKA
A HM Fegyverzet-ellenőrzési Hivatal (HM FEH)
1996. február 19-ei hatállyal, mint a HM HIEK
teljes jogú utódszervezete kezdte meg működését. A szervezet hatékony működésének
megkezdését jelentősen segítette, hogy szinte
az állománytábla hatálybalépésével egyidejűleg elkészültek és jóváhagyásra kerültek a
szervezet vezetéséhez, irányításához és az
együttműködéshez szükséges miniszteri, vezérkarfőnöki intézkedések, az éves tervek,
parancsok, melyek mindenoldalúan biztosították a munkaszervezést és ebből adódóan
a tervszerűbb és hatékonyabb munkavégzést.
Megszüntetve a korábbi együttműködési
anomáliákat, a HM FEH és a HVK Nemzetközi
Kapcsolatok Csoportfőnöksége a nemzetközi
egyezményekből eredő, a Honvédelmi Minisztériumot és a Magyar Honvédséget érintő feladatok végrehajtására Együttműködési
Megállapodást kötöttek.

A szervezet megalakítását követő időszak a
NATO csatlakozásra való felkészülés jegyében
telt. A CFE Szerződés és a Bécsi Dokumentum előírásainak maradéktalan teljesítése
és egyéb feladatok, mind például a Dayton-i
Béke Keret-megállapodás ellenőrzése végrehajtásának asszisztensi támogatása mellett,
azzal párhuzamosan fokozottan jelentkeztek
az együttműködési feladatok a leendő NATO
szövetségeseinkkel. A megnövekedett számú
vendégellenőri meghívások során ellenőreink bizonyságot tettek szakmai és nyelvi felkészültségükről, munkájukkal eredményesen
járultak hozzá a nemzetközi ellenőrcsoportok
tevékenységéhez.
Az időszak kiemelt feladatai közé tartozott a
CFE ellenőrzések és a Bécsi Dokumentum által előírt értékelő látogatások, gyakorlat megfigyelések, terület-ellenőrzések kísérése és az
általunk tervezett hasonló feladatok végrehajtása mellett, az 1998-ban a Bécsi Dokumentum előírásai szerinti második repülőbázis- és
katonai objektumlátogatás, valamint új harci
technikai eszköz (BTR-80A) bemutatása. A
rendezvényen résztvevő 28 ország, valamint
a NATO és EBESZ szakértői értékelése szerint a
bemutató bizonyította a Magyar Köztársaság
nyitottságát, elkötelezettségét a bizalom- és
biztonságerősítő intézkedések betartásában.
A megfigyelők elismerték és példaértékűnek
minősítették a Magyar Honvédség és a HM
FEH felkészültségét.
Kiemelkedő jelentőségű volt az amerikai és a
német társszervek kezdeményezésére, 1996
októberében megrendezett magyar-amerikai
Nyitott Égbolt módszertani bemutató repülés
is a Nyitott Égbolt Szerződés vezető Részes
Államainak képviselői számára. A felkérés a
magyar-román Nyitott Égbolt Megállapodás
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THE PERIOD OF STABILISATION
As of 19 February 1996, the MoD Arms Control Agency (MoD ACA) has started functioning as the full fledged legal successor of the
MoD ARIVC. The efficient functioning of this
organisation was facilitated by the fact that
almost after the table of personnel became
effective, the ministerial and Chief of Defence provisions, annual plans, orders supporting all aspects of work and thus making
possible a predictable and efficient work,
and which were necessary for the command,
control and co-operation were finalised and
approved. The MoD ACA and the DS International Relations Directorate has concluded an
Agreement of Co-operation concerning the
implementation of all tasks of the Ministry of
Defence and the Hungarian Defence Forces
related to the international agreements in order to eliminate the former anomalies.

The period after the foundation of the organisation was marked by the preparation
for the NATO accession. Full compliance with
the provisions of the CFE Treaty and the Vienna Document and in parallel with other
tasks - such as assistance support for the verification of the implementation of the Dayton Framework Agreement for Peace - the
co-operation missions with our would-be
Allies presented themselves more and more
frequently. During increased participation as
guests our inspectors proved their linguistic and professional preparedness and with
their work they contributed to the activities
of the multinational inspection teams.
Apart from the routine activities, such as escorting CFE inspections, Vienna Document
evaluation visits, observation of certain
military activities, inspections in Hungary
and conducting the same activities abroad,
one mission of high importance is worth
mentioning: the second visit to airbase and
to military facility and the demonstration
of new Types of Major weapon and equipment systems (BTR-80A) in 1998 in accordance with the provisions of the Vienna Document. According to the experts coming from
28 countries, from NATO and the OSCE this
event proved again Hungary’s openness and
commitment to the implementation of confidence- and security building measures. The
participants recognised and praised as exemplary the preparedness of the Hungarian
Defence Forces and the MoD ACA.
The Open Skies methodological observation
flight for the representatives of leading Open
Skies Participating States organised in October 1996 on the initiative of the US and German partner organisations was also of high
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végrehajtása során szerzett tapasztalataink
elismeréseként értékelhető.

A DAYTON-I BÉKE
KERET-MEGÁLLAPODÁS ALAPJÁN
KÖTÖTT FEGYVERZET-ELLENŐRZÉSI EGYEZMÉNY
A Dayton-i Béke Keret-megállapodás alapján megkötött szubregionális fegyverzetellenőrzési egyezmény 1996. június 14-én
lépett életbe. Az Egyezményt - melyben
rögzítették a harckocsik, a páncélozott
harcjárművek, a tüzérségi eszközök, a harci
repülőgépek és a támadó helikopterek számát, melyekkel a Felek rendelkezhetnek Horvátország, Bosznia-Hercegovina, Boszniai Szerb Köztársaság, valamint Szerbia és
Montenegró kormánya írta alá. A megállapodás lehetőséget biztosított továbbá a
rendelkezések betartásának ellenőrzésére
is, melyhez a NATO tagállamok ellenőr és
kísérő asszisztenseket biztosítanak.

Nem szorult háttérbe a személyi állomány képzésének, felkészítésének folyamata sem. A HM
FEH állománya aktívan részt vett a NATO, valamint a nemzeti szervezésű fegyverzet-ellenőri
tanfolyamokon, tapasztalatcseréken, és maga
is több alkalommal szervezett és vezetett nemzetközi részvétellel szaktanfolyamokat.
A fegyverzet-ellenőrzési tevékenység a fegyverzet-csökkentés, a bizalom- és biztonságerősítés feladatain túl, olyan sajátos szakfeladat végrehajtását is jelentette, melynek
során leendő NATO szövetségeseink képet alkothattak a Magyar Honvédségről, a Magyar
Köztársaságról. A HM FEH a Magyar Köztársaság NATO csatlakozását követően igazolta,
hogy képes és alkalmas a korábbi NATO országok hasonló szervezeteivel összehasonlítható
módon és minőségben végezni feladatait.

A Magyar Köztársaság évente két alkalommal küld ellenőrtiszteket, továbbá - szükség esetén - mint a térséghez legközelebb
eső NATO tagállam további két „rendkívüli”
ellenőrzési feladatot vállal.

A szakmai munka hatékonyságának javítását
meghatározó módon segítette az a logisztikai
tevékenység, amelynek eredményeként rövid
időn belül sor került a szervezet informatikai
és gépjármű technikai eszközeinek cseréjére
és a munkakörülmények jelentős mértékű javítására.

CFE ellenőrzés Németországban, 1996.,
Parancsnoki tájékoztató
CFE inspection in Germany, 1996,
Commander’s briefing
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importance. This request could be deemed
as recognition of our experiences gained
during the implementation of the Hungarian-Romanian Open Skies Agreement.

THE ARMS CONTROL AGREEMENT
BASED ON THE DAYTON FRAMEWORK AGREEMENT FOR PEACE
The sub-regional arms control agreement
based on the Dayton Framework Agreement for Peace entered into force on 14
June 1996. The Agreement - in which the
numbers of battle tanks, armoured combat
vehicles, artillery pieces, combat aircraft
and attack helicopters in service with the
Parties - was signed by Croatia, Bosnia-andHerzegovina, Republika Srpska, the Government of Serbia and Montenegro. The
Agreement also provided for a verification
regime to which NATO member states provide inspector and escort assistants.

The training process of the personnel staff was
not neglected either. The personnel of the
MoD ACA actively participated in NATO and
national arms control courses, in exchanges
of experience, and the MoD ACA itself organised and led many times professional courses
with international participants.
The arms control activities meant – beyond
the reductions and the measures of confidence and security building – such a specific
area of expertise from which our would be
Allies could form a general view about the
Hungarian Defence Forces and the Republic
of Hungary. Following the Republic of Hungary’s NATO accession the MoD ACA proved
that it was capable and competent to conduct its missions in a comparable manner
and quality with other, earlier NATO countries similar organisations.

The Republic of Hungary sends assistants
twice a year, furthermore – upon request –
as the closest NATO member to the region
volunteers to provide two more “extraordinary”, stand-by assistants.

The improvement of the effectiveness of
our professional work was facilitated by the
logistic support as a result of which the replacement of the vehicle park of the organisation took place and the working conditions
were significantly upgraded.

CFE ellenőrzés Bulgáriában, 1997. november,
Kérdés van?
CFE inspection in Bulgaria, November 1997,
Any questions?
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A NATO CSATLAKOZÁS UTÁNI IDŐSZAK
A HM FEH történetének 1999 és 2004 közötti
időszakát három fő dolog jellemezte. Az első,
a szervezeti „letisztulás”, a második, a NATOtagságból adódó új feladatrendszer hatása a
szakmai munkára, a harmadik pedig a Hivatal
„arculatának” megszilárdulása.
Közel tíz év kellett ahhoz, hogy a fegyverzetellenőrzés komoly feladatát végző szervezet
struktúrája kialakuljon, és megszilárduljon az
intézményes kapcsolatrendszer. A legfontosabb változások, melyek szervezési és személyi
változtatásokat is megkívántak, a Szövetségen
belüli feladatmegosztás, a kvóták elosztásának rendszere, az információs és informatikai
együttműködés jelentették. Ez minőségében
is változtatott a munkavégzésen, két fontos vonatkozásban. Egyrészt, jelentősen megnőtt a
Szövetségen belüli egyeztetések, konzultációk
és közös tevékenységek száma, másrészt, ezzel
arányosan csökkent az önállóan végrehajtandó szakmai feladatok mennyisége.
A fegyverzet–ellenőrökkel szemben is új követelmények jelentkeztek. Ezek közül a legfontosabb talán az volt, hogy míg korábban,
a nemzeti csoporttal végrehajtott feladatok
megoszthatók voltak a csoporton belül, addig
a szövetségi keretek között minden fegyverzet–ellenőrnek készen kellett állnia a feladatok
teljes vertikumának önálló és magas színvonalú
végrehajtására. Az utazás, feladatellátás önálló
megszervezése, majd végrehajtása, minőségileg minden tekintetében magasabb követelményeket támasztott a személyi állománnyal
szemben.
A NATO-tagság másik szakmai következménye
az volt, hogy a feladatok koordinálásán túl, az
ellenőrök kiképzése és továbbképzése is nemzetközi szinten zajlott. Ez nem zárta, ki hogy a

saját adottságokat és lehetőségeket kihasználva szakmai tanfolyamok szervezésére kerüljön
sor. Magyar vonatkozásban két ilyen tanfolyam
volt, az egyik a moldovai orosz fegyverzet- és
eszközkivonások ellenőrzése kapcsán szervezett lőszerfelismerő-, valamint az orosz nyelvű
fegyverzet-ellenőri tanfolyam.

A MOLDOVAI ESZKÖZKIVONÁSOK ELLENŐRZÉSE
Az Isztambulban, 1999. november 19-én
rendezett rendkívüli CFE adaptációs konferencián, melyet Magyarország elnökölt,
a Részes Államok által elfogadott Záródokumentumban az Oroszországi Föderáció
kötelezettséget vállalt a Moldovában állomásozó csapatai eszközeinek és lőszerkészleteinek kivonására, továbbá hozzájárult a kivonás nemzetközi ellenőrcsoportok
általi ellenőrzéséhez is. Az ellenőrcsoportok felkészítése érdekében a HM FEH kezdeményezésére került megszervezésre a
nemzetközi „lőszerfelismerő” tanfolyam,
mely jellegét tekintve egyedülálló volt.
A kivonások ellenőrzésére a Magyar Köztársaság ez idáig két alkalommal biztosított ellenőrcsoportot, és évente két, egyhetes periódus során tart készenlétben
ellenőröket.

Ezen időszak harmadik jellemzőjeként említhető, hogy kialakult és megszilárdult, és egyben szélesebb körben ismertté vált a HM FEH,
kialakult a jelképrendszere, hivatalos karjelzése
és jelvénye lett.
Az időszak azonban egyéb jelentős változásokat is hozott. Köszönhetően többek között
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TASKS AFTER THE NATO ACCESSION
The history of the MoD ACA could be characterised by three main things. The fist one is the
organisational settling, the second is the effect
of the new missions on the professional work
in relation with our NATO membership, and the
third is the finalisation of the Agency’s “image”.

possibility to organise courses exploiting the local capacities. There were two such Hungarian
courses, the ammunition recognition course
organised for the stand-by teams for the removal of surplus Russian equipment from Mol-

Nearly ten years were necessary to form the
structure of the organisation responsible for
the serious task of arms control, and for the
solidification of the institutional system of cooperation. The main changes that made the
organisational and personnel reforms were the
co-ordination of missions within the Alliance,
the quota allocation system, the co-operation
in the field of information exchange and informatics. This meant a qualitative change in the
daily work also, mainly in two fields. On one
hand, the number of co-ordination meeting,
consultations and joint missions grew and on
the other hand, at the same time the number of
independent missions decreased.

INSPECTION OF EQUIPMENT
WITHDRAWAL FROM MOLDOVA

The “arms controllers” faced new requirements
also. Among these maybe the most important
to cite is the fact, that during earlier, national
missions the tasks could be divided between
the team members, but within the Alliance’s
framework every inspector has to be ready to
independently and at high level fulfil all kinds
of tasks. The independent preparation for the
missions (travel arrangement, mission specific
preparation) and the participation in these missions meant in all aspects higher requirements
for the inspectors.
The other result of the NATO-membership in
the professional life – beyond the co-ordination
of missions – is that the preparation and the
training of the inspectors also took place on
the international level. This did not exclude the

During the extraordinary CFE Adaptation
conference organised in Istanbul on 19th
November 1999 – which was chaired by
Hungary – the Russian Federation undertook the withdrawal of equipment and
ammunition of its stationed forces in Moldova in the Final Document approved by
the States Parties, and furthermore, the
Russian Federation gave its consent to
the verification by international inspection teams of this withdrawal. In order to
prepare the inspection teams – on the initiative of the MoD ACA – an international
ammunition recognition course was organised, which was unique in its nature.
So far, the Republic of Hungary had provided inspection teams twice to verify this
withdrawal and annually it has stand-by
teams for two times one week.

dova, and the other, the arms-control inspector
course in Russian language.
As the third characteristic for this period, we
have to mention that by this time the MoD ACA
was solid and well established and known, its
symbols had been created and it had official
badges and coat of arms.
But this period has brought along other, sig-

A MAGYAR NEMZETI FEGY VERZET-ELLENŐRZÉS 20 ÉVE
32

a jól funkcionáló és eredményes fegyverzetkorlátozási, bizalom- és biztonságerősítő intézkedéseknek, az egyezmények alkalmazási területén jelentős mértékű csökkentések
zajlottak, tízezres nagyságrendben csökkent
a haditechnikai eszközök száma, százezres
nagyságrendben a haderők létszáma és katonai objektumok százai kerültek felszámolásra. A jelentősebb katonai gyakorlatok szinte megszűntek, az ellenőrzési kvóták száma
csökkent, az adatszolgáltatás feladata egyszerűbbé vált, a magyar NATO csatlakozást a
NATO további bővítése követte. Egy európai
fegyveres konfliktus kialakulásának lehetősége minimálissá vált, a nemzeti haderők szerepvállalásának súlypontja az Európán kívüli
területekre (hadszínterekre) helyeződött. Az
európai biztonsági helyzet pozitív változása kihatással volt a fegyverzet-ellenőrzéssel
foglalkozó szervezetekre is, így a HM FEH-re
is, amely a 2005. évben, mint önálló szervezet
megszűnt. Tekintettel azonban arra, hogy az
egyezmények továbbra is hatályban maradtak, a HM FEH feladatrendszerét, csökkentett
létszámmal és hatáskörrel a HM HVK egyik
szervezeti eleme vette át.

Állománygyűlés 2000. decemberben
Staff meeting in December 2000

Dayton-i IV. fejezet szerinti ellenőrzés, kísérő asszisztens, 2003., Számolás közben
Escort assistant for Dayton Article IV inspection,
2003, During counting

Magyar-bolgár közös CFE ellenőrzés Ukrajnában, 2003.
Joint Hungarian-Bulgarian CFE inspection in Ukraine, 2003
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nificant changes as well. Thanks - among other
things - to the well functioning and successful
arms-control, confidence- and security building measures in the zone of application of the
agreements there had been significant reductions, the number of armaments had been
reduces by tens of thousands, the personnel
strengths decreased by hundreds of thousands
of soldiers and hundreds of military sites had
been closed down. Major military exercises had
become almost non-existent, the active quotas
diminished, the information exchange became
simpler, the Hungarian NATO accession was fol-

lowed by new waves of NATO enlargements.
The possibility of a European armed conflict
became negligible, the main theatre of operation for the national armed forces is outside of
Europe. The positive changes in the European
security situation had affected the arms control
organisations, including the MoD ACA as well,
which as an independent organisation ceased
to exist in 2005. Taking into consideration, that
the agreements are still in force, the missions of
the MoD ACA were transferred – with reduced
personnel and scope of responsibility – to one
of the Defence Staff’s organisations.

Kétoldalú megállapodás alapján ukrán ellenőrzés
Hajdúhadházon, 2004.
Ukraine conducted a bilateral inspection in
Hajdúhadház, 2004

Önköltséges szárnyellenőrzés Ukrajnában,
2004. október
Paid flank inspection in Ukraine,
October 2004

CFE objektum-ellenőrzés az Oroszországi Föderációban, 2004.
CFE OOV inspection in the Russian Federation, 2004
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ÚJ KIHÍVÁSOK, FEGYVERZET-ELLENŐRZÉS AZ HM HVK SZERVEZETI
KERETEI KÖZÖTT
A honvédelmi miniszter 2005. április 1-jei hatállyal megszüntette a Honvédelmi Minisztérium Fegyverzet-ellenőrzési Hivatalt, és ezzel
egyidejűleg a HM HVK Műveleti Főcsoportfőnökség állományában megalakult a Fegyverzet-ellenőrzési és Katasztrófavédelmi osztály.

Nehezítette a váltást, hogy az átalakítás nem
csak a HM FEH-t érintette. A Honvédelmi Minisztérium, majd a Magyar Honvédség vezetési struktúrája is átalakult, így a korábban
kialakult stabil kapcsolati rendszert újra kellett építeni, az együttműködés rendjét újra
kellett szabályozni.

A BÉCSI DOKUMENTUM ALAPJÁN
KÖTÖTT KÉTOLDALÚ MEGÁLLAPODÁSOK

A megváltozott körülmények között továbbra is biztosítani kellett a Magyar Köztársaság
által a fegyverzet-ellenőrzés területén vállalt nemzetközi kötelezettségek végrehajtását. Az átszervezés során a fegyverzet-ellenőrzés nem állt le, az osztály szakembereinek
továbbra is zökkenőmentesen fenn kellett
tartaniuk a készültséget a Magyar Köztársaság területére érkező külföldi ellenőr- és
megfigyelő csoportok kísérésére, és nem
lehetett fennakadás az információ–szolgáltatás rendszerében sem.

A Magyar Köztársaság Kormánya élve az
1994. és 1999. évi Bécsi Dokumentum adta
lehetőségekkel kétoldalú megállapodást
kötött Románia (1996.), Szlovákia (1998.),
Ukrajna (1998.) és Szerbia és Montenegró
(2005.) kormányaival a Bécsi Dokumentumot kiegészítő bizalom- és biztonságerősítő intézkedésekről. A Megállapodások a
Bécsi Dokumentum biztosította lehetőségeken túl további kapcsolattartási, együttműködési formákra adtak lehetőséget, a
fegyveres erők, de különös tekintettel a
határ menti alakulatok között. A szándék
tükröződött a megállapodások alkalmazási
övezeteinek meghatározásában is, például a magyar-román megállapodás a határ
menti övezet 80 kilométeres, a magyar– ukrán megállapodás a határ menti övezet 125
kilométeres sávjában került alkalmazásra. A
magyar-román, és a magyar-szlovák megállapodások Románia és Szlovákia NATO
csatlakozását követően 2004 novemberében hatályukat vesztették, a magyar-ukrán
és a magyar-szerb megállapodás jelenleg is
aktív.
A kétoldalú megállapodások sora - ha nem
is kormány szinten - 2008-ban kiegészült a
magyar és montenegrói és 2009-ben a magyar és ciprusi fegyverzet-ellenőrzési központok között megkötött kétoldalú együttműködési megállapodásokkal.

Az új szervezeti struktúrában, a jelentős
mértékben csökkentett létszám miatt újra
kellett gondolni a szervezet feladatrendszerét. Felül kellett vizsgálni a korábban
nemzetközi elismertséggel végzett tanfolyamaink megszervezésének lehetőségeit,
új, kisebb létszámot, rövidebb időtartamot
feltételező együttműködési formák felé kellett fordulni. A rendelkezésünkre álló létszám az egyezmények szakmai-gyakorlati
feladatainak végrehajtását (ellenőrzések,
információ-szolgáltatás) biztosította ugyan,
de az ellenőrzések logisztikai támogatása,
az anyagi-technikai ellátás és egyéb nem
szakmai jellegű feladatok más szervezetek
hatáskörébe kerültek. Az együttműködés a
Fegyverzet-ellenőrzési és Katasztrófavédelmi Osztály, a HM Védelempolitikai Főosztály és az EBESZ Katonai Képviselet között
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NEW CHALLENGES WITHIN THE MOD DS ORGANISATION
Effective as of 01 April 2005, the Minister of Defence had terminated the MoD ACA, and at the
same time - within the structure of the MoD
Defence Staff Operations Chief Directorate –
the Arms-control and Disaster Relief Department was founded.

BILATERAL AGREEMENTS BASED
ON THE VIENNA DOCUMENT
The government of the Republic of Hungary, taking the opportunity provided by
the 1994 and 1999 Vienna Documents
have signed bilateral agreements with the
governments of Romania (1996), Slovakia
(1998), Ukraine (1998), Serbia and Montenegro (2005) on confidence and security
building measures complimenting the Vienna Document. The Agreements provided
possibilities beyond the ones contained in
the Vienna Document to have new forms
of relationships, co-operation between the
armed forces and especially between the
units in the border regions. This will was
also mirrored in the definition of the zones
of application for the agreements, such as
in the case of the Hungarian-Romanian
agreement being valid in the 80 km zone
along the common border, the HungarianUkrainian agreement being valid in the 125
km zone. Following Romania’s and Slovakia’s
NATO accession, the Hungarian-Romanian
and Hungarian-Slovak agreements expired in
November 2004, but the Hungarian-Ukrainian and the Hungarian-Serbian agreements
are still active.
The list of bilateral agreements – if not at a
governmental level – has been extended by
Hungarian-Montenegrin agreement in 2008,
and by the Hungarian-Cypriot agreement
concluded between the arms control centres.

The change was especially difficult, because the reorganisation touched not only
the MoD ACA, but also the whole of the
Ministry of Defence and the command organisation of the Hungarian Defence Forces
was also transformed, so the already established, stable system of co-operation had to
be rebuilt, the order of co-operation had to
be re-regulated.
Even with these changes we had to continuously ensure the compliance with international obligations in the field of arms control
undertaken by the Republic of Hungary. During the reorganisation, arms control activities did not come to a halt, the department’s
specialists had to sustain the readiness –
without any glitch – to escort the inspection
and observation teams arriving on the territory of the Republic of Hungary, and it was
not permitted either to have any stoppage in
the information exchange system.
Because of the significantly reduced personnel strength, the missions of the organisation had to be re-evaluated within the new
structure. We had to review the possibility
of organising our previously internationally
acclaimed courses, we had to turn our attention to new forms of co-operation with
smaller participation and shorter duration.
Although the available personnel strength
ensured the conduct of the agreements’
practical part (inspections, information exchange), but the logistic support of the missions, the material-technical support and
other, non strictly arms-control related tasks
were handed over to other organisations.
The policy- and decision-making has remained the responsibility of the MoFA-MoD

A MAGYAR NEMZETI FEGY VERZET-ELLENŐRZÉS 20 ÉVE
36

intenzívebbé vált, és szinte napi szinten
jelentkezett. A szervezet a fegyverzet-korlátozási és non-proliferációs egyezmények
közül a CFE Szerződés, a Bécsi Dokumentum
és a Dokumentum alapján kötött kétoldalú
megállapodások, valamint a Nyitott Égbolt
Szerződés gyakorlati, operatív tervezési és
végrehajtási feladatait végezte, az elvi-politikai irányítás, a döntéshozatal továbbra is a
HM - KÜM Tárcaközi Bizottság hatáskörében
maradt.
Az átszervezést követően a legfontosabb és
legjelentősebb lépés a tevékenységi rendszerünk részletes újra szabályozása volt.
2007-ben lépett életbe a kapcsolati rendszert és a rendszer elemeinek együttműködését szabályozó HM utasítás, melyet a részletes előírásokat tartalmazó szakállamtitkári
szakutasítás követett 2008-ban. A kidolgozó
munkát befolyásolta a Magyar Honvédség
jelentős méretű átszervezése 2007-ben és
az Osztály szervezeti kereteinek korrekciója
2006 augusztusában és 2007 januárjában.

Továbbra is az volt a törekvés, hogy a hagyományos és bevált két blokk - az információszolgáltatás és az ellenőrzés - köré kell csoportosítani az osztály személyi állományát,
azonban az engedélyezett létszám nem
tette lehetővé stabil állandó feladatrendszerrel és állandó állománnyal alosztályok
létrehozását, ezért feladatrendszerünket a
már említett feladatcsoportokra bontva szabályoztuk, átjárási lehetőséget biztosítva a
feladatcsoportok között. Az osztályhoz kerülő állomány minden esetben az információ-szolgáltatási rendszer megismerésével
kezdi fegyverzet-ellenőri pályafutását és
csak bizonyos ismeretszint elsajátítását követően kerül végleges beosztásába. Szakterület felelősök kerültek kijelölésre, akik felelősek területük alapos ismeretéért, azonban
képesek ellátni más szakterülethez tartozó
feladatokat is, például a Nyitott Égbolt Szerződéssel foglalkozó állománynak képesnek
kellett lennie akár csoportparancsnok helyettesként is, a CFE és a CSBM feladatok
végrehajtására és kísérésére. A szakmai
képzésen túl továbbra is kiemelt figyelmet
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Inter-ministerial Steering Committee, the
co-operation between the “Arms-control
and Disaster Relief Department”, the “MoD
Defence Policy Department” and the OSCE
Military Advisory Group became more intensive and occurred as a daily routine. Out
of the several arms-control and non-proliferation agreements only the practical, operative planning and implementation tasks
of the CFE Treaty, the Vienna Document and
its complimentary bilateral agreements, and
the Treaty on Open Skies remained in the responsibility of the organisation.
Following the reorganisation the most important and most significant step was the
detailed re-regulation of the activities. The
new MoD regulation concerning the system
of co-operation entered into force in 2007,
followed by the detailed regulations within
the Special Undersecretary’s (for Defence
Policy) special regulation in 2008. The actual
elaboration process was greatly influenced
by the ongoing reorganisation of the Hungarian Defence Forces in 2007 and the department’s structural adjustments in 2006
and January 2007.
We continued to endeavour to stick to the
traditionally working two blocks, that is
information-exchange and implementation and to organise the personnel along
these lines, but the approved strength did
not make it possible to establish sub-departments with clearly defined tasks with
permanent staff, thus we organised our missions and personnel in such a way that our
specialists are cross-trained and it is possible to stand-in for the other if needed.
The newcomers arriving to our department
start working by familiarising themselves
with the information exchange system and
just after having acquired a certain level of
knowledge can he or she be “finalised” in his
or her post. People have been designated as
subject-matter experts, responsible for the
detailed knowledge of their specialty, but
they are also able to carry out missions re-

lated to other agreements, specialities. For
example, our Open Skies experts have to be
ready to stand in as deputy inspection- or
escort team leaders for CFE or Vienna Document missions. We also pay special attention
to the linguistic and IT training of the personnel.
The reorganisation did not only have disadvantages. We can record as an advantage,
that the previously divided implementation
(between the Ministry of Defence and the
Hungarian Defence Forces’ organisations)
causing confusions and glitches became the
responsibility of only one organisation.
Yet another result of the reorganisation is
the fact, that all of the personnel of the department takes part not only in their arms
control activities, but also in disaster-relief
operations (flood-control), participating in
the work of the Disaster Relief Operative
Committee, and we provide opportunity
to each and everyone to participate in the
Hungarian Defence Forces’ peace operations. Our colleagues have already been to
operations in Iraq, in Afghanistan, served in
the Balkans, in Georgia, on Cyprus, on the
Sinai-peninsula, in NATO, UN and OSCE missions.
The Russian Federation’s suspension of fulfilment of their CFE Treaty obligations from the
12th December 2007 had a new and really
significant impact on the activities of the organisation. Although this event did not cripple its functioning, it brought along major
changes. After having suspended the Treaty’s
implementation, the Russian Federation neither receives inspections, nor conducts them,
and does not comply with the information
exchange obligations either. The 2009 economical crisis had also negatively affected our
lives and activities and as a result of which the
number of bilateral activities was reduced, we
had to cancel our training inspections with our
foreign partners, and the further-training possibilities for our personnel shrunk.
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fordítottunk az állomány nyelvi felkészítésére és informatikai továbbképzésére is.
Az átszervezésnek nem csak hátrányai voltak. Előnyként lehet elkönyvelni, hogy a korábbi esetenként működési zavart és fennakadást okozó, a Honvédelmi Minisztérium
és a Magyar Honvédség szervezetei között
megosztott feladatrendszer egy szervezethez került.
Az átszervezés következményeként új elemként jelentkezett, hogy az osztály teljes
személyi állománya, a fegyverzet-ellenőrzési feladatokon túl részt vett az árvízi-védekezési feladatokban, bevonásra került
a Magyar Honvédség Katasztrófavédelmi
Operatív Bizottságának munkájába, és szinte mindenkinek lehetősége van, hogy részt
vegyen a Magyar Honvédség missziós szerepvállalásában is. Kollégáink megfordultak
az iraki és az afganisztáni hadszíntereken,
szolgáltak a Balkánon, Grúziában, Cipruson,
a Sínai félszigeten, NATO, EU, ENSZ és EBESZ
missziókban.
Újabb és igen jelentős hatást gyakorolt a
szervezet tevékenységére, hogy 2007. december 12-én az Oroszországi Föderáció felfüggesztette a CFE Szerződés végrehajtását.
Az esemény nem bénította meg a rendszer
működését, azonban jelentős változásokat
hozott. Az Oroszországi Föderáció a Szerződés végrehajtásának felfüggesztését követően ellenőrzéseket nem fogadott és nem
hajtott végre, az előírt adatszolgáltatási kötelezettségeket nem teljesítette. Kedvezőtlen hatásokat gyakorolt szervezetünk életére és tevékenységére a 2009. évi gazdasági
válság is, melynek eredményeként – gazdasági okok miatt - a kétoldalú megállapodások szerinti aktivitások száma csökkent, a
külföldi partnerekkel tervezett gyakorló feladatokat törölni kellett, és az állományunk
továbbképzésére szolgáló lehetőségeink is
beszűkültek.

A CFE SZERZŐDÉS ÁLTAL ELŐÍRT
KÖTELEZETTSÉGEK TELJESÍTÉSÉNEK OROSZ FELFÜGGESZTÉSE
A CFE Szerződést az 1999-es isztambuli csúcson tartott rendkívüli adaptációs konferencián kibővítették, és jelentős mértékben
módosították. Az új változatot Adaptált
CFE Szerződésnek (Adapted Conventional
Armed Forces in Europe Treaty), vagy ACFEII-nek is nevezik. A NATO „action for action”
elvre épülő kezdeményezésének lényege
az volt, hogy a NATO és az Oroszországi
Föderáció egy párhuzamos menetrend
keretében tegyen lépéseket az Adaptációs
Megállapodás ratifikációjára, illetve a fennmaradó isztambuli kötelezettségvállalások
végrehajtására. Amerikai javaslatra a NATO
tagországok négy ütemben ratifikálták
volna a Szerződést. A Szerződés ratifikálásának feltételeként az orosz csapatok Moldovából és Grúziából való kivonását tűzték
ki.
Napjainkig nem történtek lépések a ratifikációs folyamat beindítására. Ezzel szemben
az Oroszországi Föderáció memorandumban rögzítette és 2007. december 12-én
felfüggesztette a CFE Szerződés végrehajtását. Okokként a NATO bővítést és a Balti
országok CFE Szerződéshez való csatlakozásának elmaradását hozták fel.

A fenti események tevékenységünk jellegének ismételt átértékelését igényelték. A magyar fegyverzet-ellenőri szervezet az aktivitások számának csökkenése és a gazdasági
lehetőségeink behatároltsága ellenére is
aktív maradt. A korábban sikeres tanfolyamok helyett előadók, szakértők biztosításával járult hozzá az új fegyverzet-ellenőri
állomány képzéséhez. Tisztjeink jelenleg is
elismert előadói a NATO oberammergaui iskolája információ-cserével és Nyitott Égbolt
Szerződéssel foglalkozó szaktanfolyamainak, illetve aktívan vesznek részt a különböző szakértői munkacsoportok munkájában.
2006-ban és 2009-ben a Magyarországon
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THE RUSSIAN SUSPENSION OF
THE IMPLEMENTATION OF THE
CFE TREATY’S OBLIGATIONS
The CFE Treaty was expanded and significantly adapted during the 1999 Istanbul
extraordinary adaptation conference, so
the new version is called Adapted Treaty
on Conventional Armed Forces in Europe
or CFE-II. The main idea behind NATO’s
initiative based on the “action for action”
principle was that the Russian Federation
and the NATO would make parallel steps
towards the ratification and the fulfilment of the remaining Istanbul commitments. The NATO members would have
ratified the Treaty in four phases, based on
an American initiative. The condition for
ratification was the withdrawal of Russian
troops from Moldova and Georgia.

observation flights over the territories of Montenegro and FYROM for the countries’ politico-military leadership. We routinely support the Centre
for Security Cooperation’s (RACVIAC) Open Skies
courses and we had also linked the RACVIAC’s Vienna Document courses in 2006 and 2009 with
the visits to airbase, to military facility and demonstration of new Types of Major weapon and
equipment systems organised in Hungary.
We continue to pay attention to the reduction
of CFE Treaty limited equipment leaving the service. This is especially important because of the
increased need arising from civilian partners due
to the lack of adequate national regulations.

There were no concrete steps taken until today for the initiation of the ratification process. On the contrary, the Russian
Federation enacted the suspension of the
implementation of the CFE Treaty’s obligations. They cited as reasons for this the
NATO enlargement, and the failure of the
Baltic-states in joining the CFE Treaty.

The above mentioned events require the reevaluation of the characteristics of our activities. Instead of the previously acclaimed courses
we contribute experts and briefers to the arms
control trainings, our officers are welcomed
guest-speakers in the NATO School’s (Oberammergau) conventional arms control information
exchange and Open Skies courses and they actively participate in expert group workshops as
well while carrying out the professional obligations in Hungary. The decreasing number of activities made it possible, that for example in the
field of the Treaty on Open Skies we utilize our
quotas not only for the observation flights, but
also for helping the preparation process of those
countries who would like to adhere to the Treaty.
In recent years, we had conducted demonstration

Belorusz vezetésű CFE ellenőrzés Gödöllőn, 2005.
Belorussian led CFE inspection in Gödöllő, 2005
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megrendezett repülőbázis- és katonai létesítmény – látogatás során helyszínt adtunk
és programot biztosítottunk a zágrábi Biztonságpolitikai Központ (RACVIAC) Bécsi
Dokumentum tanfolyamainak és a magyar
Nyitott Égbolt megfigyelő platform alkalmazásával a Nyitott Égbolt tanfolyamnak is.
A Nyitott Égbolt Szerződéshez csatlakozni
kívánó országok felkészülését - az érintett
országok politikai és katonai felső vezetői
részére megrendezett - bemutató-gyakorló
repülések végrehajtásával támogattuk.
Továbbra is kiemelt figyelmet fordítunk a
rendszerből kikerülő, a CFE Szerződés hatálya alá eső technikai eszközök csökkentésének felügyeletére, melyre a folyamat
nemzeti szabályozásának sajátosságai miatt,
továbbra is fokozott igény mutatkozik.

Adattár előkészítő megbeszélés, 2005. október
Data exchange preparation meeting in October 2005
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Román vezetésű gyakorló megfigyelő repülés, 2005., Résztvevők
Training observation flight carried out by Romania, 2005, Participants

CSBM értékelő látogatás Üzbegisztánban, 2005.
Amit magunk mögött hagytunk
CSBM evaluation visit in Uzbekistan, 2005
What we left behind us

Spanyol vezetésű CFE VIII. fejezet szerinti ellenőrzés Kazahsztánban, 2005., A pihenés fontos
Spanish led CFE Section VIII inspection in
Kazakhstan, 2005, Relaxation is important

Vendégellenőri részvétel brit vezetésű CFE ellenőrzésen az Oroszországi Föderációban, 2006.
Guest inspector on the British led CFE inspection in the Russian Federation, 2006
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PERSPEKTÍVÁK
Mint az előzőekből kitűnt, sokat változott a
hagyományos fegyverzet-ellenőrzés az elmúlt húsz évben, és ehhez hasonlóan alakult, változott a mindenkori magyar fegyverzet-ellenőrzési szervezet is. Ha a jövőbe
szeretnénk tekinteni, alapvetésnek kell elfogadnunk, hogy a szervezet leendő arculatát,
feladatait a nemzetközi porondon zajló események, és az ezekre adott magyar válaszok
fogják meghatározni.
A CFE Szerződés 2007. decemberi egyoldalú
orosz moratóriuma súlyos válságot idézett
elő, és mind a mai napig nem sikerült megnyugtató megoldást találni a kérdésre. Az
Oroszországi Föderáció egyértelműen kinyilatkoztatta, hogy a jelenlegi CFE rendszerhez
semmilyen esetben sem tér vissza, ugyanis
a jelenlegi előírások sértik nemzetbiztonsági érdekeit. Rajta kívül minden Részes Állam
végrehajtja az előírásokat, de meddig tartható fenn ez az állapot? Járható út lenne a CFE
Adaptációs Megállapodás ratifikálása, és így
az Adaptált CFE Szerződés életbe léptetése,
itt viszont a NATO következetes álláspontjába ütközünk, miszerint a ratifikáció feltétele,
hogy Moszkva teljes mértékben hajtsa végre
az Isztambulban tett kötelezettségvállalásait. A NATO párhuzamos cselekvési csomag
javaslata („parallel action package”) továbbra is érvényes, de elmozdulás nem történt. A
megkövesedett álláspontok okozta helyzetet jól jellemzi, hogy 2008. óta az Egyesített
Konzultatív Csoport nem tárgyalt lényegi
kérdéseket.
2008 nyara újabb bonyodalmakat hozott: az
orosz-grúz háború egy szempillantás alatt megkérdőjelezte a fegyverzet-korlátozási szerződés
végeredményét, valamint a bizalom- és biztonságerősítő intézkedések alkalmazhatóságát. A

háború miatt általában is felmerült az EBESZ
konfliktuskezelő mechanizmusainak kérdése.
Abházia és Dél-Oszétia orosz elismerése még az
eddig legstabilabbnak tűnt rezsimet, a Nyitott
Égbolt Szerződést is megrázta, és végrehajtási
problémákat zúdított a Részes Államok nyakába.
De ha visszatérünk egy pillanatra a Bécsi Dokumentumhoz, meg kell, hogy állapítsuk: a dokumentum legutóbbi verzióját is 1999-ben fogadták el a Résztvevő Államok, így itt sem kérdéses
a modernizáció szükségessége. Erre bizonyos
lépések már történtek is. Először is a 2009. decemberi athéni Miniszteri Tanácsülés a Biztonsági
Együttműködési Fórum (FSC) tevékenységével
összefüggő kérdésekről szóló döntésében előírja, hogy az FSC vizsgálja meg, milyen módon
lehet erősíteni az EBESZ katonai-politikai eszköztárát, különös figyelemmel a fegyverzetellenőrzési, valamint bizalom- és biztonságerősítő eszközökre, beleértve az 1999. évi Bécsi
Dokumentumot is. Azóta több konkrét javaslat
is a tárgyalóasztalra került, és jó esély van arra,
hogy még ebben az évben, akár már a magyar
FSC elnökség alatt, döntések is szülessenek.
A 2008. decemberi helsinki Miniszteri Tanács ülésén megfogalmazott feladatszabás alapján 2009
júniusában informális Miniszteri Tanácsülést
szerveztek Korfun. Az ott elhangzottak alapján
kezdődött az ún. Korfui folyamat, amely legfontosabb céljának a bizalom újbóli megteremtését
tűzte ki. Jelszavai: felülvizsgálat - megerősítés
– új lendület. A Korfui folyamat jelentőségének
megfelelően, fontos helyre tette a fegyverzetellenőrzést, és tartalmas – egyelőre informális – viták folynak az ide sorolható rezsimekről,
esetleg újak kidolgozásáról. Meg kell említeni
Medvegyev orosz elnök javaslatát az Európai Biztonsági Szerződésről, amelynek megvitatására is
sor kerülhet a Korfui folyamaton belül.
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PERSPECTIVES
As it became evident from the previous pages, the conventional arms control has gone
through enormous changes and the structure of the actual Hungarian arms control
organisation was revised accordingly. If we
want to peek into the future, we have to consider as a given fact, that the future shape
and missions of the Hungarian arms control
organisation will be defined on one hand by
the events unfolding on the international
scene, and on the other hand, by the given
Hungarian answers.
The unilateral Russian moratorium on the CFE
Treaty in December 2007 had created a serious crisis and we have not yet found a reassuring solution to this question. The Russian
Federation has clearly declared that under
no circumstances would it return to the current CFE regime since the actual provisions
are offending its national security interests.
All other States Parties fully comply with provisions, but for how long can a situation, like
this be upheld? A viable way would be the
ratification of the Agreement on the Adaptation of the CFE Treaty and thus the Adapted
CFE Treaty’s entry into force, but by doing so
we are facing the NATO’s consistent stance
according to which the pre-requisite for the
ratification is that Moscow fully complies with
its commitments undertaken in Istanbul. The
NATO “parallel action plan” is still valid, but
there have not been any changes yet. The
situation resulting from the fossilised stances
can be well characterised by the fact that the
Joint Consultative Group has not discussed
substantive matters since 2008.
The summer of 2008 had brought along new
complications. The Russian-Georgian war had
questioned instantly the results of the arms

limitation treaty and the application of confidence- and security building measures. The
question of the OSCE’s conflict management
mechanism has been also brought forward
because of the war. The Russian recognition of Abkhazia and South-Ossetia has even
shocked the up until now rock-solid Treaty on
Open Skies and it resulted in implementation
problems for the Participating States. But now
that we touch upon the Vienna Document,
we have to mention that the last version was
agreed upon by the Participating States in
1999, so there is no question about the necessity of modernisation in this field either. There
have already been certain steps taken. First of
all, the Ministerial Council meeting decision
(from December 2009, Athens) - concerning
the question about the Forum for Security Cooperation’s activities - prescribes that the FSC
should investigate the possibilities of strengthening the OSCE’s politico-military instruments
with a special emphasis on the arms control
and confidence- and security building measures, including the 1999 Vienna Document as
well. There have already been many concrete
proposals tabled, and there is a good possibility that maybe this year, during the Hungarian
FSC presidency, decisions will be made.
In accordance with the tasks defined during
the Ministerial Council’s meeting in Helsinki,
December 2008, an informal Ministerial Council’s meeting was organised on Corfu, in June
2009. Following the announcements there, the
so called Corfu-process started, which set its
most important goal as the re-establishment of
confidence. Its mottos are: Reconfirm - Review
- Reinvigorate. Emphasising the importance
of the Corfu-process, it placed arms control
as an important matter, and meaningful – but
for now informal – debates are ongoing about
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Az Obama adminisztráció az európai hagyományos fegyveres erőkkel foglalkozó különleges megbízottnak nevezte ki a korábbi NATO
nagykövetet Victoria Nuland-et, és az amerikai
küldöttség többször is az áttörés évének nevezte a 2010. évet. A fegyverzet-ellenőrzés jövője szempontjából (is) fontos esemény, hogy
az Oroszországi Föderáció és az Amerikai Egyesült Államok meg tudott állapodni a stratégiai
támadófegyverek csökkentéséről szóló START
szerződés legújabb verziójában.
A fegyverzet-ellenőrzés olyan, mint az energiaszolgáltatás: ha a villanykapcsoló kattintására
továbbra is sötét marad, akkor jövünk rá, mi
lenne az elektromos hálózat nélkül. 2007 márciusáig, a Müncheni konferencián elhangzott
Putyin beszédig a magyar közvélemény sem
sokat foglalkozott a CFE Szerződéssel, vagy a
Bécsi Dokumentummal. Ez alól a felső vezetés
sem kivétel. Sajnos csak a CFE-válság irányította rá a figyelmet ezekre a rezsimekre, és meg
kellett érteni, hogy megmentésük nagy fontosságot nyert: eltűnésükkel olyan összeurópai
értékek vesznének el, amelyek hiánya komoly
biztonsági kockázatot jelentene mindannyiunk számára.
Összegezve tehát, adott egy recsegő-ropogó fegyverzet-ellenőrzési rendszer, és adott
az a tény, hogy az EBESZ Résztvevő Államok
továbbra is fontosnak tartják a fegyverzet-ellenőrzést. Valószínűleg 2010 valóban fontos
év lesz e komplex kérdés kezelésében. Minden
attól függ, megvan-e, létrejön-e az a politikai
akarat, amely képes úrrá lenni a kialakult helyzeten és visszavezetni az európai államokat a
Helsinki elvekhez?
Addig is jól felfogott nemzeti és szövetségesi
biztonsági érdekünk a fegyverzet-ellenőrzési
rezsimek előírás szerinti működtetése: a köte-

lezettségek feszes betartása és a jogok következetes érvényesítése, ami elképzelhetetlen jól
felkészült, hatékony szervezetben és átgondolt
együttműködésben dolgozó fegyverzet-ellenőrök nélkül. Ha pedig a fent említett politikai
akarat működésbe lép, a jelenlegi feladatokhoz
újabbak is csatlakozhatnak, amelyekhez ismét
csak fegyverzet-ellenőrök szükségeltetnek.
Ezek a folyamatok fogják formálni a magyar
hagyományos fegyverzet-ellenőrzés arculatát
az elkövetkező években.

Ellenőr előléptetése,2009
Promotion of an inspector, 2009

HUNGARIAN ARMS CONTROL 20 YEARS
45

the relevant regimes, and about perhaps the
elaboration of new ones. We also have to mention president Medvedev’s pan-European Security Treaty, which is also discussed within the
framework of the Corfu-process.
The Obama administration has nominated
as special envoy dealing with European conventional armed forces the former NATO ambassador Victoria Nuland and the American
delegation has described 2010 as the year of
breakthrough. It is an important event - also
from the point of view of the future of arms
control - that the Russian Federation and the
United States of America had reached an
agreement on the further reduction of strategic offensive arms, namely the newest version
of the START Treaty.
Arms control is like the electricity: if when we
switch on the light and it remains dark in the
room, only then we realize what we would be
missing without the electric grid. Until March
2007 (the Putin speech during the Munich conference), the Hungarian public paid little attention to the CFE Treaty or to the Vienna Document. The higher leadership is not exempt
from this either. Unfortunately, only the CFE
crisis turned their attention to these regimes
and we had to make them understood that

their rescue is of paramount importance: with
their disappearance we would also loose European values, the lack of which would mean a
serious security risk for all of us.
So, in conclusion, we have a given creaking and
crumbling arms control system and we have a
given fact, that the OSCE Participating States
deem important the question of arms control.
Most probably, 2010 will be an important year
for the management of this complex matter.
Everything depends on whether there is a political will that is able to overcome the given situation and which is able to lead the European
states back to the Helsinki principles.
Until then, it is our well-understood nationaland Alliance security interest to fully comply
with the arms control regimes: the strict compliance with the obligations and the validation of our rights, all of which is unimaginable
without well prepared arms control experts
working in an effective organisation in wellestablished co-operation system. If the above
mentioned political will sets itself into motion,
then the existing measures might be extended
with new ones for which we also need arms
control experts. These processes will shape the
Hungarian conventional arms control in the
years to come.

Katonai tevékenység megfigyelése Ausztriában, 2009
Observation of military activity in Austria, 2009
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A MAGYAR FEGYVERZET-ELLENŐRZÉSI SZERVEZETEK VEZETŐI
HEADS OF THE HUNGARIAN ARMS CONTROL ORGANIZATIONS

FORGÁCS LÁSZLÓ
MÉRNÖK EZREDES

SZABÓ ZOLTÁN
EZREDES

Parancsnok
1990.03.01-1993.12.31.

Igazgató
1993.06.01.-1994.04.30.

DR. TELLER TAMÁS
EZREDES

ÁRVAI ZOLTÁN
VEZÉRŐRNAGY

Igazgató
1994. 04 .01.-1995 .12 .01

Igazgató
1995.12.01.-1996.09.01
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DR. KOVÁCS FERENC
EZREDES

VARGA LÁSZLÓ
MÉRNÖK EZREDES

TÓTH LÁSZLÓ
EZREDES

BOGNÁR ZOLTÁN
EZREDES

Igazgató
1996.08.16-1999.11.30

Igazgató, Osztályvezető
2003.12.01-2006.07.31

Igazgató
1999.12.01-2003.11.30

Osztályvezető
2006. 08.01-től
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AZ ELMÚLT 20 ÉV KÉPEKBEN
PHOTO ARCHIVE OF THE PAST 20 YEARS

Technikai eszköz bemutató Szombathelyen, 1990. szeptember
Demonstration of technical equipment, September 1990

Az első ellenőri állomány, 1990. október
The first staff of HDF Arms Redaction Information and Verification Centre, October 1990
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Ellenőri felkészülés, 1990. október
Preparation of the inspectors, October 1990

Gyakorló CFE ellenőrzés Németországban, 1991. október
Trial CFE inspection in Germany, October 1991
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Háromoldalú (magyar-csehszlovák-lengyel) gyakorló ellenőrzés az
NSZK-ban, 1991-ben
Trilateral (Hungarian-Czechoslovak-Polish) trial CFE inspection in
Germany, 1991

Gyakorló CFE ellenőrzés amerikai bázison, 1991. október
Trial CFE inspection on a US base,
October 1991

CFE VII. fejezet szerinti brit gyakorló ellenőrzés Pécsen, 1992. január
British CFE Section VII trial inspection in Pécs, January 1992
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CFE VII. fejezet szerinti ellenőrzés, 1992. augusztus „Csapat munka”
CFE Chapter VII inspection August 1992 , “Team work”

A HM HIEK ellenőri felszerelésének
bemutatása 1992-ben
Demonstration of the inspection
equipment in 1992 at the MoD ARIVC

Magyar-ukrán gyakorló ellenőrzés, 1992. szeptember
Hungarian – Ukrainian CFE trial inspection, September 1992
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Első csökkentés ellenőrzés Gödöllőn 1992. október
The first inspection of reduction in Gödöllő, October 1992

Magyar és német ellenőrcsoport 1992-ben
Hungarian and German inspection teams in 1992

Első csökkentés ellenőrzés Gödöllőn, 1992.
október
The first inspection of reduction in Gödöllő,
October 1992
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Amerikai CFE ellenőrzés Romániában, magyar vendégellenőrrel , 1993-ban
US CFE inspection in Romania with the participation of Hungarian guest inspector in 1993

Magyar CFE VII. fejezet szerinti ellenőrzés Németországban 1993. március
CFE Chapter VII inspections in Germany led by Hungary March 1993

Csökkentés ellenőrzés Tápiószecsőn
1993-ban
Inspection of reduction in Tápiószecső
in 1993
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Amerikai ellenőrcsoport fogadása csökkentés ellenőrzésre
1993. szeptember
Reception of the US inspection team for inspection of reduction
September 1993

Aknavető csökkentése Tápiószecsőn, 1993-ban
Inspection of mortar reduction in Tápiószecső, 1993

Magyar ellenőrcsoport Belgiumban 1993-ban
Hungarian inspection team in Belgium in 1993
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Csökkentés ellenőrzés Franciaországban 1994-ben
Inspection of reduction by Hungary in France in 1994

CFE görög csökkentés ellenőrzés Romániában magyar vendégellenőrrel, 1994. november
CFE inspection of reduction led by Greece in Romania with the Hungarian guest inspector, November 1994
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CFE VII. fejezet szerinti bolgár ellenőrzés fogadása, 1995. március
Reception of the Bulgarian CFE Section VII inspection, March 1995

Kanadai CSBM ellenőrzés Magyarországon 1995-ben
Canadian CSBM inspection in Hungary in 1995
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Francia ellenőrzés Tápiószecsőn 1995-ben
French inspection in Tápiószecső in 1995

Csökkentés ellenőrzés fogadása
Belgiumból 1995. május
Reception of the inspection of reduction from
Belgium May 1995

Amerikai ellenőrzés fogadása 1995-ben
Reception of a US inspection in 1995

CFE VII. fejezet szerinti ellenőrzés Romániában 1996. január
Hungarian CFE Chapter VII inspection in Romania January 1996
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CFE VII. fejezet szerinti kanadai ellenőrzés Romániában magyar vendégellenőrrel, 1996. február
CFE Section VII inspection by Canada in Romania with the participation of Hungarian guest inspector, February 1996

Katonai tevékenység megfigyelés 1996
Observation of military activity in 1996
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Nyitott Égbolt megfigyelő repülés Törökország felett 1998. október
Open Skies observation flight over Turkey in October 1998

Ukrán CFE ellenőrzés fogadása, 1999. szeptember
Reception of the Ukrainian CFE inspection in September 1999
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Eligazítás a Dánia felett végrehajtott megfigyelő repülés előtt,
1999. október
Pre-inspection briefing before the observation flight over Denmark,
October 1999

DELTA 2001 gyakorlat megfigyelés
Observation of DELTA exercise in 2001

Értékelő látogatás végrehajtása Svédországban 2000. április
Evaluation visit in Sweden in April 2000
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CSBM HR-SI ellenőrzés magyar vendégellenőrrel, 2001. január
CSBM inspection carried out by Croatia in Slovenia with the
Hungarian guest inspector, January 2001

CFE VII. fejezet szerinti orosz-belorusz ellenőrzés
fogadása 2001-ben
Reception of the Russian-Belorussian CFE Chapter
VII inspection, 2001

Eligazítás, Spanyol Nyitott Égbolt megfigyelő repülés fogadása, 2001. február
Briefing, Reception of the Spanish Open Skies observation flight, February 2001
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CSBM tájékoztató Szlovákiában, 2001. április
Briefing during a CSBM inspection by Hungary in
Slovakia, April 2001

CSBM spanyol ellenőrzés Horvátországban magyar vendégellenőr részvételével, 2001. május
CSBM inspection conducted by Spain in Croatia with
Hungarian guest inspector, May 2001

Magyar Nyitott Égbolt megfigyelő repülés végrehajtása Spanyolországban, 2001. június, Végrehajtó állomány
Open Skies observation flight by Hungary over Spain June 2001, Executive personnel
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Szenzor munkacsoport 2001-ben
Sensor working group in 2001

Urálon túli eszköz megsemmisítés ellenőrzése 2001-ben
Inspection of the destruction of the technical equipment
beyond the Ural

CSBM gyakorlat megfigyelés 2002. március
Observation of exercise in March 2002
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A magyar Nyitott Égbolt megfigyelő rendszer hitelesítése Németországban 2002. április
Certification of the Hungarian observation platform in Germany, April 2002

Román Nyitott Égbolt megfigyelő repülés fogadása,
2002. november, A fedélzeten
Open Skies observation flight by Romania, November
2002, On board

Orosz nyelvű ellenőri tanfolyam 2003. április
CFE course in Russian language organised by Hungary
April 2003

HUNGARIAN ARMS CONTROL 20 YEARS
65

Nyitott Égbolt megfigyelő repülés Olaszországban 2003. május
Open Skies observation flight conducted by Hungary in Italy, May 2003

Szlovák vezetésű terület-ellenőrzés 2003. november
Légi megfigyeléshez készülődve
CSBM inspections lead by Slovakia November 2003
Preparation of the helicopter over flight
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Szlovák értékelő látogatás fogadása 2003. november
Incoming Slovak evaluation visit November 2003

Magyar ellenőrcsoport Svédországban, Tájékoztató a gyakorlótéren, 2003. november
Hungarian inspection in Sweden, Briefing on the training
area, November 2003

Olasz Nyitott Égbolt megfigyelő repülés fogadása Kecskeméten, 2003. november
Italian Open Skies observation flight carried out over Hungary in November 2003
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Lőszer felismerő tanfolyam Magyarországon, 2004. március
Ammunition recognition course in Hungary, March 2004

Szlovákia utolsó ellenőrzése Magyarországon 2004. március
Last Slovak inspection in Hungary March 2004

Magyar Nyitott Égbolt megfigyelő repülés
Ukrajnában, 2004. július
Hungarian Open Skies observation flight over
Ukraine, July 2004
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Magyar Nyitott Égbolt megfigyelő repülés Horvátországban, 2004. szeptember
A feladat sikeresen befejeződött
Hungarian Open Skies observation flight over Croatia, September 2004
Mission accomplished

Magyar CFE ellenőrzés az Oroszországi Föderációban 2004. szeptember
Készül a jelentés
Hungarian CFE inspection in the Russian Federation September 2004
Mission report is getting ready
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Magyar ellenőrcsoport Finnországban 2004. október
A gyakorló téren
Hungarian inspection team in Finland October 2004
On the training field

Magyar-német megfigyelő repülés Szerbia-Montenegró
felett, 2004. október
Shared Hungarian-German Open Skies observation
flight over Serbia-Montenegro, October 2004

Magyar CFE ellenőrzés Ukrajnában 2004. október
Bejelentett hely vázlat elemzése
Hungarian led CFE inspection in Ukraine October 2004
Evaluation of the Declared Site diagram
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CSBM ellenőrzés Horvátországban, 2005. február
Telephely bejárás
Hungarian CSBM inspection in Croatia, February 2005
Visiting the motor pool

CSBM ellenőrzés Üzbegisztánban, 2005. március
CSBM inspection in Uzbekistan, March 2005
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Magyar CFE ellenőrzés az Oroszországi Föderációban,
2005. július, Egyeztetés
Hungarian CFE inspection in the Russian Federation,
July 2005, Comparison

Magyar vezetésű ellenőrcsoport Albániában, 2005. június
Akkor most hol is vagyunk?
Hungarian led inspection team in Albania, June 2005
„Where are we now?”

Magyar vezetésű ellenőrcsoport Albániában, 2005. június
Tájékoztató
Hungarian led inspection team in Albania, June 2005
Briefing
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CFE ellenőrcsoport Moldovában, 2005. július
Az alcsoport tevékenykedik
CFE inspection team in Moldova, July 2005
Sub-team in action

Magyar Nyitott Égbolt megfigyelő repülés Horvátországban,
2005. szeptember
Hungarian Open Skies observation flight over Croatia,
September 2005

Horvát ellenőrcsoport Magyarországon 2005. november
Croatian inspection team in Hungary November 2005
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Magyar vezetésű ellenőrcsoport Bosznia-Hercegovinában, 2006. február
Hungarian led inspection team in Bosnia-Herzegovina, in February 2006

Ukrán ellenőrcsoport Magyarországon, 2006. március
Ukrainian inspection team in Hungary in March 2006
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Magyar vendégellenőr részvétele kanadai ellenőrcsoportban,
Moldovában, 2006. március
Participation of Hungarian guest inspector in the Canadian
inspection team in Moldova, March 2006

Ukrán megfigyelő repülés fogadása, 2006. június
Reception of the Ukrainian Open Skies observation flight,
June 2006

Magyar-német közös megfigyelő repülés Bosznia-Hercegovina felett, 2006. június
Shared Hungarian-German Open Skies observation flight over Bosnia-Herzegovina, June 2006
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Magyar vezetésű CFE ellenőrzés Azerbajdzsánban, 2006. július
CFE inspection in Azerbaijan led by Hungary, July 2006

Szerb értékelő csoport fogadása, 2006. augusztus
Reception of the Serbian evaluation team in Hungary, August 2006
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Orosz megfigyelő repülés hazánk felett 2006. augusztusban
Russian Open Skies observation flight over Hungary August 2006

Repülőbázis-, katonai létesítmény-látogatás és új fegyverrendszer bemutató, 2006. szeptember
Tájékoztató a dinamikus bemutató előtt
Visit to air base, Visit to the military facility and demonstration of new type of weapon system, September 2006
Briefing before the dynamic display
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Repülőbázis- katonai létesítmény látogatás és új fegyverrendszer bemutató, 2006. szeptember
Visit to air base, Visit to the military facility and demonstration of new type of weapon system, September 2006

Magyar-kanadai közös megfigyelő repülés Horvátország felett, 2006. szeptember
Shared Hungarian-Canadian Open Skies observation flight over Croatia in September 2006
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Horvátországi ellenőrzés 2006-ban
Inspection in Croatia in 2006

Magyar vendégellenőr részvétele belga ellenőrcsoportban Ukrajnában, 2007. január
Participation of the Hungarian guest inspector in the Belgian inspection team in Ukraine, January 2007
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Magyar ellenőrcsoport Moldovában, 2007. február
Hungarian inspection team in Moldova, February 2007

Dayton-i Béke Keret-megállapodás, 2007. május
Asszisztensek egymás között
Dayton Peace Agreement, May 2007
Assistants amongst each other
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Szerb ellenőrcsoport terület-ellenőrzésen, 2007. június
Serbian inspection in Hungary, June 2007

A Német Ellenőrzési Központ parancsnokának látogatása
Bali József államtitkár úrnál 2007. június
Visit of the Commander of the German Verification Centre
at Mr Bali, State Secretary for Defence Policy, June 2007

Magyar CFE ellenőrzés az Oroszországi Föderációban,
2007. július
Hungarian lead CFE inspection in the Russian Federation,
July 2010
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Filmhitelesítés Kecskeméten, 2007. augusztus
Certification of the film for the Hungarian observation system, August 2007

Filmhitelesítés Kecskeméten, 2007. augusztus
Certification of the film for the Hungarian
observation system, August 2007

Osztrák ellenőrcsoport terület- ellenőrzésen, 2007. november
Szentendre – Parancsnoki tájékoztató
Austrian inspection in Hungary, November 2007
Szentendre – Commander’s briefing
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Ukrán ellenőrcsoport légi megfigyelő repülés után, 2008. február
Ukrainian inspection team in Hungary after the helicopter overflight, February 2008

Magyar ellenőrcsoport Ausztriában, 2008. március
Program egyeztetés
Hungarian inspection team in Austria, March 2008
Pre-inspection briefing
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Magyar vendégellenőr részvétele belga ellenőrcsoportban, Ukrajnában 2008. március
Participation of the Hungarian guest inspector in the Belgian inspection team
in Ukraine March 2008

Magyar-német közös megfigyelő repülés Macedónia felett,
2008. május
Shared Hungarian-German Open Skies observation flight
over Macedonia, May 2008

Magyar értékelő csoport Szerbiában, 2008 június
Hungarian evaluation team in Serbia, June 2008
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Magyar értékelő csoport Ukrajnában olasz vendégellenőrrel, 2008. október
Hungarian evaluation team in Ukraine with the Italian guest inspector, October 2008

Orosz ellenőrcsoport Magyarországon, 2008. november
Tájékoztató Szolnokon
Russian inspection team in Hungary, November 2008
Commander’s briefing
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Magyar-német közös megfigyelő repülés végrehajtása
Montenegróban 2009. május
Shared Hungarian-German Open Skies observation
flight over Montenegro, May 2009

Új fegyverrendszer bemutatóval egybekötött légibázis- és
katonai létesítmény látogatás Kecskeméten, 2009. május
Visit to air base, visit to military facility and demonstration
of new type of weapon system, May 2009 in Kecskemét

Magyar értékelő csoport Szerbiában ciprusi vendégellenőrrel, 2009. február
Hungarian evaluation team in Serbia with the Cypriot guest inspector, February 2009
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Új fegyverrendszer bemutatóval egybekötött légibázis- és katonai létesítmény-látogatás Szentendrén, 2009. május
Visit to air base, visit to military facility and demonstration of new type of weapon system, May 2009 in Szentendre

Új fegyverrendszer bemutatóval egybekötött légibázis- és katonai létesítmény-látogatás Kecskeméten, 2009. május
Parancsnoki tájékoztató
Visit to air base, visit to military facility and demonstration of new type of weapon system May, 2009 in Kecskemét
Commander’s briefing
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Magyar ellenőrcsoport dán vendégellenőrrel
Ukrajnában, 2009. június
Hungarian inspection team in Ukraine with the
Danish guest inspector, June 2009

Magyar ellenőrcsoport Montenegróban
román vendégellenőrrel, 2009. szeptember
Hungarian inspection team in Montenegro with
Romanian guest inspector, September 2009

Magyar vendégellenőr részvétele francia ellenőrcsoportban moldovai ellenőrzésen, 2010. február
Participation of Hungarian guest inspector in French inspection team during an inspection in Moldova, February 2010
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Értékelő látogatás végrehajtása Szerbiában 2010. március
Evaluation visit in Serbia in March 2010

Belorusz ellenőrzés fogadása Magyarországon 2010. április
Incoming Belarus inspection in Hungary in April 2010
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Orosz ellenőrcsoport Magyarországon, 2010. április, Légi megfigyelés előtt
Russian inspection team in Hungary, April 2010, Before the helicopter overflight

Magyar-Kanadai Nyitott Égbolt megfigyelő repülés Oroszország felett, 2010. július
Shared Hungarian-Canadian Open Skies observation flight over Russian Federation, july 2010
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A FEGYVERZET-ELLENŐRZÉSI SZERVEZETEKNÉL SZOLGÁLATOT TELJESÍTŐK NÉVSORA
LIST OF PERSONNEL OF THE HUNGARIAN ARMS CONTROL ORGANIZATIONS

Andrejcsik Gyula mk. alezredes
Ács Gábor mk. alezredes
Árvai Zoltán vezérőrnagy
Bak Barnabás alezredes
Balikó Erzsébet
Banizs Józsefné zászlós
Básti Tibor Zoltán törzszászlós
Benei Péter őrnagy
Blahó Attila zászlós
Blaskovics Ernőné
Bognár Zoltán ezredes
Bogos István őrnagy
Bondár János mk. százados
Bonivárt Gyula mk. őrnagy
Borgula László százados
Borsche Károly mk. ezredes
Csák Márton alezredes
Csányi Árpád őrnagy
Csatári Árpád alezredes
Csikós Ferenc őrnagy
Csoknyai Csaba mk. alezredes
Csönge Gyula alezredes
Dézsi Irén
Dikter József százados
Dobis Ottó százados
Dombi Erzsébet törzszászlós
Domján István alezredes
Dr. Balczó Béla mk. alezredes
Dr. Kaszai Pál őrnagy
Dr. Kovács Ferenc ezredes
Dr. Nagy Lászlóné Ávéd Mária őrnagy
Dr. Teller Tamás ezredes
Dr. Morvay József alezredes
Dudás Tibor főtörzsőrmester
Faragó Gábor alezredes
Forgács László mk. ezredes
Fülöp Dénes alezredes

Füzesi Béla őrmester
Gál Imre zászlós
Gergely Szilvia
Gerzsenyi István százados
Gojdár Zoltán törzszászlós
Gönczi Nagy István nyá. ezredes
Guszejnov Erika őrnagy
Guti Miklós mk. alezredes
Hamar Sándorné
Hanuska Miklós alezredes
Havalda László nyá. törzszászlós
Herdics Antal alezredes
Hernáczki Csaba főtörzsőrmester
Hidvégi László őrnagy
Horvát Lászlóné
Horváth Gyuláné
Huszti András alezredes
Jóna András ezredes
Kabai Domokos mk. ezredes
Karádi Sándorné
Kárászné Bornemissza Márta
Kecskeméti Pál főtörzsőrmester
Keszi Ferencné
Kincses Péter százados
Király Kinga főhadnagy
Kiss Gábor őrnagy
Kiss Ivett Veronika
Kiss László törzsőrmester
Komka Béla alezredes
Kovács Gábor főtörzsőrmester
Kővári József alezredes
Krasnyánszki Éva
Laczkóné Tuboly Éva
Lajti Endre ezredes
Lengyel György őrnagy
Lengyel László alezredes
Lipták Lajos alezredes
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Litauszki János alezredes
Lukács Csabáné
Lukács Péter alezredes
Mátéffy Zoltán százados
Menczel József ezredes
Molnár István főtörzsőrmester
Nagy Gábor alezredes
Nagy István zászlós
Nagy János ezredes
Nemes Margit
Németh Kálmán alezredes
Nokta Edina
Nyári Dezső alezredes
Palotai Nándor
Papp András Antal főtörzsőrmester
Pellek Ernő alezredes
Pellérdi Rezsőné
Peregovits Sándor főtörzsőrmester
Pinczés János alezredes
Pornói Imre ezredes
Rádó Andrásné alezredes
Regéciné Zilahi Gabriella
Rendes János alezredes
Resch Erik mk. alezredes
Reznák Károly törzszászlós
Schellenberger Attila mk. alezredes
Sebők János mk. alezredes
Sipeki Ferenc mk. hadnagy
Sipos Sándor ezredes
Somossy Ferenc törzszászlós
Soós Lajosné mk. őrnagy
Stupek Józsefné zászlós

Szabó Zoltán ezredes
Szabolcs Andrea
Szatmári László alezredes
Szlifka József főtörzszászlós
Szota Erzsébet zászlós
Szöllösi Péter őrnagy
Szűcs Gábor alezredes
Takács Győző alezredes
Takács László alezredes
Tamás Albert mk. alezredes
Tamás Larissza
Tar Csaba törzsőrmester
Tarján Zsolt zászlós
Tatorján Béla alezredes
Tihanyi Marietta mk. százados
Tisza Csaba őrnagy
Tóth László mk. ezredes
Tóth László százados
Tóth László törzsőrmester
Tóth Zoltán mk. alezredes
Vámosi Sándor őrnagy
Varga Edit őrnagy
Varga József alezredes
Varga László mk. ezredes
Vasvári Ernőné
Vikukel Istvánné
Vinczellér Gyula őrnagy
Völgyi Zoltán őrnagy
Wilhelm József törzszászlós
Wusching Konrádné
Zombori István őrnagy
Zsivkó Zsolt százados

RENDFOKOZATOK/RANKS
őrmester/Sergeant
főtörzsőrmester/Chief Master Sergeant
zászlós/Warrant Officer
törzszázlós/Warrant Officer 2
főtörzszászlós/Warrant Officer 3
hadnagy/Lieutenant

főhadnagy/First Lieutenant
százados/Captain
őrnagy/Major
alezredes/Lieutenant Colonel
ezredes/Colonel
vezérőrnagy/Major General

