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A NATO Összhaderőnemi Kiképző Központ (JFTC) 

 

Rólunk 

A NATO Összhaderőnemi Kiképző Központ (Joint Force Training Centre, JFTC) a harckészség 

támogatása érdekében tervezi, előkészíti és végrehajtja a harcászati szintű erők összfegyvernemi 

és összhaderőnemi kiképzését. 

Az Összhaderőnemi Kiképző Központ elkötelezte magát a hadviselés fejlesztése mellett az 

összhaderőnemi doktrínák és szabványok koncepcióinak kidolgozása és fenntartásuk révén, 

miközben koordinálja a kísérletezés, képességfejlesztés és interoperabilitás integrációját a 

NATO interoperabilitásának, képességeinek és műveleti hatékonyságának javítása érdekében.  

Az Összhaderőnemi Kiképző Központ hozzájárul a nemzeti kiképző és parancsnoki szervezetek, 

a regionális biztonsági szervezetek és partnerek közti kapcsolatok fejlesztéséhez, erősítéséhez, 

illetve integrálásukhoz.  

A NATO jövőjét alakítjuk 

Az Összhaderőnemi Kiképző Központban mottónk a „Transzformáció a kiképzés révén”. A 

központ kritikus fontosságú helyet foglal el a NATO parancsnoki struktúrájában azáltal, hogy 

szintetizálja a Szövetséges Transzformációs Parancsnokság (Allied Command Transformation, 

ACT) és a Szövetséges Műveleti Parancsnokság (Allied Command Operations, ACO) 

(kiképzési) küldetését a csúcstechnológiával, a rugalmas kommunikációs és információs 

rendszerek architektúrájával, valamint a hatékonyan reagáló, bővíthető támogatással.    

  

 

Az interoperabilitás növelése a kiképzés révén  

Az Összhaderőnemi Kiképző Központ három fő tevékenységi területe a folyamatban levő 

műveletek támogatása, a jövőbeli műveletek támogatása, illetve a hadviselés fejlesztése. E 

területeken belül a központ:  

I. A NATO missziós felkészítésének központi eleme 

A Nemzetközi Biztonsági Közreműködő Erők (ISAF) missziós felkészítésének óriási 

tapasztalatbázisára építve az Összhaderőnemi Kiképző Központ folytatja a missziós felkészítést 

az afganisztáni Eltökélt Támogatás (Resolute Support) műveletbe kijelölt parancsnokságok és 

tanácsadók részére. 2019 óta az Összhaderőnemi Kiképző Központ hasonló kiképzést nyújt a 

NATO iraki missziójának (NATO Mission in Iraq) is. Az Összhaderőnemi Kiképző Központ 

biztosítja a kiképzendők számára, hogy megszerezzék a szükséges tudást, rugalmasságot és 

képességeket ahhoz, hogy kiképezhessék, segíthessék és tanácsokkal láthassák el más országok 

haderőit, miközben megalapozza a hosszú távú fenntarthatóságukat is.   
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II. A NATO parancsnoki struktúra/NATO-haderőstruktúra gyakorlatainak fő színtere 

Az Összhaderőnemi Kiképző Központ aktívan támogatja a NATO parancsnoki struktúráját és 

haderőstruktúráját. Lehetőséget nyújt különféle gyakorlatok megrendezésére a NATO, illetve a 

nemzeti parancsnokságok részére, beleértve a műveleti szintű parancsnokságokat (mint például a 

Szövetséges Összhaderőnemi Parancsnokság – Brunssum vagy a Szövetséges Összhaderőnemi 

Parancsokság – Nápoly), illetve évente megrendezett NATO-gyakorlatokra (például Steadfast 

Pyramid és Pinnacle), amelyek a főtiszteket készítik fel, hogy hatékonyabban tudják támogatni 

parancsnokaikat a NATO katonai misszióinak teljes spektrumában. A központ hatékony 

kiképzőcsoportokat is biztosít, amelyek az egyéb kiképzési események, illetve gyakorlatok 

vezetési elemeit egészítik ki. Ezzel párhuzamosan az Összhaderőnemi Kiképző Központ 

intenzíven dolgozik a folyamatban levő vállalkozások sikere érdekében is. 2016 óta például a 

központ vezetésével folynak a NATO-Georgia gyakorlatok, valamint a NATO–Georgia 

mentorprogram.   

III. A legkorszerűbb helyszín a kísérletezéshez és az innovációhoz 

Modern informatikai platformja révén az Összhaderőnemi Kiképző Központ ideális környezetet 

biztosít a NATO hadviselés-fejlesztéséhez, beleértve a jövőbeli kiképzéssel kapcsolatos 

transzformációs technológiai tevékenységet is. A központ lehetőséget nyújt a szövetségi 

kiképzés és műveletek támogatására felhasználható, fejlett képességtesztek és -kísérletek 

végzésére. Az Összhaderőnemi Kiképző Központ ezenkívül helyszínt biztosít a NATO évente 

megrendezett Coalition Warrior Interoperability eXploration, eXperimentation, eXamination 

Exercise (CWIX) gyakorlatának, amely a szövetség egyik legfontosabb interoperabilitási 

eseménye. A CWIX mintegy 1500 résztvevője közel 40 NATO- és partnernemzettől, valamint 

számos NATO-parancsokságtól, -ügynökségtől és -szervezettől érkezik a gyakorlatra. 

A központ optimalizálása 

Alaprendeltetésén túl az Összhaderőnemi Kiképző Központ tevékenységének középpontjában 

struktúrájának, állománya szakmaiságának, valamint infrastruktúrájának az optimalizálása áll. 

Magas szintű kapcsolatot tart fenn a befogadó nemzettel, továbbá a térségbeli és helyi 

közösségekkel is.  

 

Állományunk 

A NATO Összhaderőnemi Kiképző Központ állományába tartozó 170 katona és civil megfelelő 

szakértelemmel rendelkezik a NATO-kiképzések széles skálájának támogatásához. Csapatunk 19 

NATO-nemzetet képvisel (Belgium, Bulgária, Kanada, Cseh Köztársaság, Franciaország, 

Németország, Görögország, Magyarország, Olaszország, Lettország, Hollandia, Norvégia, 

Lengyelország, Portugália, Szlovákia, Spanyolország, Törökország, Egyesült Királyság és 

Egyesült Államok), valamint egy PfP-nemzetet (Georgia).  

 

Lengyelország NATO-fővárosa 

A lengyelországi Bydgoszcz városában települő központ a NATO parancsnoki struktúrájának 

első olyan eleme volt, amelyet Közép- és Kelet-Európában hoztak létre. Ennek köszönhetően 

lehetővé vált további, szintén NATO-kapcsolódású intézmények megalakítása, mint a Katonai 

Rendészeti Kiválósági Központ (NATO MP COE), a 3. NATO Híradózászlóalj, valamint a 

NATO-erőket Integráló Elem (NFIU). Ezek mind a JFTC-hez csatlakoznak Bydgoszczban, 

amely így Lengyelország NATO-fővárosává vált.   


