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Az egységes, erõs, felkészült és alkalmazkodó NATO kulcsfontosságú célkitûzés. A Varsói

Csúcsértekezlet kiemelten fontos volt a kollektív védelem irányába forduló NATO programjá-

nak megvalósításához. A tanulmány áttekinti a NATO védelmi képesség növelésére irányuló

kezdeményezéseit, az elmúlt évtizedek védelmi költségvetés alakulásának trendjeit. A csúcsérte-

kezleten a katonai képességekkel és mûveletekkel, a Szövetség keleti és déli határain jelentkezõ

veszélyekkel és a határok védelmével, a NATO–Oroszország viszonnyal, kiemelten foglalkoztak.

A csúcstalálkozóknak fontos szerepük van a NATO (Szövetség) tevékenységében, a

tervezésben, az irányvonalak és határidõk kijelölésében, amelyek a szervezet fejlõdé-

sét mozgatják, motiválják. Döntõ fejleményeket, fontos, néha történelmi eseményeket

jeleznek, útmutatást adnak a Szövetség hivatalnoki és katonai apparátusának. Általá-

ban felgyorsítják a döntéshozatali folyamatokat, hiszen e fórumon jelen vannak az ál-

lam- és kormányfõk, ami fontos a kompromisszumok elérésében és a konszenzusos

döntéshozatalban.
1

A Szövetség soron következõ csúcstalálkozóját Varsóban tartották 2016. július

8–9-én. Hosszú évek óta, Wales után ez volt az elsõ olyan NATO-csúcs, ahol a Szövet-

ség kénytelen volt komolyan foglalkozni az elrettentés politikájával és annak gyakor-

lati megvalósításával. A találkozó a Walesi Csúcsértekezlet katonai képességek fej-

lesztését érintõ döntéseire épült, egyben meg is haladta azokat.

A távolabbi elõzmények

A NATO alaprendeltetése az elrettentés és a védelem. Mindez alapvetõ az Észak-at-

lanti Szerzõdésben lefektetett elvek és értékek védelmében, a tagországok területé-

nek és lakosságának megvédésében, a szabad döntés és cselekvés feltételeinek meg-

oltalmazásában, valamint a konfliktusok megelõzésében.
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A Szövetség mindig is a közös értékek cselekvõ közössége volt. A kollektív célok-

hoz kívánatos és szükséges képességek megteremtése a tagállamoktól megfelelõ

védelmi beruházásokat és képességfejlesztéseket igényel. Az Észak-atlanti Szerzõdés

3. cikke a szervezet alapítása óta kötelezettségeket ró a tagországokra. Eszerint a

„…jelen szerzõdésben kitûzött célok hathatósabb elérése érdekében a Felek külön-külön és

együttesen, folyamatos és hathatós önsegély és kölcsönös segítség útján, fenntartják és kifej-

lesztik egyéni és kollektív védelmi képességüket fegyveres támadással szemben.”
2

A bipoláris világ megszûnése után a NATO-nak komoly, a védelmi képesség

növelésére irányuló kezdeményezései voltak. A Védelmi Képességek Kezdeménye-

zést (Defence Capabilities Initiative – DCI) a Szövetség 1999-ben, a Washingtoni

Csúcsértekezleten fogadta el. Célja az volt, hogy javítsa a többnemzeti mûveletek tel-

jes spektrumában a védelmi képességek hatékonyságának biztosítását a jelenlegi és

jövõbeni biztonsági környezetben, különösen a tagországok, illetve a Szövetség és a

partnerországok közötti interoperabilitást. A kezdeményezés öt képességcsomagra

fókuszálta a fejlesztéseket.
3

A DCI részeként átmeneti, magas szintû irányító csopor-

tot (High Level Steering Group) hoztak létre a végrehajtás felügyeletére, a haderõter-

vezés, a NATO-szabványosítás koordinációja és harmonizációja érdekében.

A 2002. évi Prágai Csúcsértekezlet jóváhagyta az ún. Prágai Képességcsomagot

(Prague Capabilities Commitment – PCC) a modern hadviselés új katonai képessége-

inek fejlesztése érdekében. Ennek keretében a tagországok kötelezettséget vállaltak,

hogy négy képességterületen
4

fejlesztik a haderejüket a Szövetség katonai erõsítése

érdekében. Az egyes tagországok határozott és konkrét politikai kötelezettségválla-

lást tettek a korszerû katonai képességek
5

javítása érdekében. Jóváhagytak továbbá

öt nukleáris, biológiai és vegyivédelmi kezdeményezést.
6

Ugyancsak Prágában jelentették be a NATO Reagáló Erõk (NATO Response

Force – NRF) megalakítását, valamint a Szövetség parancsnoki struktúrájának átala-

kítását, a két stratégiai fõparancsnokság létrehozását (Szövetséges Transzformációs
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Parancsnokság, Norfolk; Szövetséges Mûveleti Parancsnokság, Mons), valamint a

terrorizmus elleni védelem katonai koncepcióját.
7

A 2004. évi Isztambuli Csúcsértekezlet is foglalkozott a Szövetség katonai képes-

ségeivel, a Prágai Képességcsomaghoz kapcsolódó fejlesztésekkel, a NATO Reagáló

Erõk készenlétével,
8

valamint a parancsnoki struktúra átalakításával.

A Rigai Csúcsértekezleten, 2006-ban bejelentették, hogy a NATO Reagáló Erõk

elérték a teljes mûveleti képességet. Elfogadták az Átfogó Politikai Iránymutatást

(Comprehensive Political Guidance – CPG),
9

amely a NATO katonai átalakulásának

szükséges kereteit és a politikai irányát határozta meg 10–15 évre,
10

és megfogalmaz-

ta a Szövetség képességével, tervezési rendszerével és hírszerzési tevékenységével

kapcsolatos prioritásokat. A négy fõ részre tagolódó dokumentum a megváltozott

stratégiai környezet jellegzetességeit és annak a Szövetségre ható következményeit

taglalta. A várható biztonsági helyzet értékelésébõl adódó katonai követelmények

elemzése alapján a Szövetség egészének nyújtott átfogó politikai-stratégiai iránymu-

tatást. A Szövetség folyamatos transzformációja (konceptuális, szervezeti és katonai

képességbeli) elengedhetetlen volt, hogy bevethetõ, fenntartható, interoperábilis és

használható katonai képességekkel rendelkezzen. A CPG megvalósítása a jövõbeni

mûveletekhez és küldetésekhez szükséges használhatóbb képességeket eredménye-

zett azért, hogy a Szövetség hatékony, hiteles és releváns maradhasson a 21. század-

ban.
11

A mûveleti ambíciószint szerint a Szövetségnek képesnek kellett lennie egy

nagy és több kisebb összhaderõnemi mûvelet egyidejû végrehajtására a kollektív vé-

delem és a válságkezelés területén, a Szövetség területén és azon túl, a perifériáján és

stratégiai távolságban is.
12

A CPG részletes képességi követelményeket (hazai terüle-

tektõl távoli mûveletek végrehajtása és fenntartása; terrorista cselekmények elretten-

tése, megzavarása, azok elleni védelem és elhárítás; kibertámadások elleni védelem,

interoperábilis szövetséges és partner erõk kiállítása) nevesített, amelyekkel a szövet-

ségeseknek egyénileg és kollektíven foglalkozniuk és rendelkezniük kell.
13
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Bukarestben, 2008-ban elfogadták a Kibervédelmi Irányelvek (Policy on Cyber

Defence) címû dokumentumot, amely szerint a NATO-nak és a nemzeteknek is meg

kell védeniük a kulcsfontosságú informatikai rendszereiket, meg kell osztaniuk a leg-

jobb gyakorlatokat és olyan képességekkel kell rendelkezniük, hogy egy szövetséges

állam segítségére siethessenek egy kibertámadás elhárítására.
14

A 2009. évi Csúcsértekezleten (Strasbourg/Kehl) elfogadták a Szövetség bizton-

ságáról szóló nyilatkozat (Declaration on Alliance Security), amely felhatalmazta a

fõtitkárt, hogy szakértõi csoporttal elõkészítse az új stratégiai koncepciót. Megerõsí-

tették a Washingtoni Szerzõdésben foglalt értékeket, célkitûzéseket és kötelezettsé-

get, amelyek egységbe fogják Amerikát és Európát. Taglalta a globális kihívásokat,

mint a terrorizmus, a tömegpusztító fegyverek terjedése, kibertámadás, energiabiz-

tonság, klímaváltozás és a törékeny államok.
15

2010-ben, a Lisszaboni Csúcstalálkozón a tagállamok elfogadták a NATO új Stra-

tégiai Koncepcióját. A stratégiai koncepció foglalkozott a Szövetség képességeivel,

a hagyományos és nukleáris erõk megfelelõ arányával, az 5. cikk szerinti és az expe-

díciós mûveletek végrehajtásához megfelelõ hagyományos erõk fenntartásával, bal-

lisztikus rakétatámadás, vegyi, biológiai, radiológiai, tömegpusztító fegyverek elleni

és kibertámadás elhárításához szükséges képességekkel, a nemzetközi terrorizmus

elleni harc és az energiabiztonság (beleértve a kritikus infrastruktúrát, a tranzit terü-

leteket és közlekedési vonalakat) képességfejlesztésével. Elfogadták a Lisszaboni

Képességcsomagot (Lisbon Capabilities Package),
16

megegyeztek a kibervédelmi

irányelvek és akcióterv fejlesztésérõl, a katonai parancsnoki struktúra és az ügynök-

ségek reformjáról.
17

A NATO–orosz kapcsolatok, a rakétavédelem és az afganisztáni

mûveletek mellett szó volt a kibertérbõl érkezõ támadásokról is.

2012. május 20–21. között a Szövetség Chicagóban tartotta meg a 25. csúcstalál-

kozóját. A találkozó fõbb témáiba tartozott a védelmi és elrettentõ képesességek fe-

lülvizsgálata, az „okos védelem” (Smart Defence) koncepció fejlesztésének lehetõsé-

gei, az afganisztáni kivonulás kérdése, illetve a líbiai hadmûvelet értékelése.
18

A vé-

delmi képességekkel kapcsolatos dokumentumot (Summit Declaration on Defence

Capabilities: Toward NATO Forces 2020) is kiadtak.
19
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A Walesi Csúcsértekezlet

A Szövetséget és az egész nyugati világot egyaránt meglepte a Krím-félsziget ellen

2014. március 18-án végrehajtott orosz intervenció, és nem volt felkészülve a kelet-

ukrajnai polgárháborúra sem. Az ukrajnai események a Szövetséget komoly lépé-

sekre kényszerítették. Ez volt a NATO ún. „ébredésének” a kezdete. Az ukrán válság

és polgárháború elõtérbe helyezték a kollektív védelem fontosságát. Walesben, a

katonai képességek területén megerõsítõ és adaptációs intézkedések sorát fogadták

el. A NATO képességfejlesztési törekvései új értelmezést kaptak, már nemcsak a

hosszú távú haderõfejlesztés vált fontossá, hanem az azonnal bevethetõ erõk nélkü-

lözhetetlenségét is hangsúlyozták. Nyilvánvalóvá vált, hogy valós katonai képessé-

gek nélkül nem lehet biztosítékokat, és biztonságérzetet nyújtani a NATO keleti

határán fekvõ tagországoknak, Lengyelországnak és a balti államoknak.

A NATO a megelõzõ két évtizedben békefenntartással, válságkezeléssel és az

államépítés segítésével foglalkozott. Ezek korábban nem tartoztak a Szövetség alap-

feladatai közé. Az 1991. évi stratégiai koncepcióban válságkezelés és konfliktus-meg-

elõzés szerepelt,
20

az 1999. évi stratégiai koncepcióban a Szövetség célkitûzése és

alapvetõ feladatai között a biztonság, a konzultáció, az elrettentés és a védelem jelent

meg, emellett az euro-atlanti térség biztonságának és stabilitásának kiterjesztése

érdekében megjelent a válságkezelés és a partnerség.
21

A meghozott intézkedések

A 2014. évi Walesi Csúcsértekezlet számos fontos döntést hozott. A hagyományos

zárónyilatkozaton
22

kívül külön nyilatkozat született Afganisztánról,
23

a transzatlanti

kapcsolatok erõsítésérõl, a fegyveres erõk mûveletekben tanúsított áldozatos helytállá-

sáról,
24

valamint közös állásfoglalás jelent meg a NATO–Ukrajna Bizottság ülésérõl.
25

A csúcsértekezleten a katonai képességfejlesztés kérdéseit is megtárgyalták a partner-
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20 The Alliance’s New Strategic Concept agreed by the Heads of State and Government participating in
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országokkal,
26

amelynek eredményeként két kezdeményezést indítottak el a Partner-

ségi Interoperabilitási Kezdeményezést (Partnership Interoperability Initiative – PII)

és a Védelmi Képesség-fejlesztési Kezdeményezést (Defence Capacity Building Ini-

tiative – DCBI).
27

A Walesi Csúcsértekezleten az orosz fenyegetés elrettentésére egy új koncepciót fo-

gadtak el, a Készenléti Akciótervet (Readiness Action Plan – RAP), amely a NATO keleti,

valamint a déli határának (Middle East and North Africa – MENA) védelmét, a NATO

kollektív védelmét és válságkezelõ képességének fejlesztését szolgálja. Ez számos, a kol-

lektív védelem garanciáit megerõsítõ intézkedést (harci-technikai eszközök és készletek

elõretelepítése, határ menti bázisok létrehozása, a katonai infrastruktúra fejlesztése) tar-

talmazott az Oroszországgal határos országokban. Fontosak a közös hadgyakorlatok,

a fenyegetettségre vonatkozó elemzések, a NATO keleti határán fekvõ országok védel-

mének veszélyhelyzeti tervezése, a korai elõrejelzési rendszerekbõl és más hírszerzési

forrásokból származó információk megosztásának javítása.
28

Ezen intézkedések jelentõ-

sen megnövelik a NATO Response Force (NRF) reagáló képességét. Az NRF részeként

létrehozták a magas készenlétû összhaderõnemi haderõcsoportot (Very High Readiness

Joint Task Force – VJTF), amelynek feladata a Szövetség határain jelentkezõ váratlan és

meglepetésszerû katonai fenyegetések kezelése.
29

A lándzsahegynek is nevezett igen

magas készenlétû katonai erõ szárazföldi, tengeri, légi és különleges erõk komponen-

sekbõl áll, amelyet rövid készenlétû gyakorlatokkal tesztelnek.

A Készenléti Akcióterv részeként – a Szövetség határain megváltozott biztonsági

környezet miatt – egy átfogó intézkedéscsomagról döntöttek. A keleti szárnyon meg-

erõsítették a parancsnoki vezetési rendet, megalakult Szczecinben az Északkeleti

Többnemzeti Hadtestparancsnokság (Multinational Corps Northeast), a washingtoni

szerzõdés 5. cikke szerinti kollektív védelem feladatainak helyi irányítása és koordiná-

lása érdekében.
30

Létrehozták a Délkeleti Többnemzeti Hadosztályparancsnokságot

(Multinational Division Southeast) Bukarestben.
31

A Szövetség területi integritásának

és a tagállamok biztonságának szavatolása érdekében a nemzetek NATO Erõket Integ-

ráló Elemek (NATO Force Integration Unit – NFIU) létrehozásáról döntöttek.
32
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26 Részvevõ országok: Ausztrália, Ausztria, Azerbajdzsán, Bahrein, Bosznia-Hercegovina, Egyesült Arab

Emirátusok, Finnország, Grúzia, Írország, Japán, Jordánia, Kazahsztán, Koreai Köztársaság, Macedónia,

Moldova, Mongólia, Marokkó, Montenegró, Örményország, Svájc, Svédország, Szerbia, Ukrajna, Új-Zéland.

27 Siposné Kecskeméthy Klára: Kihívások, értékek és érdekek. A partnerség kérdései a NATO Varsói

Csúcstalálkozóján. Hadtudomány 2016. évi elektronikus szám, pp. 203–215.

http://mhtt.eu/hadtudomany/2016/2016_elektronikus/kecskemeti2.pdf (Megnyitva 2017. január 5.)

28 Lásd részletesen Szenes Zoltán: Új bor régi palackban? Hadtudomány, 2014/3–4. szám, pp. 3–21.

http://mhtt.eu/hadtudomany/2014/3_4/2014_3_4_1.pdf (Megnyitva 2017. január 5.)

29 Wales Summit Declaration. 8. pont

http://www.nato.int/cps/en/natohq/official_texts_112964.htm. (Megnyitva 2016. december 27.)

30 „to plan and operate for collective defence purposes under Article 5 of the North Atlantic Treaty”

Lásd Multinational Corps North East, http://mncne.pl/about-mnc-ne/mission/corps-mission/

(2016. december 27.)

31 Multinational Division Southeast.

https://www.jfcnaples.nato.int/operations/nato-force-structures/MNDSE (Megnyitva 2017. január 15.)

32 A Szövetség az elsõ körben hat kisebb NATO-parancsnokságot hozott létre (Bulgária, Észtország, Lett-

ország, Litvánia, Lengyelország, Románia), a második körben Szlovákia és Magyarország csatlakozott

egy évvel késõbb. Lásd NATO Force Integration Units, http://www.jfcbs.nato.int/page5725819/nato

-force-integration-units és NATO Force Integration Unit Hungary Fact Sheet,

http://www.jfcbs.nato.int/page5725819/nato-force-integration-units/nfiu-hungary

(Megnyitva 2017. január 15.)



Döntés született a keretnemzet-koncepció (Framework Nation Concept – FNC)

elfogadásáról. A koncepció a többnemzeti erõk és képességek fejlesztésére összpon-

tosít, végrehajtása elõsegíti a Szövetség európai erõinek és képességeinek növekedé-

sét, bizonyítja az európai szövetségesek hajlandóságát és elkötelezettségét a közös

biztonság érdekében, valamint az Egyesült Államok és európai szövetségesek közötti

egyensúly javításához is hozzájárul.
33

A NATO készenlétének erõsítéséhez azonban nem elegendõek csak a koncep-

ciók, szükség van a katonai költségvetések növelésére is. A védelmi tervek felülvizs-

gálata, új válságtervek készítése, a közös kollektív védelmi feladatokhoz való hozzá-

járulás a nemzetektõl további erõforrásokat igényel.

A védelmi költségvetés alakulása

1985 és 1989 között, az európai NATO-államok átlagosan a GDP 3,1 százalékát költöt-

ték védelemre.
34

A védelmi költségvetés a hidegháború befejezése utáni években,

1989–1996 között fokozatosan csökkent (l. 1. táblázat).

Ez a tendencia volt jellemzõ 2009 után is, a védelmi kiadások csökkentek mind a

NATO európai, mind a tengerentúli tagországaiban. A Walesi Csúcsértekezleten

megfogalmazott, a védelmi költségvetésre vonatkozó ajánlás után a tagországok

mintegy felében nõttek a védelmi kiadások (l. 2. táblázat).

A katonai képességek, a transzatlanti teherviselés és tehermegosztás a két konti-

nens között számos alkalommal volt téma a Szövetségen belül. Robert Gates, amerikai

védelmi miniszter 2011. június 10-én keményen és nagyon kritikusan fogalmazott

ebben a témában.
35

Kritikusan beszélt az ún. partvonal mentén ülõ tagállamokról (Allies

sitting on the sidelines), amelyeknek nem voltak olyan katonai képességei, hogy a líbi-

ai légicsapásokban részt vehettek volna. Rámutatott a hírszerzés, a megfigyelés és a fel-

derítés hiányosságaira.
36

Világosan felvázolta a kétszintû politikai és katonai szövetsé-

get, amelyben egyes tagországok az ún. soft security tevékenységre (békefenntartás,

humanitárius mûveletek) fókuszálnak, mások pedig a tényleges hadmûveleteket

(hard combat missions) hajották végre. Statisztikai adatokkal támasztotta alá, hogy az

összeurópai védelmi kiadások a 2001. szeptember 11-ét követõ évtizedben mintegy

15%-kal csökkentek. Megemlítette, hogy a 28 tagot számláló szövetségbõl mindössze

öt ország
37

védelmi költségvetése haladta meg a GDP 2%-át.
38

Bár a Szövetség törekedett a katonai képességek fejlesztésére a megelõzõ évtize-

dek során, a 2014. évi Walesi Csúcsértekezleten mégis ajánlásként fogalmazódott
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33 Wales Summit Declaration. 67. pont

34 Sam Jones: Defence spending by Nato’s Europe states up as uncertainty rises. Financial Times,

May 30, 2016.38

35 Siposné Kecskeméthy Klára: Partnerség a békéért. i. m.. 21–58. oldal

36 Gates, Robert M.: Reflections on the status and future of the transatlantic alliance.

http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/documents/sede/dv

/sede190911robertgates_/sede190911robertgates_en.pdf (Megnyitva 2016. november 23.)

37 2011-ben a Military Balance adatai szerint az USA, Nagy-Britannia, Franciaország, Görögország és

Albánia védelmi kiadásai haladták meg a 2%-ot.

38 Gates, Robert M.: Reflections on the status and future of the transatlantic alliance. i. m. p. 3.
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meg, hogy azon tagországok, amelyek a GDP legalább 2 százalékát költik a védelmi

költségvetésre, a jövõben is törekedjenek erre. Azon tagországok pedig, ahol ez

ennél alacsonyabb, tíz éven belül fokozatosan emeljék 2 százalékra a védelmi költ-

ségvetésüket. Ugyancsak megfogalmazták azt az elvárást is, hogy a katonai költség-

vetés 20 százalékát kell beszerzésre (ezen belül kutatás-fejlesztésre) fordítani.
40

A Walesi Csúcsértekezlet Zárónyilatkozatának 15. pontjában azt is elhatározták,

hogy a Szövetség évenkénti rendszerességgel ellenõrzi a védelmi költségvetés eme-

lését a védelmi miniszterek találkozóján és a soron következõ csúcsértekezleten is.
41

SIPOSNÉ KECSKEMÉTHY KLÁRA: NATO-csúcstalálkozó az elrettentés és a védelem jegyében

1. táblázat.

A NATO-tagországok védelmi költségvetése a GDP %-ban

(1989–1996)
39

(Szerkesztette: Siposné dr. Kecskeméthy Klára)

Ország 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996

Európa

Belgium 2,5 2,4 2,3 1,8 1,7 1,7 1,6 1,5

Dánia 2,0 2,0 2,0 1,9 1,9 1,8 1,7 1,6

Franciaország 3,5 3,4 3,4 3,3 3,3 3,3 3,0 2,9

Görögország 3,8 3,8 3,5 3,6 3,6 3,6 3,2 3,3

Hollandia 2,7 2,5 2,4 2,4 2,2 2,0 1,9 1,9

Izland – – – – – – – –

Luxemburg 0,9 0,9 0,9 0,9 0,8 0,8 0,7 0,7

Nagy-Britannia 3,6 3,6 3,5 3,7 3,2 3,0 2,8 2,6

Németország 2,7 2,7 2,2 2,0 1,9 1,7 1,6 1,6

Norvégia 2,9 2,9 2,7 3,0 2,7 2,7 2,4 2,2

Olaszország 2,3 2,1 2,1 2,0 2,0 1,9 1,7 1,9

Portugália 2,5 2,4 2,4 2,4 2,4 2,2 2,3 2,1

Spanyolország 2,4 2,3 2,1 2,0 2,0 2,0 1,9 1,8

Törökország 3,5 3,8 3,9 3,9 3,9 4,1 3,9 4,1

Észak-Amerika

Egyesült Államok 5,5 5,3 4,6 4,7 4,3 3,9 3,6 3,4

Kanada 1,9 2,0 1,9 1,9 1,8 1,7 1,6 1,4

39 SIPRI katonai költségvetés. The SIPRI Military Expenditure Database 1988–2008

https://www.sipri.org/databases/milex December 27, 2016)

40 Lásd Wales Summit Declaration, a GDP 2 százalékában megállapított védelmi költségvetési szintet,

ezen belül azt, hogy a katonai költségvetés 20 százalékát kell fejlesztésre és beszerzésre fordítani a

2002-es prágai NATO-csúcstalálkozón határozták el.

41 Wales Summit Declaration i. m. 15. pont
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2. táblázat.

A NATO tagországok védelmi költségvetése a GDP %-ban

(2009–2016)
42

(Szerkesztette: Siposné dr. Kecskeméthy Klára)

Ország 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Albánia 1,52 1,56 1,53 1,49 1,41 1,34 1,16 1,21

Belgium 1,16 1,08 1,05 1,05 1,01 0,97 0,91 0,85

Bulgária 1,75 1,67 1,33 1,35 1,46 1,32 1,29 1,35

Csehország 1,52 1,29 1,07 1,06 1,03 0,96 1,06 1,04

Dánia 1,34 1,41 1,30 1,34 1,23 1,16 1,14 1,17

Észtország 1,80 1,70 1,68 1,89 1,90 1,94 2,07 2,16

Franciaország 2,02 1,96 1,87 1,87 1,86 1,84 1,80 1,78

Görögország 3,08 2,64 2,38 2,29 2,22 2,22 2,38 2,38

Hollandia 1,42 1,34 1,25 1,23 1,16 1,15 1,16 1,17

Horvátország 1,62 1,54 1,60 1,53 1,47 1,41 1,37 1,23

Izland
43

0,2 0,1 0,1 0,1 – – – –

Lengyelország 1,71 1,77 1,72 1,74 1,72 1,85 2,23 2,00

Lettország 1,21 1,06 1,02 0,89 0,93 0,94 1,04 1,45

Litvánia 1,07 0,88 0,79 0,76 0,76 0,88 1,14 1,49

Luxemburg 0,40 0,47 0,39 0,38 0,38 0,39 0,43 0,44

Magyarország 1,14 1,04 1,05 1,04 0,95 0,87 0,94 1,01

Nagy-Britannia 2,51 2,51 2,42 2,20 2,30 2,20 2,09 2,21

Németország 1,39 1,35 1,28 1,31 1,23 1,19 1,19 1,19

Norvégia 1,54 1,52 1,51 1,47 1,48 1,51 1,47 1,54

Olaszország 1,42 1,35 1,30 1,24 1,20 1,09 1,02 1,11

Portugália 1,53 1,49 1,40 1,41 1,44 1,30 1,32 1,38

Románia 1,33 1,24 1,28 1,22 1,28 1,35 1,45 1,48

Spanyolország 1,13 1,03 0,94 1,04 0,92 0,91 0,92 0,91

Szlovákia 1,52 1,27 1,09 1,10 0,99 0,99 1,14 1,16

Szlovénia 1,59 1,61 1,30 1,18 1,06 0,98 0,94 0,94

Törökország 2,06 1,93 1,76 1,76 1,75 1,70 1,67 1,56

NATO – Európa 1,70 1,64 1,56 1,53 1,51 1,46 1,45 1,46

Egyesült Államok 5,29 4,81 4,77 4,42 4,09 3,78 3,59 3,61

Kanada 1,39 1,16 1,23 1,10 0,99 1,02 0,98 0,99

Észak-Amerika 4,91 4,46 4,42 4,09 3,78 3,51 3,33 3,36

NATO – összes 3,30 3,04 2,98 2,82 2,66 2,50 2,41 2,43

42 Defence Expenditures of NATO Countries (2009–2016). NATO Public Diplomacy Division,

Press Release, 4 July 2016)

43 The SIPRI Military Expenditure Database 1988–2015.

https://www.sipri.org/databases/milex December 27, 2016)
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A Varsói Csúcsértekezlet

A Walesi Csúcsértekezlet óta eltelt két év mind Európa, mind az euroatlanti térség

szempontjából eseményekkel és kihívásokkal volt erõsen telitett. A Szövetség keleti

szomszédja, az Oroszországi Föderáció szinte folyamatosan veszélyeztette a tagál-

lamok szuverenitását, az Iszlám Állam nevû radikális terrorszervezet pedig nemcsak

az ellenõrzése alatt tartott területeken, de a NATO déli szárnyán és Európa nagyvá-

rosaiban (Párizs, Brüsszel) is fenyegetést jelentett. Ugyancsak gondot okoz az, hogy

az egyes tagországok vonakodva ismerték fel a jelentkezõ új veszélyeket, és „mérsé-

kelt” volt a NATO katonai válaszadása ezekre az új kihívásokra.

A 2008. augusztusi orosz–grúz háború, valamint saját történelmi tapasztalataik

is felerõsítették az Oroszországi Föderációval szomszédos Lengyelország és a balti

országok (Észtország, Lettország, Litvánia) félelmeit. Ezen országok voltak a NATO

katonai megerõsítésének legfõbb szószólói. E közép-európai térségben fekvõ volt

szocialista országoknak fontos a NATO jelenlét, a megerõsítés, az elrettentés a

geostratégiai fekvésük, geopolitikai helyzetük miatt. A Washingtoni Szerzõdés

4. cikke szerint, ha egy tagország veszélyben érzi területi integritását, szuverenitását,

biztonságát, akkor a Szövetség tagállamai tanácskoznak. A NATO éppen ezért nem

hagyhatott kétséget a felõl, hogy bármelyik tagországát megvédi, fontos a Szövetsé-

gen belüli szolidaritás is.

Jens Stoltenberg, a NATO fõtitkára már a Varsói Csúcstalálkozó elõtt öt nappal

tartott sajtótájékoztatón jelezte a várható legfontosabb döntéseket: a Szövetség

védelmi és elrettentõ képességének erõsítését, valamint a stabilitás kiterjesztésének

igényét a NATO határain túlra.
44

Figyelembe véve a fenyegetéseket (terrorizmus, a

közel-keleti és észak-afrikai események, a Krím annektálása, Kelet-Ukrajna desta-

bilitása, az orosz haderõ demonstratív jelenléte a NATO keleti határainál stb.), a

csúcstalálkozó résztvevõi egységesek voltak abban, hogy a Szövetség nem mutathat

sem gyengeséget, sem határozatlanságot.

Az elrettentés és a megerõsítés mellett Varsóban hangsúlyozták a párbeszéd

fontosságát, mert az Oroszországi Föderáció léte realitás Európában. A NATO–orosz

kapcsolatokat egyébként is hullámhegyek-hullámvölgyek jellemezték az elmúlt évti-

zedekben. Az 1999. évi NATO-légicsapások idején az ún. „Kosovo Ice Age”, 2008-ban

a grúz–orosz háború során pedig az ún. „Georgia Ice Age” a kapcsolatok elhidegülé-

sét, a feszültségek fokozódását jelentették. Obama elnökségének elsõ lépései között

az orosz–amerikai párbeszéd újraindítása (reset) volt, amely a Krím-félsziget 2014.

évi annexiójáig tartott.

A NATO fõtitkár, Jens Stoltenberg emlékeztetett a Walesi Csúcsértekezletre,

ahol a hidegháború óta a kollektív védelem legnagyobb erõsítésére vonatkozó dön-

téseket volt kénytelen meghozni a NATO.
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44 Ahogyan a fõtitkár fogalmazott 2016. július 4-én: „Gyorsabb, erõsebb, és többre kész Szövetség jött létre… most

meg kell tennünk a következõ lépéseket. A Varsói Csúcsértekezleten egyetértünk abban, hogy tovább fokozzuk a kato-

nai jelenlétet a Szövetség keleti részén." NATO Secretary General outlines Warsaw Summit agenda, 04 Jul.

2016 http://www.nato.int/cps/en/natohq/news_133063.htm (Megnyitva 2016. november 12.)



A Varsói Csúcsértekezlet meghatározó fontosságú törekvése a szervezet egysé-

gének demonstrálása, a Szövetség kohéziójának erõsítése volt. A csúcsértekezleten

számos, nagy fontosságú dokumentumot fogadtak el.
45

A Varsói Csúcsértekezlet Zárónyilatkozatának 40. pontja tartalmazza a Szövet-

ség egyik legfontosabb katonai döntését: az önkéntes, fenntartható, elõretolt, rotá-

ciós alapon szervezett négy zászlóalj-harccsoport (összesen 4000 katona) 2017 elején

Lengyelországba és a három balti ország területére történõ telepítését, ezzel erõsítve

meg a Szövetség keleti szárnyát.
46

Az új rotációs alapon (6–9 hónap) történõ erõk

telepítése ezt a NATO elkötelezettséget bizonyítja. Kanada, Németország, Nagy-Bri-

tannia és az Egyesült Államok révén megtörtént a balti országokba és Lengyelor-

szágba telepítendõ zászlóalj-harccsoportok keretnemzet-felajánlása. A Lengyelor-

szágba telepített, amerikai vezetésû zászlóalj-harccsoportban brit, kanadai és német

erõk is jelen lesznek. A litván zászlóalj-harccsoportot Németország vezeti, abban a

Benelux államok, Franciaország és Norvégia tagként mûködik közre. A lengyel, por-

tugál és olasz részvétellel felállítandó lett egységet Kanada vezeti. Az észt zászló-

alj-harccsoport brit parancsnokság alatt áll majd. A zászlóalj-harccsoportok összeté-

telét és pontos állomáshelyét még nem határozták meg, de a harckészültséget hat

hónapon belül kell elérniük.
47

A katonai jelenlétnek nincs idõkorlátja.
48

Emellett számos, a NATO katonai képességeit erõsítõ döntés született. A Varsói

Csúcsértekezlet Zárónyilatkozatának 37. pontjában arról döntöttek, hogy a várat-

lan és meglepetésszerû katonai fenyegetések kezelésére létrehozott nagyon magas
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45 Ezek a következõk:

– A Varsói Csúcsértekezlet Zárónyilatkozata

(http://www.nato.int/cps/en/natohq/official_texts_133169.htm [Megnyitva 2016. november 12.]);

– Varsói Nyilatkozat a transzatlanti biztonságról

(http://www.nato.int/cps/en/natohq/official_texts_133168.htm [Megnyitva 2016. november 12.]);

– Az Európai Tanács elnökének, az Európai Bizottság elnökének és az Észak-atlanti Szerzõdés Szerve-

zete fõtitkárának közös nyilatkozata.

(http://www.nato.int/cps/en/natohq/official_texts_133163.htm [Megnyitva 2016. november 12.]);

– A NATO–Ukrajna Bizottság közös nyilatkozata

(http://www.nato.int/cps/en/natohq/official_texts_133173.htm [Megnyitva 2016. november 12.]);

– A NATO–Grúzia Bizottság közös nyilatkozata

(http://www.nato.int/cps/en/natohq/official_texts_133175.htm [Megnyitva 2016. november 12.]);

– Kibervédelmi fogadalom

(http://www.nato.int/cps/en/natohq/official_texts_133177.htm [Megnyitva 2016. november 12.]);

– Elkötelezettség a rugalmasság fokozására

(http://www.nato.int/cps/en/natohq/official_texts_133180.htm [Megnyitva 2016. november 12.]);

– A NATO-politika a polgári lakosság védelmérõl

(http://www.nato.int/cps/en/natohq/official_texts_133945.htm [Megnyitva 2016. november 12.]);

– A Varsói Csúcsértekezlet nyilatkozata Afganisztánról

(http://www.nato.int/cps/en/natohq/official_texts_133171.htm [Megnyitva 2016. november 13.])

46 Varsói Csúcsértekezlet Zárónyilatkozat 40. pontja

47 Tálas Péter: A NATO varsói csúcstalálkozó döntéseirõl. Stratégiai Kutatóközpont, Elemzések 2016/10.

2. oldal

48 A NATO és az Oroszországi Föderáció 1997. május 27-i megállapodása értelmében a Szövetség nem te-

lepít nukleáris fegyvereket az új államok területére és önmérsékletet tanúsítanak a hagyományos fegy-

veres erõk szervezete/diszlokációja és képességei tekintetében. Founding Act on Mutual Relations,

Cooperation and Security between NATO and the Russian Federation signed in Paris, France, 27 May.

1997. http://www.nato.int/cps/en/natohq/official_texts_25468.htm (Megnyitva 2016. november 2.)
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készenlétû (2–3 nap) összhaderõnemi haderõcsoport (Very High Readiness Joint

Task Force – VJTF) hét keretnemzete (Anglia, Franciaország, Lengyelország, Német-

ország, Olaszország, Spanyolország, Törökország) számára 2022-ig szóló rotációs ter-

vet dolgoznak ki.
49

A fõtitkár szerint a VJTF egyaránt bevethetõ lesz a szövetség

keleti szárnyán és Dél-Európában. Ezek az erõk a korábban is létezõ NRF részét

képezik.
50

A NATO készenlétének erõsítése, új válságtervek készítése, a közös kollektív vé-

delmi feladatokhoz való hozzájárulás a tagállamoktól jelentõs erõfeszítéseket igé-

nyel. Varsóban megerõsítették a Walesi Csúcsértekezleten elfogadott védelmi képes-

ségfejlesztésre (Defence Investment Pledge) vonatkozó elhatározást. A Varsói Záró-

nyilatkozat 33. és 34. pontja értékelte a tagországok védelmi kiadásaiban Wales óta

bekövetkezett pozitív változást. A védelmi képességekre és kiadásokra vonatkozóan

megfogalmazták, hogy 2009 óta elõször emelkedtek a védelmi kiadások. Wales óta a

tagországok többségében megállt vagy megfordult a védelmi kiadások csökkenése

(l. 2. táblázat).

A tagországok közül jelenleg öt felel meg a NATO GDP-re vonatkozó 2 százalé-

kos iránymutatásnak, tíz országban pedig a védelmi költségvetés 20 százalékát hadi-

technikai beruházásokra és kutatás-fejlesztésre fordítják.
51

A csúcsértekezlet eseményeivel számos szakértõ foglalkozott.
52

Az elemzések

mondanivalójának lényege a Szövetség katonai képességeinek erõsítésérõl, a véde-

lemrõl, az elrettentésrõl és az egység demonstrálásáról szólt. Kisebb hangsúly fordí-

tódott a NATO legsikeresebb kezdeményezésére, a globális partnerségre.

*

A Szövetség 28 ország kollektív védelmi összefogása. Az Észak-atlanti Szerzõdés sze-

rint az egyes tagállamok területi integritását, szuverenitását fenyegetõ veszélyekkel

szemben meg kell védeni a Szövetség területét és lakosságát. A tagállamok biztonsá-

gát fenyegetõ új típusú kihívások kezelésének jegyében szervezõdött a NATO Varsói

Csúcsértekezlete a védelem és az elrettentés kulcsszavak köré. A NATO hitelessége a

jövõben nem a mûveletekben alkalmazható expedíciós képességekben, hanem az or-

szágok területi integritását és szuverenitását védõ erõk felkészültségében, szükség

szerinti gyors bevetésében lesz mérhetõ.

SIPOSNÉ KECSKEMÉTHY KLÁRA: NATO-csúcstalálkozó az elrettentés és a védelem jegyében

49 Varsói Csúcsértekezlet Zárónyilatkozat 37/b. pontja

50 Wagner Péter: Elrettentés és párbeszéd: eredmények a varsói NATO-csúcs után.

http://24.hu/kulfold/2016/07/10/elrettentes-es-parbeszed-eredmenyek-a-varsoi-nato-csucs-utan/

(Megnyitva 2016. december 2.)

51 Varsó Csúcsértekezlet Zárónyilatkozat 34. pontja

52 NATO’s Roadmap and Priorities for the 2016 Warsaw Summit Agenda. NDC Research Project. Senior

Course 127 Committee 5, Rome, NATO Defense College, 2016, p. 16; Jeffrey A. Larsen: Time to Face

Reality: Priorities for NATO’s 2016 Warsaw Summit, NATO Defense College, Rome - No. 126 - January

2016, p. 16; Tálas Péter: A NATO varsói csúcstalálkozó döntéseirõl, Stratégiai Kutatóközpont, Elemzé-

sek 2016/10. p. 5. A Varsói Csúcsértekezlet orosz értékelésérõl lásd Koós Gábor – Szternák György:

A NATO állam- és kormányfõinek csúcstalálkozója Varsóban (2016. július 8?9.), valamint annak orosz

visszhangja, Szakmai Szemle 2016/3. szám p. 83–103.

http://www.kfh.hu/hu/letoltes/szsz/2016_3_szam.pdf (Megnyitva 2016. október 1.)



A 2010-ben Lisszabonban jóváhagyott stratégiai koncepció felülvizsgálatára már

vannak elképzelések, a radikálisan megváltozott biztonsági környezet miatt azonban

egy új koncepció megfogalmazását sem zárhatjuk ki a közeli jövõben.
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