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Előszó 

Mi, a NATO-szövetségesek állam- és kormányfői, biztonságunk, valamint a nemzetközi béke 

és stabilitás szempontjából kritikus időszakban gyűltünk össze Madridban. Ma egy új Stratégiai 

Koncepciót hagyunk jóvá annak biztosítása érdekében, hogy Szövetségünk működőképes és 

erőforrásokkal ellátott maradjon a jövőben. 

A NATO több mint hetven éve biztosítja a szövetségesek szabadságát és biztonságát. Sikerünk 

a fegyveres erőink női és férfi tagjai szolgálatának és áldozatainak eredménye. Nagy hálával 

tartozunk nekik és családjaiknak. 

Kitartunk azon elhatározásunk mellett, hogy megóvjuk egymilliárd állampolgárunkat, 

megvédjük területünket, valamint megőrizzük szabadságunkat és demokratikus 

berendezkedésünket. Meg fogjuk szilárdítani egységünket, összetartozásunkat és 

szolidaritásunkat a nemzeteink közötti tartós transzatlanti kötelékre és közös demokratikus 

értékeink erejére építve. Megújítjuk megingathatatlan elkötelezettségünket az Észak-atlanti 

Szerződés és egymás védelme mellett mindennemű fenyegetéssel szemben, függetlenül attól, 

hogy azok milyen irányból erednek. 

Továbbra is az igazságos, befogadó és tartós béke érdekében fogunk munkálkodni, és a 

szabályokon alapuló nemzetközi rend védőbástyája maradunk. Fenntartjuk globális 

megközelítésünket és szorosan együttműködünk partnereinkkel, más országokkal és 

nemzetközi szervezetekkel, mint például az Európai Unióval és az Egyesült Nemzetek 

Szervezetével, hogy ezáltal hozzájáruljunk a nemzetközi békéhez és biztonsághoz. 

Mai világunk ellentmondásos és kiszámíthatatlan. Az Oroszországi Föderáció Ukrajnával 

szembeni támadó háborúja szétzilálta a békét és komoly mértékben megváltoztatta biztonsági 

környezetünket. Moszkva brutális és törvénytelen inváziója, a nemzetközi humanitárius jog 

ismételt megsértése, valamint a kegyetlen támadások és erőszakos cselekmények 

kimondhatatlan szenvedést és pusztítást okoztak. Egy erős, független Ukrajna létfontosságú az 

euro-atlanti térség stabilitása érdekében. Moszkva viselkedése szomszédjaival és a szélesebb 

transzatlanti közösséggel szemben az orosz agresszív tevékenységek mintáját tükrözi. Emellett 

szembesülünk a terrorizmus összes formájának és megnyilvánulásának állandó fenyegetésével. 

A mindenütt jelen lévő instabilitás, a növekvő stratégiai verseny és az erősödő tekintélyelvűség 

kihívást jelentenek a Szövetség érdekei és értékei számára. 

Az új Stratégiai Koncepciónk megerősíti, hogy a NATO alapvető rendeltetése kollektív 

védelmünk 360 fokos megközelítésen alapuló biztosítása. A dokumentum meghatározza a 

Szövetség három alapvető feladatát: elrettentést és védelmet,  válságmegelőzést és -kezelést, és 

a kooperatív biztonságot. Hangsúlyozzuk, hogy jelentős mértékben meg kell erősítenünk 

elrettentő és védelmi képességeinket, mint az 5. cikk egymás védelmére irányuló kölcsönös 

kötelezettségünk gerincét. 

A NATO nukleáris képességének alapvető célja a béke megőrzése, a kényszerítő 

tevékenységek megelőzése és az agresszió elrettentése. A NATO mindaddig nukleáris 

szövetség marad, amíg nukleáris fegyverek léteznek. A NATO célja egy biztonságosabb világ 

létrehozása minden szereplő számára; törekszünk egy nukleáris fegyverek nélküli világ 

biztonsági környezetének megteremtésére. 



A Stratégiai Koncepció hangsúlyozza, hogy nemzeti és szövetségi ellenálló képességünk 

biztosítása kritikus minden alapvető feladatunk szempontjából, megalapozza nemzeteink, 

társadalmaink és közös értékeink védelmére irányuló erőfeszítéseinket. Hangsúlyozza továbbá 

a technológiai innovációba történő befektetés mindent érintő fontosságát, valamint az 

éghajlatváltozás, a humánbiztonság és a Nőkért, Békéért és Biztonságért kezdeményezés 

menetrendjének valamennyi alapvető feladatunkba történő integrálását. 

Jövőképünk világos: olyan világban akarunk élni, ahol tiszteletben tartják a szuverenitást, a 

területi integritást, az emberi jogokat és a nemzetközi jogot, s ahol minden ország 

megválaszthatja saját útját agressziótól, kényszerítő és felforgató tevékenységektől mentesen. 

Együttműködünk mindenkivel, akikkel céljaink közösek. Szövetségesekként összetartunk, 

hogy megvédjük szabadságunkat és hozzájáruljunk egy békésebb világhoz. 

Célok és elvek 

1. A NATO eltökélt szándéka a szövetségesek szabadságának és biztonságának szavatolása. 

Alapvető rendeltetése és legjelentősebb felelőssége, hogy biztosítsa a kollektív védelmet 

mindennemű fenyegetéssel szemben, minden egyes irányból. Mi egy védelmi szövetség 

vagyunk. 

2. A tagországaink közötti transzatlanti kötelék nélkülözhetetlen biztonságunk érdekében. 

Közös értékek kötnek össze bennünket: az egyén szabadsága, az emberi jogok, a demokrácia 

és a jogállamiság. Továbbra is szilárdan elkötelezettek vagyunk az Egyesült Nemzetek 

Alapokmánya és az Észak-atlanti Szerződés célkitűzései és alapelvei mellett. 

3. A NATO egyedülálló, alapvető és nélkülözhetetlen transzatlanti fórum, hogy az egyéni és 

kollektív biztonsággal kapcsolatos mindennemű kérdésben tudjon konzultálni, koordinálni és 

cselekedni. Az Észak-atlanti Szerződés 5. cikkében foglaltak szerint megerősítjük 

Szövetségünket, amely biztosítja a biztonságot, szolidaritást és egymás védelmére irányuló 

acélos elkötelezettségünket. Elrettentő és védelmi képességünk szolgál ezen 

kötelezettségvállalás gerinceként. 

4. A NATO továbbra is három alapfeladatot lát el: elrettentés és védelem; válságmegelőzés és 

kezelés; és kooperatív biztonság. Mindez kiegészíti a szövetségesek kollektív védelmét és 

biztonságát. 

5. Növeljük egyéni és kollektív ellenálló képességünket és technológiai előnyünket. Ezek az 

erőfeszítések létfontosságúak a Szövetség alapvető feladatainak végrehajtásához. Előmozdítjuk 

a jó kormányzást és minden feladatunkba integráljuk az éghajlatváltozás, a humánbiztonság és 

a Nőkért, Békért és Biztonságért kezdeményezés menetrendjét. Továbbra is elősegítjük a 

nemek közötti egyenlőség megvalósulását, mely értékeink egyik jelképe. 

Stratégiai környezet 

6. Ma az euro-atlanti térség nem békés. Az Oroszországi Föderáció megsértette azon normákat 

és elveket, amelyek hozzájárultak a stabil és kiszámítható európai biztonsági rend 

fennállásához. Nem hagyhatjuk figyelmen kívül a szövetségesek szuverenitása és területi 

integritása elleni támadás lehetőségét. A stratégiai verseny, a mindenütt jelen lévő instabilitás 

és az ismétlődő megrázkódtatások meghatározzák szélesebb értelembe vett biztonsági 

környezetünket. Az előttünk álló fenyegetések globális mértékűek és szorosan 

összekapcsolódnak egymással. 



7. A tekintélyelvű nagyhatalmak kihívás elé állítják érdekeinket, értékeinket és demokratikus 

életmódunkat. Legkorszerűbb hagyományos, nukleáris és rakétaképességekbe invesztálnak 

kevéssé átlátható módon, sokszor nincsenek tekintettel a nemzetközi normákra és 

kötelezettségekre. A stratégiai versenytársak próbára teszik ellenálló képességünket, 

igyekeznek kihasználni nemzeteink nyitottságát, összekapcsoltságát és digitalizációját. 

Beavatkoznak demokratikus eljárásainkba, intézményeink működésébe, hibrid taktikákkal 

közvetve és közvetlenül célba veszik polgáraink biztonságát. Rosszindulatú tevékenységeket 

folytatnak a kibertérben és a világűrben, dezinformációs hadjáratokat támogatnak, fenyegető 

eszközt kovácsolnak a migrációból, manipulálják az energiaellátást, valamint gazdasági 

kényszert alkalmaznak. E szereplők tudatos erőfeszítéseket tesznek a multilaterális normák és 

intézmények aláásása, valamint a tekintélyelvű kormányzati modellek kialakításának 

elősegítése érdekében.  

8. Ma az Oroszországi Föderáció (OF) jelenti a legjelentősebb és legközvetlenebb fenyegetést 

a szövetségesek biztonságára, valamint az euro-atlanti térség békéjére és stabilitására. Befolyási 

övezet és közvetlen ellenőrzés létrehozására törekszik kényszerítés, felforgatás, agresszió és 

annexió segítségével. Hagyományos, kiber- és hibrid eszközöket alkalmaz velünk és 

partnereinkkel szemben. Kényszerítő katonai magatartása, retorikája és bizonyított 

hajlandósága arra, hogy erőszakot alkalmazzon politikai céljainak elérése érdekében, aláássa a 

szabályokon alapuló nemzetközi rendet. Az Oroszországi Föderáció modernizálja nukleáris 

erőit, növeli a modern és új technológiával készült kettős rendeltetésű csapásmérő rendszereit, 

miközben fenyegető nukleáris kommunikációt alkalmaznak. Célja a tőlünk keletre és délre 

fekvő országok destabilizálása. A sarkvidéken stratégiai kihívást jelent a Szövetség számára, 

hogy az OF képes megzavarni az ott lévő szövetséges erők megerősítését és az észak-atlanti 

hajózás szabadságát. Moszkva katonai előkészületei a balti-, a fekete- és a földközi-tengeri 

régiókban, továbbá Fehéroroszországgal történő katonai integrációja kihívást jelent 

biztonságunk és érdekeink számára. 

9. A NATO nem törekszik konfrontációra és nem jelent veszélyt az Oroszországi Föderációra. 

Továbbra is egységesen és felelősen fogunk reagálni az orosz fenyegetésekre és ellenséges 

fellépésekre. Jelentősen megerősítjük minden szövetséges elrettentő és védelmi képességét, 

növeljük az orosz nyomásgyakorlással szembeni ellenálló képességünket, és támogatjuk 

partnereinket a rosszindulatú és káros zavaró tevékenységek és agresszió elleni küzdelemben. 

Ellenséges politikája és fellépései fényében nem tekinthetjük partnerünknek az Oroszországi 

Föderációt. Továbbra is hajlandóak vagyunk azonban nyitott kommunikációs csatornákat 

fenntartani Moszkvával a kockázatok kezelése és mérséklése, az eszkaláció megelőzése és az 

átláthatóság növelése érdekében. Stabilitásra és kiszámíthatóságra törekszünk az euro-atlanti 

térségben, valamint a NATO és az Oroszországi Föderáció között. Kapcsolatunkban változás 

csak akkor fog bekövetkezni, ha az Oroszországi Föderáció felhagy agresszív magatartásával 

és maradéktalanul betartja a nemzetközi jogot. 

10. A terrorizmus minden formájában és megnyilvánulásában a legközvetlenebb aszimmetrikus 

fenyegetésnek számít állampolgáraink biztonságára, a nemzetközi békére és jólétre nézve. A 

terrorista szervezetek a szövetségesek elleni támadásra vagy támadások ösztönzésére 

törekszenek. Kiterjesztették hálózataikat, megnövelték képességeiket és új technológiákba 

invesztáltak annak érdekében, hogy még messzebbre érhessenek el és több halálos áldozatot 

szedhessenek. A nem állami fegyveres csoportok, beleértve a transznacionális terrorista 

hálózatokat és az államok által támogatott szereplőket, továbbra is kihasználják a 

konfliktusokat és a gyenge kormányzást annak érdekében, hogy toborozzanak, mozgósítsanak 

és megvessék lábukat. 



11. A konfliktusok, az államok törékenysége, az instabilitás Afrikában és a Közel-Keleten 

közvetlenül érintik biztonságunkat és partnereink biztonságát. A NATO déli szomszédsága, 

különösen a Közel-Kelet, Észak-Afrika és a Száhel-övezet, szorosan összefonódó biztonsági, 

demográfiai, gazdasági és politikai kihívásokkal néz szembe, amelyeket súlyosbítanak az 

éghajlatváltozás hatásai, a törékeny intézmények, az egészségügyi vészhelyzetek és az 

élelmiszer-ellátás nehézségei. Ez a helyzet kiváló körülményeket teremt a nem állami fegyveres 

csoportok, köztük a terrorista szervezetek számának növekedéséhez, valamint lehetővé teszi a 

stratégiai versenytársak destabilizáló és kényszerítő beavatkozását is. 

12. A mindenütt jelen lévő instabilitás a polgári lakossággal szembeni erőszakhoz vezet, 

beleértve a konfliktusokkal összefüggő szexuális erőszakot, a kulturális javak elleni 

támadásokat és a környezeti károkat. Hozzájárul a kényszerű lakóhelyelhagyáshoz, az 

embercsempészet és az illegális migráció fellendüléséhez. Ezen tendenciák komoly 

transznacionális és humanitárius kihívásokat jelentenek. Aláássák a humán– és 

állambiztonságot, valamint aránytalanul nagy hatást gyakorolnak a nőkre, a gyermekekre és a 

kisebbségi csoportokra. 

13. A Kínai Népköztársaság (KNK) kinyilvánított ambíciói és kényszerítő politikái kihívást 

jelentenek érdekeinkre, biztonságunkra és értékeinkre nézve. A Kínai Népköztársaság a 

politikai, gazdasági és katonai eszközök széles skáláját alkalmazza globális befolyásának 

növelésére és hatalmának kivetítésére, mialatt stratégiája, szándékai és katonai fejlesztései 

átláthatatlanok maradnak. A KNK rosszindulatú hibrid– és kiberműveletei, valamint 

konfrontatív retorikája és félretájékoztatása célba veszi a szövetségeseket, s árt a Szövetség 

biztonságának. A KNK kulcsfontosságú technológiai és ipari szektorok, kritikus infrastruktúra, 

stratégiai nyersanyagok és ellátási láncok ellenőrzésére törekszik. Gazdasági befolyását arra 

használja fel, hogy stratégiai függőséget hozzon létre és növelje tekintélyét. Azon igyekszik, 

hogy felforgassa a szabályokon alapuló nemzetközi rendet, beleértve a világűrt, a kiberteret és 

a tengereket is. A Kínai Népköztársaság és az Oroszországi Föderáció között elmélyülő 

stratégiai partnerség, valamint a szabályokon alapuló nemzetközi rend aláaknázására tett  

egymást kölcsönösen támogató kísérleteik ellentétesek értékeinkkel és érdekeinkkel. 

14.  A Szövetség biztonsági érdekeinek védelme érdekében továbbra is nyitottak vagyunk a 

Kínai Népköztársasággal való konstruktív együttműködésre, beleértve a kölcsönös átláthatóság 

kiépítését. Szövetségesekként felelősségteljesen fogunk együtt munkálkodni azon, hogy 

kezeljük a Kínai Népköztársaság által az euro-atlanti biztonsággal szemben támasztott 

rendszerszintű kihívásokat és biztosítsuk a NATO képességeinek erősítését a szövetségesek 

védelmének és biztonságának garantálása érdekében. Fokozni fogjuk kollektív 

tudatosságunkat, növeljük ellenálló képességünket és felkészültségünket, s védekezünk a KNK 

kényszerítő taktikáival és a Szövetség megosztására tett erőfeszítéseivel szemben. Ki fogunk 

állni közösen vallott értékeink és a szabályokon alapuló nemzetközi rend mellett, beleértve a 

hajózás szabadságát. 

15. A kibertér a mindenkor vitatott versengés színtere. A rosszindulatú szereplők arra 

törekszenek, hogy gyengítsék kritikus infrastruktúránkat, beavatkozzanak kormányzati 

rendszereink működésébe, hírszerzési információkra tegyenek szert, szellemi tulajdont 

tulajdonítsanak el és akadályozzák katonai tevékenységeinket. 

16. A stratégiai versenytársak és potenciális ellenfelek olyan technológiákat fejlesztenek, 

amelyek korlátozhatják a világűrhöz való hozzáférésünket és műveleti szabadságunkat, 

gyengíthetik űrképességeinket, célba vehetik polgári és katonai infrastruktúránkat, 

károsíthatják védelmünket és veszélyeztethetik biztonságunkat. 



17. A megjelenő új korszakalkotó  technológiák egyaránt hordoznak magukban lehetőségeket 

és kockázatokat. Módosítják a konfliktusok jellegét, ennél fogva jelentősebb stratégiai 

horderővel bírnak és a globális verseny kulcsfontosságú színtereivé válnak. A technológiai 

előny egyre inkább befolyásolja a harctéri sikert. 

18. A fegyverzetellenőrzési, leszerelési és non-proliferációs rendszer szerkezetének eróziója 

negatív befolyást gyakorolt a stratégiai stabilitásra. Az Oroszországi Föderáció a fegyverzet-

ellenőrzési kötelezettségei és kötelezettségvállalásai megsértésével és szelektív végrehajtásával 

hozzájárul a szélesebb értelembe vett biztonsági környezet romlásához. Az ellenséges állami és 

nem állami szereplők vegyi, biológiai, radiológiai és nukleáris anyagok vagy fegyverek 

lehetséges felhasználása a NATO ellen továbbra is veszélyt jelent biztonságunkra. Irán és 

Észak-Korea folytatják nukleáris és rakétaprogramjuk fejlesztését. Szíria, Észak-Korea és az 

Oroszországi Föderáció, valamint nem állami szereplők vegyi fegyverek bevetéséhez 

folyamodtak korábban. A Kínai Népköztársaság gyorsan bővíti nukleáris arzenálját és egyre 

kifinomultabb csapásmérő rendszereket fejleszt anélkül, hogy növelné az átláthatóságot, vagy 

jóhiszeműen részt venne a fegyverzetellenőrzési vagy kockázatcsökkentési rendszerek 

munkájában. 

19. Az éghajlatváltozás korunk egy meghatározó kihívása, amely beható hatással van a 

szövetségesek biztonságára. A jelenség megsokszorozza a válságok és fenyegetések 

mennyiségét, képes súlyosbítani konfliktusokat, gyengíti az állami működést, növeli a 

geopolitikai versenyt. Az emelkedő hőmérséklet a tengerszint megemelkedését, erdőtüzeket, 

gyakoribb és szélsőségesebb időjárási eseményeket okoz, s felforgatja társadalmainkat, aláássa 

biztonságunkat, valamint veszélyezteti polgáraink életét és megélhetését. Az éghajlatváltozás 

hatással van fegyveres erőink működésére is. Hatásai sebezhetővé teszik infrastruktúránkat, 

eszközeinket és bázisainkat. Erőinknek egyre szélsőségesebb éghajlati viszonyok között kell 

működniük, s haderőinket gyakrabban hívják segítségül katasztrófaelhárítás miatt. 

 

A NATO alapvető feladatai 

Elrettentés és védelem 

20. Habár a NATO egy védelmi szövetség, senkinek sem szabad kételkednie erőnkben és 

elhatározottságunkban a tekintetben, hogy megvédjük a Szövetség teljes területét, megőrizzük 

minden szövetséges tagállam szuverenitását, területi integritását, és felülkerekedünk minden 

agresszoron. A stratégiai verseny közepette növelni fogjuk globális tudatosságunkat és elérjük, 

hogy minden műveleti területen és irányba elrettentsünk, védelmezzünk, harcoljunk és 

visszatartsunk, a 360 fokos megközelítésünkkel összhangban. A NATO elrettentő és védelmi 

szerepvállalása nukleáris, hagyományos és rakétavédelmi képességek megfelelő elegyén 

alapul, amelyet űr- és kiberképességek egészítenek ki. Mindez defenzív, arányos és teljes 

mértékben összhangban van nemzetközi kötelezettségvállalásainkkal. A katonai és nem katonai 

eszközöket arányos, koherens és integrált módon fogjuk alkalmazni, hogy a biztonságunkat 

fenyegető összes veszélyre az általunk választott módon, időzítéssel és műveleti térben 

reagáljunk. 

21. Jelentősen megerősítjük elrettentő és védelmi szerepvállalásunkat, hogy  

megakadályozzunk minden egyes potenciális ellenfelet agresszió lehetséges elkövetésétől.  

Ennek érdekében valós és tartós jelenlétet fogunk biztosítani a szárazföldön, a tengeren és a 

levegőben, többek között megerősített integrált lég- és rakétavédelem révén. Az elrettentést és 



az előretolt védelmet robusztus, telepített, többdimenziós hadviselésre képes, harckész erőkkel, 

megnövelt vezetési és irányítási rendszerekkel, előre telepített munícióval és felszereléssel 

fogjuk megvalósítani. Erősítjük a képességeinket és az infrastruktúrát, hogy bármely 

szövetségest gyorsan meg tudjunk erősíteni, rövid idő alatt, vagy előrejelzés nélkül. Javítjuk az 

egyensúlyt az előre telepített erők és a megerősítő erők között, hogy megerősítsük a Szövetség 

elrettentő és védelmi képességét. Az előttünk álló fenyegetésekkel arányosan biztosítjuk, hogy 

elrettentő és védelmi felépítésünk hiteles, rugalmas, adott helyzethez igazított és fenntartható 

maradjon. 

22. Folytatjuk haderőink kollektív készenlétének, reagálóképességének, bevethetőségének, 

integrációjának és interoperabilitásának növelését. Tagállami szinten és közösen biztosítjuk az 

erők, képességek, tervek, erőforrások, eszközök és infrastruktúra teljes választékát, mely az 

elrettentéshez és védelemhez szükséges, magába foglalva a magas intenzitású, többdimenziós  

hadviselést is atomfegyverrel rendelkező versenytársak ellen. Gondoskodunk egy erőteljes, 

ellenállóképes és integrált parancsnoksági struktúra fenntartásáról, fokozzuk a nemzeti és a 

NATO védelmi tervek összehangolását, valamint megerősítjük és modernizáljuk a NATO 

haderők struktúráját. Erősítjük az oktatást és kiképzést, adaptáljuk és hatékonyabbá tesszük 

döntéshozatali folyamatainkat, javítjuk tervezési tevékenységünket és fejlesztjük válságreagáló 

rendszerünk hatékonyságát. 

23. A tengeri biztonság kulcsfontosságú békénk és jólétünk szempontjából. Erősíteni fogjuk 

szerepvállalásunkat és helyzetismeretünket a haditengerészet területén jelentkező fenyegetések 

elrettentése és kivédése, a hajózás szabadságának fenntartása, a tengeri kereskedelmi útvonalak 

és fő kommunikációs csatornáink védelme érdekében. 

24. Felgyorsítjuk digitális átalakulásunkat, adaptáljuk a NATO vezetési struktúráját az 

információs kornak megfelelően, valamint fejlesztjük kibervédelmünket, hálózatainkat és 

infrastruktúránkat. Előmozdítjuk az innovációt és fokozottan invesztálunk a megjelenő új 

korszakalkotó technológiákba interoperabilitásunk és katonai előnyünk megőrzése érdekében. 

Együttműködünk az új technológiák alkalmazása és integrálása terén, kooperálunk a 

magánszektorral, megvédjük innovációs ökoszisztémáinkat, szabványokat alakítunk ki, és 

elkötelezzük magunkat a felelősségteljes felhasználás elvei mellett, amelyek tükrözik 

demokratikus értékeinket és az emberi jogokat. 

25. A világűr és a kibertér biztonságos használatának és korlátlan hozzáférésének fenntartása 

kulcsfontosságú a hatékony elrettentés és védelem szempontjából. Növelni fogjuk 

képességünket annak érdekében, hogy hatékonyan tevékenykedjünk a világűrben és a 

kibertérben, megelőzzük, észleljük, elhárítsuk és reagáljunk a fenyegetések teljes spektrumára, 

minden rendelkezésre álló eszköz felhasználásával. Az Észak-atlanti Tanács dönthet az 5. cikk 

életbe léptetéséről, amennyiben az egyszeri vagy halmozott rosszindulatú kiber-tevékenységek, 

a világűr irányába, a világűrből vagy a világűrben végbemenő ellenséges műveletek elérik a 

fegyveres támadás szintjét. Elismerjük a nemzetközi jog alkalmazhatóságát és elősegítjük a 

felelős magatartás viselését a kibertérben és a világűrben. Fokozni fogjuk azon űr- és 

kiberképességek ellenálló képességét is, amelyektől kollektív védelmünk és biztonságunk függ. 

26. A nemzeti és szövetségi szintű ellenálló képesség kialakítása érdekében erőteljesebb,  

integráltabb és koherensebb megközelítést fogunk követni, hogy megfeleljünk a biztonságunkat 

érintő katonai és nem katonai kihívásoknak és fenyegetéseknek. Mindezt a nemzeti 

felelősségvállalás és kollektív kötelezettségvállalás formájában végezzük, az Észak-atlanti 

Szerződés 3. cikke alapján. Munkálkodni fogunk a stratégiai sebezhetőségek és függőségek 

beazonosításán és csökkentésén, különösen a kritikus infrastruktúrák, az ellátási láncok és az 



egészségügyi rendszerek területén. Növeljük energiabiztonságunkat, stabil és megbízható 

energiaellátásba, beszállítókba és erőforrásokban fogunk invesztálni. Biztosítani fogjuk a civil 

készenlétet a kormányzás folytonosságáról való gondoskodás, az alapvető szolgáltatások 

lakosságunk részére történő eljuttatása és fegyveres erőink civil támogatása érdekében. Fokozni 

fogjuk képességünket, hogy felkészüljünk, ellenálljunk, reagáljunk és gyorsan kilábaljunk a 

stratégiai megrázkódtatásokból és zavarokból, valamint biztosítsuk a Szövetség 

tevékenységének folytonosságát. 

27. Több erőforrást fordítunk az államok és nem állami szereplők irányából érkező politikai, 

gazdasági, energetikai, információs és más hibrid taktikák kényszerítő alkalmazásával 

szembeni felkészülésbe, elrettentésbe és védekezésbe. Az Észak-atlanti Tanács aktiválhatja az 

5. cikket, ha a szövetségesek elleni hibrid műveletek elérik a fegyveres támadás szintjét. 

Továbbra is támogatni fogjuk partnereinket a hibrid kihívások leküzdésében és közösen 

törekszünk a szinergiák maximalizálására más érintett nemzetközi szereplőkkel, például az 

Európai Unióval. 

28. A NATO nukleáris képességének alapvető célja a béke megőrzése, a kényszerű helyzetbe 

kerülés megelőzése és az agresszió elrettentése. Az atomfegyverek egyedülálló jelentőségűek. 

Rendkívül kevés olyan körülmény létezik, amelyek között a NATO-nak esetleg nukleáris 

fegyvert szükséges alkalmaznia. A nukleáris fegyverek bármiféle alkalmazása a NATO-val 

szemben alapvetően változtatná meg a konfliktus természetét. A Szövetségnek megvannak a 

képességei és elszántsága, hogy olyan veszteségeket helyezzen kilátásba az ellenféllel szemben, 

amely elfogadhatatlan lenne és messze meghaladná az ellenfél által remélt vagy elérhető 

hasznot. 

29. A Szövetség stratégiai nukleáris erői, különösen az Egyesült Államoké, a Szövetség 

biztonságának legfőbb garanciáját alkotják. Az Egyesült Királyság és Franciaország független 

hadászati nukleáris erői egyéni elrettentő szerepet töltenek be és nagymértékben hozzájárulnak 

a Szövetség biztonságához. A szövetségesek különálló döntéshozatali központjai megnehezítik 

a potenciális ellenfelek számításait, ezáltal hozzájárulnak az elrettentéshez. A NATO nukleáris 

elrettentő erőinek elhelyezése szintén az Egyesült Államok előretoltan telepített nukleáris 

fegyvereire és az érintett szövetségesek hozzájárulására támaszkodik Európában. A kettős 

rendeltetésű repülőgépek nemzeti felajánlása a NATO nukleáris elrettentő küldetéséhez 

továbbra is központi szerepet játszik ebben az erőfeszítésben. 

30. A NATO minden szükséges lépést megtesz nukleáris elrettentő missziója hitelességének, 

hatékonyságának, épségének és biztonságának biztosítása érdekében. A Szövetség 

elköteleződött amellett, hogy biztosítsa a képességek és tevékenységek jelentősebb 

integrációját és koherenciáját minden műveleti térben és a konfliktusok teljes spektrumában, s 

ugyanakkor megerősíti a nukleáris elrettentés egyedülálló és megkülönböztetett szerepét. A 

NATO továbbra is fenntartja a hiteles elrettentést, erősíti stratégiai kommunikációját, növeli 

gyakorlatainak hatékonyságát és csökkenti a stratégiai kockázatokat. 

31. Továbbra is fejlesztjük a vegyi, biológiai, radiológiai és nukleáris fenyegetések elleni 

védelmet. Meg fogjuk erősíteni irányelveinket, tervezési, oktatási és kiképzési rendszerünket, 

valamint értékeljük képességeinket annak biztosítása érdekében, hogy ezen követelmények 

beépüljenek elrettentő és védelmi szerepvállalásunkba. 

32. A hatékony elrettentés és védelem, a fegyverzetellenőrzés és leszerelés, valamint a 

jelentőségteljes és kölcsönös politikai párbeszéd révén megvalósuló stratégiai stabilitás 

továbbra is alapvető fontosságú biztonságunk szempontjából. A fegyverzetellenőrzés, a 



leszerelés és a non-proliferáció erősen hozzájárul a Szövetség célkitűzéseihez. A szövetségesek 

fegyverzetellenőrzéssel, leszereléssel és non-proliferációval kapcsolatos erőfeszítéseinek célja 

a kockázatcsökkentés, valamint a biztonság, az átláthatóság, a verifikáció és a vállalt 

kötelezettségek betartásának növelése. A stratégiai kockázatcsökkentés minden elemét 

próbáljuk megvalósítani, ideértve a bizalomépítés és a kiszámíthatóság párbeszéden keresztüli 

elősegítését, egymás megértésének növelését, valamint hatékony válságkezelési és -megelőzési 

eszközök megteremtését. Ezek az erőfeszítések figyelembe veszik a fennálló biztonsági 

környezetet és minden egyes szövetséges biztonságát, s kiegészítik a Szövetség elrettentő és 

védelmi szerepvállalását. Felhasználjuk a NATO-t mint platformot, a fegyverzetellenőrzési 

erőfeszítések részletes megbeszélésére és szoros konzultációkra. 

33. Az Atomsorompó-szerződés alapvető védőbástya a nukleáris fegyverek elterjedésével 

szemben, s továbbra is erősen elkötelezettek vagyunk teljes körű teljesítése mellett, beleértve a 

VI. cikket is. A NATO célja a nukleáris fegyverek nélküli világ létrejöttére alkalmas biztonsági 

környezet megteremtése, összhangban az Atomsorompó-szerződés célkitűzéseivel. 

34. A terrorizmus elleni küzdelem alapvető fontosságú kollektív védelmünk szempontjából. A 

NATO részvétele a terrorizmus elleni küzdelemben mindhárom alapvető feladathoz hozzájárul, 

és szerves részét képezi a Szövetség 360 fokos megközelítésének az elrettentés és védelem 

területén. A terrorista szervezetek fenyegetik lakosságunk, erőink és területünk biztonságát. 

Továbbra is elhárítunk, elrettentünk, védekezünk és reagálunk minden terrorista csoport 

jelentette kihívásra és fenyegetésre a megelőzés, védelem és visszatartó intézkedések kombinált 

alkalmazása segítségével. Növeljük az együttműködést a nemzetközi közösséggel, különösen 

az Egyesült Nemzetek Szervezetével és az Európai Unióval, hogy megbirkózzunk a terrorizmus 

terjedését elősegítő feltételekkel. 

Válságmegelőzés és -kezelés 

35. A NATO-szövetségesek közös érdeke a stabilitásban fenntartásában való közreműködés és 

a konfliktusok együttes kezelése a NATO keretében. Továbbra is azon fogunk munkálkodni, 

hogy megelőzzük és reagáljunk a válságokra, amikor azok hatással lehetnek a Szövetség 

biztonságára. Támaszkodni fogunk a válságkezelésben szerzett különleges képességeinkre és 

szakértelmünkre. Ennek érdekében több erőforrást fordítunk a válságreagálásra, a válságokra 

való felkészülésre és a válságkezelés rendszeres gyakorlására, továbbá jobban felhasználjuk 

képességeinket a multinacionális válságreagálási műveletek koordinálására, fenntartására és 

támogatására. 

36. Biztosítjuk az erőforrásokat, a képességeket, a kiképzést, a vezetési és irányítási 

előkészületeket a katonai és polgári válságkezelési, stabilizációs és terrorizmusellenes 

műveletek telepítése és fenntartása érdekében, stratégiai távolságokban is. Az elmúlt három 

évtized tanulságaira építve, ideértve az afganisztáni műveletek tapasztalatait is, tovább javítjuk 

felkészültségünket, katonai és polgári képességeinket, a polgári és katonai tervezést, valamint 

a koordinációt. Tovább fogjuk fejleszteni a Szövetség képességeit a polgári válságkezelés és 

segítségnyújtási műveletek támogatása érdekében. Felkészülünk az éghajlatváltozás, az 

élelmiszer-ellátás bizonytalansága és az egészségügyi vészhelyzetek Szövetségre gyakorolt 

biztonsági hatásainak csökkentésére, Ez lehetővé teszi számunkra, hogy bármilyen 

veszélyhelyzetre rövid időn belül reagáljunk. 

37. A partnerországok jelentősen hozzájárulnak a NATO által vezetett válságkezeléshez. 

Továbbra is biztosítjuk a tartós politikai elköteleződést és katonai interoperabilitást azon 



partnereink számára, akik érdeklődésüket fejezik ki a küldetéseinkhez és műveleteinkhez való 

hozzájárulás iránt. 

38. Fokozzuk erőfeszítéseinket a válságok és konfliktusok előrejelzése és megelőzése területén. 

A megelőzés fenntartható módon hozzájárul a stabilitáshoz és a Szövetség biztonságához. 

Fokozni fogjuk partnereink támogatását, többek között a terrorizmus elleni küzdelemben és a 

közös biztonsági kihívások kezelésére irányuló képességük fejlesztésében. Bővíteni fogjuk a 

biztonság- és képességépítési segítségnyújtásunk méretét és kiterjedését sebezhető partnereink 

számára, a szomszédságunkban és azon túl, annak érdekében, hogy megerősítsük 

felkészültségüket és ellenálló képességüket, valamint fokozzuk képességeiket a rosszindulatú 

beavatkozások elhárításában, a destabilizáció megelőzésében és az agresszió elhárításában. 

39. A humán biztonság, ideértve a civilek védelmét és a polgári károk mérséklését, központi 

szerepet játszik a válságmegelőzéssel és -kezeléssel kapcsolatos megközelítésünkben. Együtt 

fogunk működni más nemzetközi szereplőkkel, hogy kezeljük a válságokat szélesebb 

értelemben előidéző okokat, hozzájáruljunk a stabilizációhoz és az újjáépítéshez. Tovább 

erősítjük koordinációnkat és együttműködésünket az Egyesült Nemzetekkel és az Európai 

Unióval, valamint más regionális szervezetekkel, mint például az Európai Biztonsági és 

Együttműködési Szervezettel és az Afrikai Unióval. 

Kooperatív biztonság 

40. A NATO bővítése történelmi siker. Megerősítette szövetségünket, biztosította az európai 

polgárok millióinak biztonságát és hozzájárult az euro-atlanti térség békéjéhez és 

stabilitásához. Az Észak-atlanti Szerződés 10. cikkével, összhangban megerősítjük a „Nyitott 

ajtó” politikáját, amely  alapértékeink és stratégia érdekeink kifejezésre juttatása az euro-atlanti 

béke és stabilitás iránt. Ajtónk nyitva marad minden olyan európai demokrácia előtt, amely 

Szövetségünk értékeit vallja, hajlandó és képes vállalni a tagsággal járó felelősséget és 

kötelezettségeket, és amelynek tagsága hozzájárul közös biztonságunkhoz. A tagsággal 

kapcsolatos döntéseket a NATO-szövetségesek hozzák meg, és ebbe a folyamatba harmadik 

félnek nincs beleszólása.  

41. A Szövetség tagjává válni kívánó országok biztonsága összefonódik a miénkkel. 

Határozottan támogatjuk függetlenségüket, szuverenitásukat és területi integritásukat. Erősíteni 

fogjuk a politikai párbeszédet és együttműködést mindazokkal, akik célul tűzik ki, hogy 

csatlakozzanak a Szövetséghez; segítséget nyújtunk a rosszindulatú beavatkozásokkal 

szembeni ellenálló képességük erősítésében, képességeik építésében, és növeljük gyakorlati 

támogatásunk mértékét euro-atlanti törekvéseik előmozdítása érdekében. Továbbra is 

fejlesztjük partnerkapcsolatainkat Bosznia-Hercegovinával, Georgiával és Ukrajnával, hogy 

előmozdítsuk az euro-atlanti békét, stabilitást és biztonságot közös érdekeink érvényesítése 

érdekében. Ismételten megerősítjük a 2008-as bukaresti csúcstalálkozón hozott döntésünket 

Grúzia és Ukrajna jövőbeni NATO-tagságával kapcsolatban, valamint fenntartjuk minden ezzel 

kapcsolatos döntésünket.  

42. A kölcsönös tiszteleten és előnyökön alapuló politikai párbeszéd és gyakorlati 

együttműködés partnereinkkel hozzájárul a határainkon túli stabilitáshoz, növeli hazai 

biztonságunkat és támogatja a NATO alapvető feladatait. A partnerségek kulcsfontosságúak a 

globális közjavak védelmében, az ellenálló képességünk növelésében és a szabályokon alapuló 

nemzetközi rend fenntartásában. 



43. Az Európai Unió egyedülálló és alapvető partnere a NATO-nak. A NATO-szövetségesek 

és az EU-tagok egy és ugyanazon értékeket vallják. A NATO és az EU egymást kiegészítő, 

koherens és egymást erősítő szerepet tölt be a nemzetközi béke és biztonság támogatásában. 

Régóta fennálló együttműködésünkre alapozva megerősítjük a NATO-EU stratégiai 

partnerséget, biztosítjuk a politikai konzultációkat és fokozzuk az együttműködést azon 

kérdésekben, melyekhez közös érdekeink fűződnek; katonai mobilitás, ellenálló-képesség, az 

éghajlatváltozás hatása a biztonságra, a megjelenő új korszakalkotó technológiák, humán 

biztonság, a Nőkért, Békéért és a Biztonságért politika napirendje, a kiber- és hibrid 

fenyegetések elleni küzdelem, valamint a Kína euro-atlanti biztonsággal szemben támasztott 

rendszerszintű kihívásainak kezelése. A NATO és az EU közötti stratégiai partnerség 

fejlesztéséhez elengedhetetlen azon szövetségesek teljes körű részvétele az EU védelmi 

erőfeszítéseiben, amelyek nem uniós tagállamok. A NATO felismeri az erősebb és hatékonyabb 

európai védelem fontosságát, amely pozitívan járul hozzá a transzatlanti és globális 

biztonsághoz, valamint kiegészíti a NATO képességeket és az interoperábilis együttműködés 

lehetőségeit. A szükségtelen duplikációkat elkerülő védelmi kiadások növelésére és a koherens, 

egymást erősítő képességek fejlesztésére irányuló kezdeményezések kulcsfontosságúak az 

euro-atlanti térség biztonságosabbá tételére irányuló közös erőfeszítéseinkben. 

44. Megerősítjük kapcsolatainkat azon partnerekkel, akikkel közösek értékeink és érdekeink a 

szabályokon alapuló nemzetközi rend fenntartását illetően. Fokozzuk a párbeszédet és az 

együttműködést annak érdekében, hogy megvédjük ezen rendet, megőrizzük értékeinket és 

megóvjuk az ezektől függő rendszereket, követelményeket és technológiákat. Növelni fogjuk a 

kapcsolatfelvétel mértékét tágabb szomszédságunk országai körében és a világ minden táján, 

és nyitottak maradunk bármely országgal vagy szervezettel való együttműködésre, amennyiben 

ez erősítheti kölcsönös biztonságunkat. Megközelítésünk továbbra is érdek vezérelt, rugalmas, 

a közös fenyegetések és kihívások kezelésére összpontosít, és képes alkalmazkodni a változó 

geopolitikai valósághoz. 

45. A Nyugat-Balkán és a Fekete-tenger térsége stratégiai jelentőséggel bír a Szövetség 

számára. Továbbra is támogatni fogjuk az érintett országok euro-atlanti törekvéseit ezen 

régiókban. Fokozott erőfeszítéseket teszünk annak érdekében, hogy növeljük az előttük álló 

kihívásokkal és fenyegetésekkel szembeszálló képességeik mértékét, fokozzuk ellenálló-

képességüket a harmadik felek rosszindulatú beavatkozásaival és kényszerítő tevékenységeivel 

szemben. Együtt fogunk működni partnereinkkel a közös biztonsági fenyegetések és kihívások 

kezelése érdekében a Szövetség számára stratégiai fontosságú régiókban, beleértve a Közel-

Keletet és Észak-Afrikát, valamint a Száhel-övezetet. Az indiai-csendes-óceáni térség fontos a 

NATO számára, tekintettel arra, hogy a térség fejleményei közvetlenül érinthetik az euro-atlanti 

biztonságot. Erősíteni fogjuk a párbeszédet és az együttműködést az új és meglévő partnerekkel 

az indiai-csendes-óceáni térségben, a kontinenseken átívelő kihívások és a közös biztonsági 

érdekek kezelése érdekében. 

46. A NATO-nak vezető nemzetközi szervezetté kell válnia az éghajlatváltozás biztonságra 

gyakorolt hatásainak megértésében és az ahhoz való alkalmazkodásban. A Szövetség vezető 

szerepet fog vállalni az éghajlatváltozás védelemre és biztonságra gyakorolt hatásának 

felmérésére irányuló erőfeszítésekben, és kezeli ezen kihívásokat. Hozzájárulunk az 

éghajlatváltozás elleni küzdelemhez az üvegházhatást okozó gázok kibocsátásának 

csökkentésével, az energiahatékonyság javításával. Több erőforrást biztosítunk a tiszta 

energiaforrásokra való átállásra és a zöld technológiák felhasználására, mialatt biztosítjuk a 

katonai hatékonyságot, valamint a hiteles elrettentő és védelmi félépítést.  

 



A Szövetség további sikereinek biztosítása 

47. A NATO megerősítésének legjobb módja a tartós kapcsolat fenntartása az európai és észak-

amerikai szövetségesek között a globális békéhez és stabilitáshoz való hozzájárulás során. 

Tovább erősítjük politikai egységünket és szolidaritásunkat, valamint kiszélesítjük és 

elmélyítjük konzultációinkat a biztonságunkat érintő összes kérdésben. Elkötelezettek vagyunk 

a tekintetben, hogy megerősítsük a konzultációkat, amennyiben egy szövetséges biztonsága és 

stabilitása fenyegetés alatt áll, vagy ha alapvető értékeink és elveink veszélybe kerülnek. 

48. Méltányosan kivesszük a részünket a védelmünkre és biztonságunkra vonatkozó felelősség 

vállalásokból és kockázatokból. Minden szükséges erőforrást, infrastruktúrát, képességet és 

erőt biztosítunk alapvető feladataink teljes mértékű elvégzéséhez és döntéseink 

végrehajtásához. Gondoskodni fogunk arról, hogy nemzeteink teljes körűen megfeleljenek a 

Védelmi Beruházási Kötelezettségvállalásban vállalt kötelezettségeknek, a szükséges 

képességek teljes skálájának biztosítása érdekében. Elért eredményeinkre építve biztosítjuk azt, 

hogy a növekvő honvédelmi kiadások és a NATO közös finanszírozása arányos legyen az egyre 

versengőbb biztonsági rend kihívásaival. 

49. A NATO nélkülözhetetlen az euro-atlanti biztonság érdekében. Garantálja békénket, 

szabadságunkat és jólétünket. Szövetségesekként továbbra is ki fogunk állni együttesen 

biztonságunk, értékeink és demokratikus életmódunk védelme céljából. 
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