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A NATO Katonai Bizottság nagyszebeni ülésének eredményei 
Pető Gergő 

 

Szeptember 14-16. között a romániai Sibiu (Nagyszeben) adott otthont a NATO Katonai 

Bizottság első ülésének azt követően, hogy a tavaszi előkészítő fázist követően a chicagói 

csúcstalálkozón számos, a szövetségi védelmi képességeket érintő kérdésben született 

politikai döntés. Így a vezérkari főnököket és nemzeti katonai képviselőket egyesítő tanácsadó 

szerv ülésén a megbeszélés a gyakorlati megvalósításra, a katonai végrehajtásra fókuszált. 

Kiemelt – de kevéssé kommunikált – témát képeztek az ún. „Okos védelem” (Smart Defense) 

és az „Összekapcsolt Haderő Kezdeményezés” (Connected Forces Initiative), továbbá 

egyeztetés folyt az afganisztáni biztonsági helyzetről, a kivonulás kérdéseiről és a 2014-et 

követő időszak dilemmáiról. 

 

 

 
A NATO 28 tagállamának vezérkari főnökei Nagyszebenben találkoztak 

 

 

 
A Katonai Bizottság katonai tanácsokkal látja el a NATO civil testületeit és döntéshozóit, vagyis az 

Észak-atlanti Tanácsot és a Nukleáris Tervező Csoportot. A Bizottság ülésein a 28 NATO tagállam 

vezérkar főnökei, valamint katonai képviselői vesznek részt. 

Forrás: http://www.defense.gov 

 

 

Szeptember 14-e reggelén a Katonai Bizottság szinte napra pontosan egy éve megválasztott 

elnöke, Knud Bartels tábornok köszöntőjével nyitotta meg az ülést. Nyitóbeszédében 

méltatta a házigazda Románia szövetségesi szerepvállalását, kiemelve, hogy az ötven 

hozzájáruló ország közül Bukarest a hetedik legnagyobb kontingenssel (szám szerint 1770 

katonával) támogatja az ISAF tevékenységét, ezen kívül több mint 100 román kiképző teljesít 

szolgálatot a közép-ázsiai országban, miközben 70 katonával a KFOR-ban is jelen vannak.  

 

http://www.defense.gov/DODCMSShare/NewsStoryPhoto/2012-09/scr_5romania2.jpg
http://www.nato.int/cps/en/natolive/who_is_who_49764.htm
http://www.nato.int/cps/en/natolive/opinions_90003.htm
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A találkozó érdemi része a napjainkban igen gyorsan és dinamikusan változó biztonsági 

helyzet vizsgálatával és értékelésével vette kezdetét. A Katonai Bizottság elemzéseinek 

elkészítését a különböző nemzeti nézőpontok és vélemények produktív cseréje jellemzi. A 

helyzetértékelést az októberi védelmi miniszteri találkozóra tekintettel készítették el, és az 

Észak-atlanti Tanácsnak benyújtva a találkozón megvitatásra kerülő katonai témájú 

kérdésekhez ad iránymutatást. 

 

Az értékelés részeként a Szövetség nyugat-balkáni szerepvállalásával kapcsolatos tervekről 

Robert Kooper, az Európai Unió volt balkáni főtárgyalója kifejtette, hogy a tartós politikai 

stabilitás eléréséhez továbbra is szükség van a KFOR tevékenységére, valamint a folyamatos 

érdekegyeztetésre a vitás felek között az Európai Unió ellenőrzésével. 

 

A résztvevők megvitatták a NATO afganisztáni szerepvállalásának közeli és távolabbi 

jövőjét is. James Stavidris admirális, a Szövetséges Erők Európai Főparancsnoka és John 

Allen tábornok, az ISAF parancsnoka együtt vázolták az Afganisztánhoz kapcsolódó 

szövetségi feladatokat, illetve értékelték az általános helyzetet. Jelezték, hogy az afgán 

fegyveres erők és a rendőrség erői egyre gyarapodnak, egyre erősebbek és egyre 

magabiztosabbak: pár héten belül az ANSF (Afghan National Security Forces – Afgán 

Nemzeti Biztonsági Erők) állománya eléri a 352.000 főt, és az ország lakosságának 

mintegy harmadát tudják majd így ellenőrizni. John Allen kiemelte, hogy jelenleg a felkelők 

támadásainak 80%-a azokban a régiókban történik, ahol a lakosságnak összesen a 20%-a él, 

ráadásul a támadások jelentős része mindössze reakció az ISAF és az ANSF erők különböző 

műveleteire. 

 

A kérdéssel kapcsolatban Bartels tábornok elmondta, hogy a következő 27 hónapban folytatni 

fogják az afgán erők kiképzését és támogatását, hogy 2014 végére átvehessék az egész ország 

ellenőrzését. Ezzel együtt figyelmeztetett, hogy a szövetséges erők előtt még kemény harcok, 

veszteségek és estleges kudarcok állnak. Rámutatott, hogy a Szövetség erőfeszítéseivel 

jelentősen hozzájárult ahhoz, hogy az afgán emberek kialakíthassanak magunknak egy 

működőképes, egységes országot. 

 

A 2014 utáni szerepvállalással kapcsolatban megjegyezte, hogy egy teljesen új műveletet 

terveznek, amely nem az ISAF funkciót fogja átvenni más néven: addigra az afgánokat 

képessé teszik arra, hogy elvégezzék az előttük álló munkát a NATO közvetlen segítsége 

nélkül, és önállóan szavatolják országuk és a lakosság biztonságát. Knud Bartels rámutatott, 

hogy a 2014 utáni NATO-misszió érinteni fogja a jelenleg is katonákat delegáló országokat, 

ám a művelet pontos feladatait és egyéb paramétereit a jelenlegi stádiumban még nem lehet 

rögzíteni. Országa nevében Stefan Danila tábornok, román vezérkari főnök felajánlást is tett, 

amelynek értelmében kiképzőkkel és tanácsadókkal részt kíván venni a 2014 utáni 

afganisztáni NATO misszióban is. 

 

Knud Bartels az afganisztáni biztonsági helyzethez kapcsolódóan elmondta, hogy a NATO 

katonai vezetése jelenleg is dolgozik azon, hogy minimalizálják a „belső fenyegetésből” 

adódó kockázatokat, ám be kell látni, hogy ezt a fenyegetést nem lehet teljesen kiküszöbölni. 

A kifejezés azt az afgán lázadók által folytatott gyakorlatot takarja, hogy beépülnek az 

afgán biztonsági erők kötelékébe, majd támadást illetve merényletet hajtanak végre vagy az 

ISAF, vagy az afgán biztonsági erők ellen. A jelenség említésére azért kerülhetett sor, mert 

2012-ben növekedett az ilyen támadások száma és egyben egyre jelentősebb áldozatokat is 

követelnek – az okozott kár pedig az afgán és a nemzetközi erők közötti kölcsönös bizalom 

megrendítése esetén lenne igazán nagy. 

http://www.nato.int/cps/en/natolive/news_90001.htm?
http://www.nato.int/cps/en/SID-B94C87CA-B8BC917D/natolive/news_89997.htm
http://www.nato.int/cps/en/SID-B94C87CA-B8BC917D/natolive/news_89997.htm
http://www.defense.gov/news/newsarticle.aspx?id=117871
http://www.defense.gov/news/newsarticle.aspx?id=117871
http://www.guardian.co.uk/world/2012/sep/16/afghanistan-nato-strategy-insider-threat
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Knud Bartels tábornok, a Katonai Bizottság elnöke 

Forrás: http://de.rian.ru 

 

 

A chicagói csúcstalálkozón politikai döntés született a védelmi képességek kialakítását célzó 

intézkedéscsomagról (Defense Pack), amelynek szerves részeit képezik az „okos védelem” 

(Smart Defense) keretében a többnemzeti képességfejlesztési programok, illetve az 

együttműködést gyakorlati megvalósítását kidolgozó „összekapcsolt haderők kezdeményezés” 

(Connected Forces Initiative). Anders Fogh Rasmussen szavaival élve, ha a „Smart 

Defence” azt jelenti, hogy a tagállamok együtt beszerzik és üzemeltetik az eszközöket, akkor 

a „Connected Forces Initiative” lényege, hogy ezeket miképpen üzemeltetik közösen. Ez 

magánban foglalja a közös kiképzést, oktatást, hadgyakorlatokat és az alkalmazott 

technológiák minél hatékonyabb megértését.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Smart Defense 

 

A 2008 óta tartó gazdasági válság tartós recessziója mélyen érintette a NATO 

tagállamok védelmi képességekre és a haderőre fordítható pénzügyi lehetőségeit. A 

csökkenő források szigorú költséghatékonyságot kívánnak meg a védelmi kérdések 

esetében is, így az Anders Fogh Rasmussen által javasolt „okos védelem” célja, hogy a 

NATO-tagországok között egy új, szorosabban összehangolt beszerzési kultúrát 

valósuljon meg. Ugyancsak növelni kell a kooperációt az eszközök fenntartása és 

műveleti alkalmazása estében is, így csökkenthetők a szükségtelen párhuzamosságok és 

biztosíthatók a források olyan költségigényes stratégiai fejlesztésekhez is, amelyekre a 

Szövetségnek szüksége van, de költségük meghaladja egy-egy tagállam pénzügyi 

lehetőségeit. 

Chicagóban a szövetség transzformációja és szervezeti reformja, valamint az okos 

védelem koncepció tételes kidolgozása és megvalósítása eredményeként fogadták el a 

„Védelmi Képességek: A NATO Erők 2020-ban” című dokumentumot, amely a 

modern, szoros összeköttetésben működő, együttműködni képes, és ennek megfelelően 

felszerelt, kiképzett, gyakorlatoztatott és irányított fegyveres erők létrehozásának elemeit 

rögzíti. Mindez döntően az okos védelem koncepciója köré épül, melynek részeként a 

hivatalos NATO-kommunikáció szerint több mint 20 különböző, többnemzeti 

együttműködésen alapuló képességfejlesztési programot fogadtak el. 

http://de.rian.ru/politics/20120119/262501605.html
file:///C:/Users/Tomi/AppData/Local/Temp/(Forrás:%20http:/www.nato.int/cps/en/SID-C1CC9B63-34C809B0/natolive/topics_84268.htm%3f)
http://www.nato.int/cps/en/natolive/official_texts_87594.htm
http://www.nato.int/cps/en/natolive/opinions_84865.htm
http://www.nato.int/cps/en/natolive/78125.htm
http://hhk.uni-nke.hu/downloads/kozpontok/svkk/Elemzesek/2012/SVKK_Elemzesek_2012_11.pdf
http://www.nato.int/cps/en/natolive/official_texts_87594.htm
http://www.nato.int/cps/en/SID-B1ED5210-A72E1283/natolive/news_87600.htm
http://www.nato.int/cps/en/SID-B1ED5210-A72E1283/natolive/news_87600.htm
http://www.nato.int/cps/en/SID-B1ED5210-A72E1283/natolive/news_87600.htm
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Mindkét projekt célja, hogy növelje az interoperabilitást és az együttműködést a katonai 

eszközök beszerzése, a kiképzés és a fenntartás, valamint a műveleti alkalmazás terén. A 

kérdés kapcsán Knud Bartels úgy nyilatkozott, hogy a vezérkari főnökök megvitatták a 

Bizottságon belül a gyakorlati megvalósítás kérdéseit, javaslataikat pedig októberben a 

tagállamok védelmi minisztereinek brüsszeli találkozóján ismerhetjük meg. A Katonai 

Bizottság elnöke végül felhívta a figyelmet arra a fontos tényre, hogy a NATO 

transzformációjának nincs egy kezdő és egy befejező dátuma, mert a Szövetségnek 

folyamatosan alkalmazkodnia kell a dinamikusan változó biztonsági környezet új 

kihívásaihoz. 

 

Végül a találkozó zárásaként megválasztották a Nemzetközi Katonai Törzs (International 

Military Staff) új vezetőjét a brit Sir Christopher Harper légierő marsall, Nagy-Britannia 

eddigi NATO katonai képviselője személyében. Christopher Harper 2013 januárjától veszi át 

a Törzs vezetését jelenlegi vezetőjétől, a német Jürgen Bornemann altábornagytól. Az IMS a 

Katonai Bizottság végrehajtó testülete, amely többek között az értékelési és elemzési 

feladatokért, a Katonai Bizottság és az Észak-atlanti Tanács döntéseinek végrehajtásáért felel, 

továbbá minden olyan ügy előkészítő munkájában részt vesz, amely szükségessé teszi a 

Katonai Bizottság döntését. A döntéselőkészítés mellett meghatározó a Bizottság 

kapcsolattartó funkciója a brüsszeli főhadiszállás és a stratégiai parancsnokságok 

parancsnokai (SACT, SACEUR), illetve azok stábjai, valamint a NATO civil nemzetközi 

törzse között. 

 

A testület megközelítőleg 450 katonai és a melléjük beosztott 90 polgári tisztviselőből áll. A 

főigazgató alatt öt nagyobb funkcionális osztály, különböző alosztályok és támogató irodák 

működnek. A Nemzetközi Katonai Törzs képes rá, hogy válsághelyzet esetén további 

személyzet bevonása nélkül is napi 24 órában működhessen a hét minden napján egy 

meghatározott időtartamig. 

 

A NATO következő jelentős találkozójára Brüsszelben kerül sor október 9-10-én, amikor a 

Szövetség védelmi miniszterei üléseznek, és várhatóan a védelmi képességek fejlesztését 

célzó intézkedéscsomag tartalmát vitatják meg. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A www.biztonsagpolitika.hu – Biztonságpolitika Portál fejlesztését a NATO Public Diplomacy 

Division, működtetését a Magyar Atlanti Tanács és a Nemzeti Közszolgálati Egyetem 

támogatja. 

 

 
 

http://www.defense.gov/news/newsarticle.aspx?id=117871
http://www.nato.int/cps/en/SID-B94C87CA-B8BC917D/natolive/news_90000.htm
http://www.nato.int/cps/en/SID-B94C87CA-B8BC917D/natolive/news_90000.htm
http://www.nato.int/cps/en/SID-34769347-FB9DD042/natolive/who_is_who_71466.htm
http://www.nato.int/cps/en/natolive/opinions_90003.htm
http://www.nato.int/cps/en/SID-D15596D8-EF15CFD6/natolive/news_90014.htm
http://www.biztonsagpolitika.hu/

