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A NATO külügyminisztereinek brüsszeli találkozója, 2012. december 4-5. 
Nagy Dóra 

 

A NATO-tagállamok külügyminiszterei Brüsszelben gyűltek össze december 4-5-én, hogy 

megtartsák szokásos féléves találkozójukat, és olyan sürgető kérdéseket vitassanak meg, mint 

Patriot rakéták telepítése Törökországba, az afgán fegyveres erők finanszírozása, valamint a 

partnerkapcsolatok jövője. A kétnapos találkozón a NATO-Oroszország Tanács és a NATO-Grúzia 

Tanács is ülésezett, és több bilaterális tárgyalásra is sort kerített a NATO főtitkára. 

 

A találkozót megelőző sajtótájékoztatón Anders Fogh Rasmussen főtitkár elmondta: jelenleg a 

Szövetség délkeleti határát jelentő török-szír határon kialakult helyzet a legégetőbb fenyegetés a 

NATO biztonsága szempontjából, így azt várja, hogy a 28 tagállam a nap folyamán döntést hozzon 

a Törökország által kérelmezett föld-levegő rakéták telepítéséről. Kiemelte, hogy a török kérés 

megszavazásával a tagállamok elkötelezettségüket demonstrálhatják az ellenük irányuló 

fenyegetések elrettentése és a Szövetség közös védelme iránt. Rasmussen továbbá azt is 

hangsúlyozta, az esetlegesen telepítésre kerülő Patriot rakéták csakis védelmi célokat szolgálnának, 

és nem pedig valamely támadó művelet vagy repüléstilalmi zóna támogatását. 

 

„A NATO és Oroszország közötti párbeszéd alapja a kölcsönös átláthatóság, bizalom és hitelesség” 

– mondta el a főtitkár, hozzátéve, hogy a felek célja továbbra is a stratégiai partnerség kiépítése 

marad. Rasmussen elismerte, új lendületet kell vinni a kapcsolatba, és a NATO-Oroszország Tanács 

ülésén fel kell mérni a jövőbeni együttműködés lehetséges területeit is. „Jó irányba haladunk – 

jelentette ki – melyet az idei évben tett közös erőfeszítések, – az afganisztáni együttműködés, a 

terrorizmus és a kábítószerek elleni összehangolt fellépés – is alátámasztanak. 

 

Ahogy Oroszország, Grúzia is értékes és kiemelt partner a Szövetség számára, melyet az ország 

elkötelezettsége a demokratikus reformok, perspektivikusan a NATO-tagság, illetve az ISAF 

műveletben való együttműködés mellett is demonstrál – fogalmazott a külügyminiszterek kétnapos 

tanácskozásának témáit felvezető sajtótájékoztatóján a főtitkár.  

 

 

 
A külügyminiszterek „családi fotója” Brüsszelben 

Forrás: http://www.nato.int 

http://www.nato.int/cps/en/natolive/opinions_92785.htm
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A NATO-Oroszország Tanács ülésének eredményei 
 

A találkozó első napján Anders Fogh Rasmussen először az Egyesült Államok külügyminiszterével, 

Hillary Clintonnal találkozott, majd kezdetét vette a NATO-Oroszország Tanács ülése. A 

tanácskozáson a felek együttműködésük eddigi eredményeit értékelték, és annak szorosabbra 

fűzéséről, valamint a Tanács munkájának dinamizálásáról tárgyaltak. Az elmúlt év sok pozitív 

eredményt hozott a gyakorlati együttműködésben: a NATO Oroszországgal karöltve több mint 2500 

kábítószer-elleni fellépésre specializálódott szakembert, valamint közel 30 helikopter-technikust 

képzett ki Afganisztánból, Közép-Ázsiából és Pakisztánból. Továbbá az afgán légierő számára 

létfontosságú alkatrészek beszerzésében is segédkeztek, így igyekezve pótolni annak hiányosságait. 

Ugyancsak figyelemreméltó fejlemény, hogy idén júniusban az Afganisztánt érintő logisztikai 

együttműködés kiterjesztése is megtörtént, valamint közös gyakorlatokra is sor került a NATO-

Oroszország Légi-együttműködési Kezdeményezés (NATO-Russia Cooperative Airspace Initiative 

– CAI) keretében. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
„Ez jó alapot ad a jövő év ambiciózus napirendjéhez” – nyilatkozta az Oroszországgal folytatott 

együttműködésről Anders Fogh Rasmussen. Forrás: http://www.nato.int 

Oroszország 2008-ban járult hozzá ahhoz, hogy területén ISAF-tagállamok 

Afganisztánba tartó nem-katonai szállítmányai haladjanak át, mely jelentős logisztikai 

könnyítést jelentett a műveletben résztvevő államok számára. A lisszaboni csúcson a 

megállapodást kibővítették az Afganisztánból érkező szállítmányokra vonatkozóan is, 

majd az idén májusban rendezett chicagói csúcstalálkozón a felek bejelentették, hogy 

együttműködésük keretében az ISAF-szállítmányok már nem csak légi, hanem 

kombinált szállítással (légi, vasút és közút) is eljuthatnak céljukhoz. 

 

A NATO-Oroszország Légi-együttműködési Kezdeményezés (CAI) egészen 2005-ig 

nyúlik vissza, amikor a felek döntöttek a terrorizmus elleni együttműködés mélyítéséről 

azzal a céllal, hogy megakadályozzák, hogy bárhol, bármikor terroristák vegyék át a 

polgári repülőgépek feletti uralmat. A NATO és Oroszország információcserével és 

korai-előrejelző rendszer kiépítésével igyekszik megakadályozni a 9/11-hez hasonló 

tragédiák bekövetkezését. 2011 júniusában került sor a „Vigilant Skies 2011”nevet viselő 

első közös gyakorlatra, majd a CAI 2012 nyarán érte el a teljes műveleti készültséget. 
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Az ülés során a szövetségesek és Oroszország elfogadták a 2013-as munkatervet. Ez alapján a felek 

a kábítószer elleni közös fellépés keretében megkezdik rendőrnők és kábítószer-kereső kutyák 

kiképzését Afganisztánban, kibővítik a Helikopter Fenntartási Pénzügyi Alapot, így új kiképzési 

programok indulnak a MI-17 és MI-35-ös helikopterek személyzete és technikusai számára, 

valamint támogatást kap az afgán légierő egészségügyi evakuálási programja is. Ezzel együtt az 

eddig elindított projektek – mint a fent említett CAI vagy az öngyilkos merénylőkre szerelt 

robbanószerek korai felderítését célzó STANDEX – is tovább folytatódnak. 

 

 

Patriot rakéták Törökországban 
 

A találkozó legfontosabb ügye vitathatatlanul a török-szír határra telepítendő Patriot rakéták kérdése 

volt. A NATO-tagságának 60. évfordulóját ünneplő Törökország lakosságának és területének 

védelmében kérvényezte légvédelmi képességeinek a NATO keretei között történő bővítését. 

„Törökország a NATO támogatását kérte, és a NATO mellette áll a teljes szolidaritás jegyében” – 

fogalmazott Anders Fogh Rasmussen, miután az Észak-atlanti Tanács kérés támogatásáról döntött. 

Az ülést követő sajtótájékoztatón elmondta, hogy a miniszterek a NATO-Oroszország Tanács ülése 

során Szergej Lavrov orosz külügyminisztert is biztosították arról, hogy a Patriotok védelmi célokat 

fognak szolgálni, azaz kizárólag a Szíria irányából érkező rakéták elfogására állnak készenlétben. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A német kormány két tüzérségi üteg (mintegy 400 katona) telepítését jelentette be, Hollandia pedig 

további két üteggel (maximum 360 fővel) járulna hozzá az ország védelméhez, ugyanakkor a 

kormányzati döntésen túl az is kell, hogy mindkét állam parlamentje jóváhagyja a felajánlást, 

mielőtt az erők telepítése megkezdődne. A felajánlást tevő németeken és hollandokon kívül az 

Egyesült Államok volt a törökök legnagyobb támogatója a kérdésben, így az ülés során Ahmet 

Davutoğlu külügyminiszter mindhárom ország képviselőjének megköszönte a támogatást. 

Ugyanakkor Ankara az USA részvételéhez is ragaszkodna, hogy növelje a nyomást az Asszad-

rezsimen, Washington azonban egyelőre nem beszélt a hozzájárulása mértékéről. A légvédelmi 

rakétakomplexumok telepítésének időpontjáról sem született döntés, hiszen a politikai döntés 

meghozatala után ez „egy sor gyakorlati kérdés függvénye”. Mindazonáltal úgy becsülte, hogy a 

telepítés néhány héten belül megkezdődhet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Törökország több alkalommal is szenvedett veszteségeket a másfél éve húzódó szíriai 

konfliktus következtében. 2012 júniusában a török légierő F-4 Phantomját lőtte le 

vitatott körülmények között a szír légierő, majd október elején a határ menti Akcakale 

török települést érte tüzérségi találat, öt halálos áldozatot követelve. A kormány az 

eseteket követően többször összehívta az Észak-atlanti Tanácsot a Washingtoni szerződés 

4. cikke alapján, ahol a Szövetségesek határozatban ítélték el a cselekményeket, 

hangsúlyozva, hogy szolidaritást vállalnak Törökországgal és támogatják védelmi 

lépéseit. 

„Szíria nem elhanyagolható ballisztikus rakétaképességgel rendelkezik” – nyilatkozta a 

sajtónak december 6-án Thomas de Maiziére német védelmi miniszter, hozzátéve: a 

több száz darabra becsült rakétaarzenál hatótávolsága mintegy 700 kilométer is lehet, 

ami Törökország jelentős részére veszélyt jelenthet. Bár a szír kormány egyelőre nem 

mutatott szándékot a rakéták használatára, „azt akarjuk, hogy ez így is maradjon” – 

fogalmazott a miniszter. Thomas de Maiziére azt is elmondta, hogy a műveletben a 

NATO korai előrejelző repülőgépei (NATO Airborne Warning and Control System – 

AWACS) is részt fognak venni. 
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A külügyminiszterek döntöttek a Patriot rakéták törökországi telepítéséről 

Forrás: http://www.nato.int 

 

 

A repülőgépek, ballisztikus rakéták és robotrepülőgépek elfogására is alkalmas MIM–104 Patriot 

közép-hatótávolságú légvédelmi rakétakomplexum a NATO integrált légvédelmi rendszerének 

részét fogja képezni, és a Szövetséges Fegyveres Erők Európai Főparancsnoka (Supreme Allied 

Commander Europe – SACEUR) irányítása alatt fog állni. Ahmet Davutoğlu elmondása szerint 

ezzel Törökország háromdimenziós védelmet fog kapni a Szövetségtől: az első az említett Patriot-

rendszer, a második a célpontot nagy magasságban is megsemmisíteni képes THAAD-rendszer 

(Terminal High Altitude Area Defense) – melynek részeként az év elején AN/TPY-2 X Band korai 

előrejelző radar települt a törökországi Malatyába –, a harmadik pedig az Egyesült Államok 

Földközi-tengeren állomásoztatott hajóira telepített Aegis hajófedélzeti felderítő és rakétaelhárító 

fegyverrendszer. 

 

 

A NATO és Grúzia 
 

A találkozó második napján a NATO-tagságra aspiráló Grúzia külügyminiszterével tárgyaltak a 

tagállamok külügyminiszterei a NATO-Grúzia Bizottság keretei között zajló együttműködés 

jövőjéről, valamint az ország euro-atlanti integrációjáról. A huszonnyolcak az októberi választások 

után új grúz külügyminisztert üdvözölhettek Maia Panjikidzé személyében, és kifejezték 

elismerésüket az ország eddig elért demokratikus reformjaival kapcsolatban. „Októberben Grúzia 

fontos vizsgán ment át. Szabad, tisztességes és demokratikus választásokat tartott” – értékelte az 

elmúlt hónapok fejleményeit a főtitkár, majd a reformfolyamat folytatására bíztatta a grúz politikai 

erőket. 

 

A főtitkár ugyancsak méltatta az ország elkötelezettségét a NATO és az ISAF művelet mellett: 

Grúzia az utóbbi időben megduplázta afganisztáni hozzájárulását, így a legnagyobb 

csapatlétszámmal rendelkező nem NATO-tag állam, továbbá jelezte csatlakozási szándékát a 

művelet 2014-es befejezését követően induló új kiképző és tanácsadó „civil” misszióhoz is. 



5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Partnerkapcsolatok és az afgán erők finanszírozása 
 

A december 5-i ülésnap végén a 28 szövetséges az ISAF-misszióhoz hozzájáruló nem NATO-

tagállamokkal találkozott, hogy megvitassák Afganisztán kérdését a művelet 2014-es befejezését 

követően. Az ülésen részt vett Zalmai Rassoul afgán külügyminiszter, valamint Japán, az ENSZ és 

az Európai Unió képviselői is.  

 

 

 
Zalmai Rassoul afgán külügyminiszter és Anders Fogh Rasmussen 

Forrás: http://www.nato.int 

A NATO-Grúzia Bizottságot (NATO-Georgia Commission – NGC) 2008 

szeptemberében hozták létre azzal a céllal, hogy politikai és gyakorlati együttműködési 

fórumként szolgáljon a felek számára, valamint hogy elősegítse a szövetségi tagságra 

aspiráló Grúzia útját NATO-ba. Grúzia a 2008-as bukaresti csúcstalálkozó óta hivatalosan 

tagjelölt állam, így a demokratikus és intézményi célokra fókuszálva a szükséges 

politikai, gazdasági és védelmi reformok folytatását is igyekszik támogatni a Bizottság – 

csakúgy, mint az ország Oroszországgal való kapcsolatának normalizálását. 

 

Az NGC rendszerint nagyköveti és katonai képviselői szinten találkozik, időszakosan 

pedig védelmi- és külügyminiszterek vagy vezérkar főnökök szintjén, de NATO-Grúzia 

csúcstalálkozókra is sor szokott kerülni. 

 

Grúzia jelentős erőkkel vesz részt a NATO több műveletében is. 1998 és 2002 között 

mintegy 200 katonával támogatta a KFOR missziót, valamint 2010-től a Földközi-

tengeren zajló terrorizmus-elleni Operation Active Endeavourhöz is hozzájárul. 

Afganisztáni szerepvállalását 2009-ben kezdte, majd körülbelül 900 fős kontingensét 

idén novemberben emelte több mint 1500 főre, ezzel csapatlétszám tekintetében első a 

nem-NATO államok között. A grúz egységek nagy része Helmand tartományba települt, 

feladatuk leginkább az utak védelme és aknamentesítése, de részt vesznek a felkelők 

elleni műveletekben is. 

http://www.nato.int/cps/en/natolive/topics_52131.htm
http://www.nato.int/cps/en/natolive/topics_38988.htm
http://www.nato.int/cps/en/natolive/topics_38988.htm
http://www.nato.int/isaf/docu/epub/pdf/placemat.pdf
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Az ISAF-hez hozzájáruló 52 ország megerősítette Chicagóban tett kötelezettségvállalását 

Afganisztán biztonsága és jövője iránt, miközben a kiképzett afgán erők fenntartásában és 

finanszírozásában a NATO egyre csökkenő, az afgán kormány pedig egyre növekvő részt fog 

vállalni. Mindazonáltal – ahogy a NATO-Oroszország Tanács találkozóján is lefektették – a 

Szövetség addig is fokozza szerepvállalását az afgán haderő és rendőrség kiképzésében, 

felszerelésében, a terrorizmus és a kábítószerek elleni harcban. 

 

A felek egyetértettek abban, hogy 2015-től kezdődő időszakra új támogatási mechanizmust kell 

kidolgozni, de ennek mikéntjéről egyelőre nem határozták. Ugyanakkor a NATO már 2012 

májusában, a chicagói csúcsértekezleten döntött az Afganisztánra fordított költségvetés jövőbeni 

csökkentéséről annak érdekében, hogy az afgán gazdaság növekedésével egy időben az ország 

nemzetközi segélyektől való függősége is csökkenjen – ahogy ezt az ISAF-et felváltó új, kisebb 

művelet elindítása is indokolja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az ISAF-hez hozzájáruló államok által Chicagóban kiadott Nyilatkozat értelmében az afgán 

nemzeti hozzájárulás a fegyveres és rendvédelmi erők fenntartásához 2015-ben minimálisan eléri az 

500 millió dollárt, és az önrész folyamatosan növekedni fog. Ehhez képest az ország 2014 után 4,1 

milliárd dollár éves támogatásra számíthat a NATO és szövetségesei részéről, akik „228.500 fős 

Afgán Nemzeti Biztonsági Erőkkel (ANSF) terveznek (a 2012. októberi 352.000 fő helyett), 

melynek méretét a biztonsági helyzet függvényében rendszeresen felül fogják vizsgálni.” Bár a 

főtitkár nem beszélt a forráskivonás következtében potenciálisan felmerülő problémákról, NATO 

diplomaták szerint az országban tapasztalható korrupció nagymértékben akadályozhatja a segélyek 

megfelelő felhasználását és ezzel a szövetségi célok elérését. Hillary Clinton pedig annak 

fontosságára hívta fel a figyelmet, hogy a válság sújtotta európai államok is tartsák magukat a 

Chicagóban vállalt kötelezettségeikhez. 

 

A kétnapos találkozó végén záró gondolataiban a partnerkapcsolatok fontosságáról beszélt Anders 

Fogh Rasmussen, melyek mind a missziók, mind a Szövetség biztonságának fenntartásában kiemelt 

szerepet játszanak. Hangsúlyozta: a NATO továbbra is dolgozni fog a partnereivel való 

kapcsolatainak mélyítésén és erősítésén, valamint elkötelezett marad a „nyitott ajtók” politikája 

iránt. 

 

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

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

 

 

A Szövetség védelmi miniszterei októberi találkozójukon döntöttek arról, hogy a harcoló 

erők kivonása után a NATO új kiképző, tanácsadó és támogató műveletet indít 

Afganisztánban, mely tisztán „civil misszió” lesz, és méretéről valószínűleg a jövő év 

elején határoz az Észak-atlanti Tanács, a kész tervekkel pedig 2013 végéig állnak elő a 

NATO tervezésért felelős szervei. A főtitkár elmondása szerint az új műveletben való 

részvételi szándékát eddig nyolc partnerállam – köztük a már említett Grúzia – jelezte. 

2014-ig a NATO és NATO-partner erők kivonása fokozatosan, a biztonsági helyzet 

alakulásának függvényében fog megtörténni, figyelembe véve az ún. átmenetben elért 

eredményeket. A 2011 júliusában indult folyamat kulcseleme, hogy az Afgán Nemzeti 

Biztonsági Erők (ANSF) több fázisban, fokozatosan veszik át az ellenőrzést az egyes 

területek, tartományok felett, majd végül a teljes felelősséget is képesek lesznek vállalni 

országuk biztonságáért. 

http://www.biztonsagpolitika.hu/?id=16&aid=1188&title=A_NATO_chicagói_csúcstalálkozójának_értékelése
http://www.nato.int/cps/en/SID-AD0FAD57-D0A25272/natolive/official_texts_87595.htm
http://in.reuters.com/article/2012/12/05/nato-afghanistan-clinton-idINDEE8B408O20121205
http://www.biztonsagpolitika.hu/
http://www.biztonsagpolitika.hu/?id=16&aid=1241&title=A_NATO_védelmi_minisztereinek_brüsszeli_találkozója_-_2012._október_9-10.

