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A NATO vezérkari főnökeinek és védelmi minisztereinek találkozói 
Budai Ádám 

 

A közelmúltban két magas szintű katonai találkozóra került sor az Észak-atlanti Szerződés 

Szervezetének tagállamai körében: májusban a Katonai Bizottság, június elején pedig a 

védelmi miniszterei üléseztek, hogy továbbvigyék a képességfejlesztés, az afganisztáni 

műveletek és a NATO katonai transzformációjának folyamatait: 

 

Május 14-15-én a NATO Katonai Biztosságának ülésén a vezérkari főnökök azzal a céllal 

találkoztak Brüsszelben, hogy megvitassák az afganisztáni művelettel kapcsolatos 

fejleményeket és az Átmenet (Inteqal) jelenlegi állását; a katonai jellegű együttműködések 

mélyítésének lehetőségeit a NATO partnerországokkal; a transzformáció kapcsán pedig 

támogatásukról biztosítsák a folyamatban lévő és jövőbeli kezdeményezéseket, különösen az 

„Okos Védelem” koncepcióját és az Összekapcsolt Haderő Kezdeményezést. 

 

Június 4-5-én került megrendezésre a védelmi miniszterek találkozója Brüsszelben, ahol 

megtárgyalták a Katonai Biztosság által küldött javaslatokat, illetve terítékre került a 

kulcsterületeken tapasztalható képességhiány és az aránytalan tehermegoszlás az Atlanti-

óceán két partja között. Döntés született a Szövetség kibervédelmi képességének erősítéséről, 

amely először kerül terítékre központi témaként a védelmi miniszterek körében, illetve a 

Szövetség 2014 utáni afganisztáni szerepvállalásának részleteit illetően, valamint arról, hogy 

a líbiai kormány kérésére a NATO szakértői delegációt küld az országba. 

 

 

A Katonai Bizottság május 14-15-i találkozója 

 

A Katonai Bizottság ülésének kezdetén annak elnöke, Knud Bartels tábornok ismertette 

a legutóbbi, januári találkozó óta történt fejleményeket. Elmondta, hogy a gazdasági 

válság súlyosbodik, amely miatt a Szövetség védelmi kiadásai tovább csökkenek. A világban 

történt események újból megerősítették annak igényét, hogy a NATO agilis, adaptív és 

megfizethető képességeket alakítson ki azért, hogy helyt állhasson az előre nem látható 

biztonsági fenyegetésekkel szemben, míg az afganisztáni Átmenet továbbra is komoly 

feladatok elé állítja a szervezetet. 

 

 
Knud Bartels tábornok, a NATO Katonai Bizottságának elnöke 

(Forrás: nato.int) 

http://www.nato.int/cps/en/natolive/events_100400.htm
http://www.natowatch.org/sites/default/files/briefing_paper_no.36_chiefs_of_defence_meeting_-_may_2013.pdf
http://www.natowatch.org/sites/default/files/briefing_paper_no.36_chiefs_of_defence_meeting_-_may_2013.pdf
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Partnerkapcsolatok 

 

A vezérkari főnökök megerősítették támogatásukat a NATO két stratégiai partnere, Ukrajna 

és Grúzia irányában védelmi szektoraik reformja és a NATO interoperabilitás elérése felé 

mutatott elkötelezettségük kapcsán. A Bizottság továbbra is támogatja az Oroszországgal 

folytatott együttműködést, amelynek továbbfejlesztéséről a jövő évre vonatkozóan új 

kezdeményezéseket vitattak meg, különös tekintettel a haditengerészeti együttműködés 

lehetőségeire a Mediterrán-térségben. Demonstrálták elkötelezettségüket a transzparencia 

növelésére az információ-megosztás révén a Steadfast Jazz 2013 gyakorlat és az 

afganisztáni műveletek kapcsán, amellyel kapcsolatban Bartels tábornok kiemelte a 

„kölcsönös megértés erősítésének” fontosságát. A Steadfast Jazz 2013 gyakorlatra ez év 

novemberében kerül sor. Célja a NATO Reagáló Erők – a szárazföldi erők, a légierő, a 

haditengerészet és a speciális erők komponenseiből felépülő, gyorsan mozgósítható és 

telepíthető, fejlett technológiával rendelkező többnemzeti erők – gyakorlatoztatása és 

tesztelése lesz. A koszovói helyzet kapcsán a résztvevők egyetértettek abban, hogy a NATO 

folytatni fogja a biztonságos környezet fenntartását az országban. Jelentős lépésként 

értékelték a Szerbia és Koszovó közti kapcsolatok normalizálódását, amelynek fontos 

előzménye volt az Európai Unió segítségével megkötött egyezmény a két balkáni ország 

között. 

 

Az ISAF-művelet 

 

Ahogy a Szövetség az ISAF művelet befejezéséhez közeledik, az afganisztáni misszió új 

szakaszba lép, amely kritikus lesz az ország jövője szempontjából. Az eddig elsődlegesen 

harcoló feladatokat ellátó NATO csapatok támogatói, kiképzői és tanácsadói szerepkörre 

térnek át, amelyet az afgán nemzeti biztonsági erők megnövekedett képességei tesznek 

lehetővé: a közel 350.000 fős létszámnak és a kiképzésnek köszönhetően megérettek arra, 

hogy az egész nemzet számára szavatolják a biztonságot. A felelősség átadásának 

folyamatát Knud Bartels tábornok pozitívan értékelte, majd rátért a Szövetség új 

missziójára, a „Határozott Támogatásra” (Resolute Support). A vezérkari főnökök 

megvizsgálták, hogy az ISAF utáni időszakra regionális vagy nemzeti megközelítést 

alkalmazzanak-e, amelyek mindegyike más és más követelményeket támaszt a szükséges 

egységekkel, felszereléssel, bázisokkal és erőforrásokkal szemben. Ennek kapcsán elmondta, 

hogy a részletek kidolgozása a következő hetekben fog befejeződni, amelyet ezt követően a 

védelmi miniszterek fognak megvitatni. 

 

Transzformáció 

 

A transzformációról szóló ülésen a vezérkari főnökök világos irányvonalakat határoztak meg 

a NATO jövőbeli kiképzéssel és hadgyakorlatokkal kapcsolatos koncepciója számára. Szóba 

került az a nagyfokú láthatóságot biztosító gyakorlat is, amelyre 2015-ben kerül sor, és amely 

jelezni fogja a Szövetség műveleti súlypontjának eltolódását, valamint remek alkalmat biztosít 

az új parancsnoki és haderőstruktúra tesztelésére. A találkozó zárásaként kiemelték a 

teljesítőképesség (capacity) és a katonai képességek (capability) megőrzésének fontosságát, 

amelynek kapcsán Bartels tábornok kiemelte, hogy „a védelmi kiadásoknak az egész 

Szövetségben koherensnek és egymást kiegészítőnek kell lenniük, valamint meg kell felelniük 

a jövő fenyegetéseinek”. Utóbbi kategóriába sorolta a kiberháborút, a tömegpusztító 

fegyverek proliferációját, a polgárháborúkat és az államok közötti konfliktusokat. 

Véleménye szerint a Szövetségnek folytatnia kell az agilis, adaptív és megfizethető 

képességek fejlesztését. 

http://www.jfcbs.nato.int/jfcbrunssum/news_archive/2013-2/jfcbs-conducts-main-planning-conference-for-exercise-steadfast-jazz-2013.aspx
http://www.nato.int/cps/en/natolive/news_100584.htm
http://www.nato.int/cps/en/natolive/news_100584.htm
http://www.nato.int/cps/en/natolive/news_100584.htm
http://www.defense.gov/News/NewsArticle.aspx?ID=120028
http://www.defense.gov/News/NewsArticle.aspx?ID=120028
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A védelmi miniszterek június 4-5-i találkozója 

 

Partnerkapcsolatok 

 

A NATO védelmi miniszterei találkoztak grúz kollégájukkal, Irakli Alasaniával a 

NATO-Grúzia Bizottság ülésén, ahol az együttműködés további elmélyítésének 

lehetőségei és az eddigi eredmények értékelése kerültek előtérbe. Anders Fogh Rasmussen 

kifejezte nagyrabecsülését a NATO műveletekhez a múltban és a jelenben nyújtott aktív grúz 

támogatásért, valamint kiemelte a katonák bátorságát és professzionalizmusát, amely 

különösen annak fényében jelentős, hogy az ország védelmi szektora jelenleg is egy 

reformfolyamaton megy keresztül. Rasmussen megköszönte, hogy a kaukázusi ország készen 

áll a Szövetség 2014 utáni missziójában való részvételre, valamint üdvözölte Grúziának az 

euró-atlanti integráció felé vezető úton tett dinamikus erőfeszítéseit és eddig elért 

eredményeit. A főtitkár elmondta, hogy a NATO továbbra is nagy figyelemmel kíséri az 

ország előtt álló kihívásokat és a megvalósuló fejlesztéseket, különös tekintettel a jog 

uralmára, valamint a kisebbségi és emberi jogok biztosítására. Bátorította Grúziát, hogy 

folytassa a reformokat, valamint szabad és tiszta elnökválasztást bonyolítson le. Rasmussen 

világossá tette, hogy egy stabil, demokratikus Grúzia az euró-atlanti közösséghez tartozik, és 

ha megfelel minden, a 2008-as bukaresti csúcson vele szemben támasztott követelménynek, 

nyitva áll előtte az út a NATO-tagság felé. 

 

 
 

A miniszterek üdvözölték a NATO azon döntését, melynek értelmében egy szakértői 

delegáció utazik Líbiába. Célja annak megvizsgálása, miként lehet eleget tenni az észak-

afrikai állam miniszterelnöke felkérésének, amelyben Szövetség segítségét kérte az ország 

biztonsági erőinek fejlesztéséhez. A csoport várhatóan június végére készül el jelentésével, 

amelynek révén az Észak-atlanti Tanács döntheti az együttműködés további irányáról. 

Ugyanakkor a főtitkár elmondta, hogy három elvet kell mindenképpen szem előtt tartani 

bármiféle támogatás nyújtásához: a líbiai vezetésnek erősnek és stabilnak kell lennie, a 

tanácsadásnak olyan területekre kell fókuszálnia, amelyeken a NATO-nak komoly 

szakértelme van (például a biztonságot szavatoló intézmények létrehozásánál), valamint egy 

A NATO-Grúzia Bizottság 2008-ban jött létre, hogy segítse a kaukázusi ország 

csatlakozási folyamatát és felügyelje Szövetség által Grúziának nyújtott segítséget a 2008-

as oroszokkal folytatott háború után. A NATO elsődleges célja, hogy komoly reformok 

induljanak meg a demokratikus intézményekben és a védelmi szektor területén. Grúzia az 

afganisztáni misszió elkötelezett támogatója, amelyet jól jelez, hogy ő a legnagyobb 

hozzájáruló a nem NATO-tagországok közül, valamint elkötelezte magát a 2014 utáni 

időszakra vonatkozóan is. Az ország továbbá támogatja a Szövetségnek a 

kalóztevékenység visszaszorítását célzó Active Endeavour műveletét a Mediterrán-

térségben. 

Knud Bartels tábornok 2012. január 1-je óta tölti be a Katonai Bizottság elnöki 

székét. 2009 és 2011 között a dán fegyveres erők vezérkari főnöke volt, valamint a 

miniszterelnök elsőszámú katonai tanácsadója. Katonai karrierjét alapjaiban határozta 

meg a belföldön és külföldön szerzett nagymértékű műveleti tapasztalata. A harctéren 

megszerzett ismereteit a párizsi Ecole Supérieure de Guerre-ben és az amerikai Army 

War College-ben fejlesztette tovább, majd dán katonai felsőoktatási intézményekben 
oktatóként tevékenykedett. 

http://www.nato.int/cps/en/natolive/events_100946.htm
http://www.nato.int/cps/en/SID-69CE2DB3-855ED16F/natolive/news_101172.htm
http://www.nato.int/cps/en/SID-69CE2DB3-855ED16F/natolive/news_101172.htm
http://www.nato.int/cps/en/SID-69CE2DB3-855ED16F/natolive/news_101172.htm
http://www.nato.int/cps/en/natolive/news_101096.htm
http://www.nato.int/cps/en/natolive/news_101096.htm
http://www.nato.int/cps/en/natolive/topics_38988.htm
http://www.nato.int/cps/en/natolive/who_is_who_49764.htm
http://www.nato.int/cps/en/natolive/who_is_who_49764.htm
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esetleges kiképző tevékenység csakis Líbián kívül folyhat, csapattelepítések nem lesznek az 

ország területén. A főtitkár nyilatkozatában kifejtette, hogy a biztonsági szektor reformja terén 

nyújtható segítség mellett a politikai kapcsolatok szorosabbra fűzésére is remek lehetőség 

nyílik, valamint a NATO továbbra is szívesen látja Líbiát a Mediterrán Dialógusban. Az 

ország miniszterelnöke kiemelte, hogy a Szövetség fontos szerepet játszhat abban, hogy az 

Líbia az országvédelmi és terrorellenes feladatait minél hatékonyabban láthassa el. Ez azért is 

fontos, mert szakértők szerint ennek hiányában a francia intervenció által Maliból kiszorított 

al-Kaida milicisták búvóhelyeket hozhatnak létre Líbiában. 

 

 

 
A NATO-tagállamok védelmi minisztereinek ülése 

(Forrás: nato.int) 

 

 

Képességfejlesztés 

 

A június 4-i ülésen a miniszterek egyetértettek abban, hogy a Szövetség kibervédelmi 

képességének idén őszre teljes műveleti kapacitással kell működnie, kiterjesztve a 

védelmet a NATO-tagállamok által birtokolt és működtetett összes hálózatra. 
Megállapodtak továbbá szakértőkből álló gyorsreagálású csoportok felállításában, amelyek 

egy kibertámadás esetén látnák el a védelmet, ugyanakkor annak részleteiről, hogy a 

tagállamok egyénileg milyen módon vehetnék igénybe ezek segítségét, várhatóan csak az 

októberi találkozón születhet megegyezés. A főtitkár kiemelte, hogy a kibertérből érkező 

támadások nem állnak meg a nemzeti határoknál, így a védelmet is ennek szellemében 

szükséges kialakítani. Rasmussen elmondta, hogy a 2012-es évben 2500 kibertámadást 

hajtottak végre a Szövetség ellen, ugyanakkor ezek közül egyik sem volt sikeres.  

 

A kibérvedelem kérdése legelőször a 2002-es prágai csúcson került napirendre. Az 

Észtországot 2007-ben ért kibertámadás felgyorsította azt a folyamatot, amelynek végén 

megszületett az első szövetségi kibervédelmi politika. A 2008-as orosz-grúz háború 

rávilágított arra a tényre, hogy a hagyományos hadviselés mellett egyre nagyobb szerepet 

http://www.upi.com/Top_News/US/2013/05/31/Obama-NATOs-Rasmussen-discuss-end-of-combat-in-Afghanistan/UPI-13701369987200/
http://www.upi.com/Top_News/US/2013/05/31/Obama-NATOs-Rasmussen-discuss-end-of-combat-in-Afghanistan/UPI-13701369987200/
http://www.nato.int/cps/en/SID-69CE2DB3-855ED16F/natolive/news_101143.htm
http://www.nato.int/cps/en/SID-69CE2DB3-855ED16F/natolive/news_101143.htm
http://www.nato.int/cps/en/SID-69CE2DB3-855ED16F/natolive/news_101143.htm
http://www.telegraph.co.uk/news/uknews/defence/10099525/Nato-suffered-2500-cyber-attacks-in-2012.html
http://www.telegraph.co.uk/news/uknews/defence/10099525/Nato-suffered-2500-cyber-attacks-in-2012.html
http://www.nato.int/cps/en/natolive/topics_78170.htm?
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kapnak a kibertérben folyó műveletek. Ugyanebben az évben sor került a NATO Kooperatív 

Kibervédelmi Kiválósági Központjának létrehozására. 

 

A kibertérből érkező fenyegetések volumene az elmúlt években jelentősen megnövekedett, 

amelyre a Szövetségnek is reagálnia kellett. 2011-ben új kibervédelmi politikát és a hozzá 

tartozó akciótervet fogadtak el, amely kijelölte a NATO kibervédelmi képességei 

fokozásának irányvonalait. Az új politika egy koordinált megközelítési lehetőséget nyújt, 

amely a kibervédelmi támadások megelőzésére és a rugalmasság kialakítására helyezi a 

hangsúlyt. Minden NATO-struktúrát központosított védelem alá fognak helyezni, a 

kapcsolódó képességeket pedig erősíteni fogják, valamint integrálni a Szövetség Védelmi 

Tervezési Rendszerébe. A dokumentum továbbá elősegíti a kibervédelemmel kapcsolatos 

együttműködések kialakítását és fokozását a partnerországokkal, más nemzetközi 

intézményekkel és a magánszektorral. 

 

2012-ben létrehozták a kibervédelmi reagáló képességet (NATO Computer Incident Response 

Capability, NCIRC), illetve sor került a kibervédelem integrálására a NATO Védelmi 

Tervezési Rendszerébe. A 2012-es chicagói csúcson az állam- és kormányfők ismét 

megerősítették elkötelezettségüket a kibervédelmi képességek fokozása mellett, majd 2012 

júliusában felállt a NATO Kommunikációs Információs Ügynöksége (NATO 

Communication and Information Agency, NCI). Fontos mérföldkőnek tekinthető, hogy 2013 

áprilisában működésbe lépett az NCIRC Technikai Központja (NCIRC Technical Centre), 

amely az alapvető hálózati védelmet menedzseli, valamint elemzői képességgel is 

rendelkezik. 

 

 
 

A védelmi miniszterek megvitatták a képességhiányok kérdését egyéb kulcsterületeken is, azt 

vizsgálva, hogy a többnemzeti együttműködési projektek révén hogyan hidalhatnák át a 

problémákat. Rasmussen kiemelte, hogy „a védelmi kiadások csökkennek, miközben a 

modern képességek költségei nőnek. Egyensúlyhiány figyelhető meg aközött, amivel 

rendelkezünk, és amire szükségünk van, komoly képességhiányokkal az olyan területeken, 

mint a légi utántöltés, valamint a hírszerzés, megfigyelés és felderítés.” Hozzátette, hogy a 

rendelkezésre álló források minél hatékonyabb felhasználására van szükség az 

együttműködések fejlesztése révén, és nem szabad engedni, hogy a védelmi kiadások tovább 

csökkenjenek. Emellett az európai országoknak az eddigieknél nagyobb terhet kell levenniük 

az Egyesült Államok válláról. 

 

A NATO Együttműködési Kiválósági Központja (NATO Cooperative Cyber Defence 

Centre of Excellence, NATO CCD COE) 2008. május 14-én jött létre azzal a céllal, hogy a 

NATO-tagállamok és partnereik kibervédelmi kapacitásait erősítse a tapasztalatcsere, 

oktatás és kutatás-fejlesztés eszközeivel. A Központ olyan közös fórummá kíván válni, 

amely összegyűjti és partnereivel megosztja mindazt a nemzetközi tapasztalatot és tudást, 

ami a 21. század informatikai, bővebb értelemben kiberbiztonságának fenntartásához 
szükséges. 

http://www.nato.int/nato_static/assets/pdf/pdf_2011_09/20111004_110914-policy-cyberdefence.pdf
http://www.nato.int/nato_static/assets/pdf/pdf_2011_09/20111004_110914-policy-cyberdefence.pdf
http://www.ncia.nato.int/Pages/default.aspx
http://www.ncirc.nato.int/
https://www.ccdcoe.org/
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A Szövetség védelmi kiadásainak százalékos megoszlása 2007 és 2012 között 

(Forrás: nato.int) 

 

 

Az európai NATO-tagállamok részesedése a Szövetség védelmi költségvetéséből 2007 óta 

4%-kal csökkent, amely a 2008-ban kirobbant gazdasági válsággal és a kiadások 

növeléséhez szükséges politikai akarat és társadalmi támogatottság hiányával magyarázható. 

A helyzetet tovább súlyosbítja, hogy az európai NATO-tagállamok védelmi büdzséjének több 

mint 50%-át adó Franciaország, Németország és az Egyesült Királyság egyre fokozódó 

nyomás alá került, hogy csökkentse a védelemre szánt erőforrásainak mértékét, miközben a 

többi európai tagállam együttes részesedése 8,8%-ról 7,5%-ra csökkent. További beszédes 

adat, hogy a 2006-os prágai csúcson elfogadott 2%-os minimumküszöböt 2007-ben négy, míg 

2012-ben már csak három európai állam (Egyesült Királyság, Észtország, Görögország) tudta 

tartani – természetesen az Egyesült Államok mellett. 

 

 

Az ISAF-művelet 

 

Június 5-én a NATO-tagállamok és 22 partnerország védelmi miniszterei támogatták 

annak az új, NATO vezette missziónak (Resolute Support) a részletes koncepcióját, 

amely 2014 után járul hozzá Afganisztán biztonságához. A konkrét elképzelés révén a 

Szövetség katonai szakértői a következő hónapokban véglegesíthetik a tervet. A főtitkár 

hangsúlyozta, hogy az új misszió nem csak nevében fog különbözni elődjétől, hanem 

feladatkörében és méretében is: a célja a tanácsadás, kiképzés és támogatás nyújtása az afgán 

erők számára, nem pedig azok helyettesítése, amelyet a korábbiakhoz képest jelentősen 

lecsökkent létszámmal fognak végrehajtani. A felelősség átadása 2014 végére fog 

befejeződni, amelynek eredményeképpen az afgán biztonsági erők fogják szavatolni az egész 

ország biztonságát. A misszió regionális felosztásban fog működni, amely Kabulra, valamint 

az ország északi, nyugati, déli és keleti részére fog koncentrálódni. Elsősorban a haderő és a  

rendőrség parancsnoki szintjére, valamint az olyan nemzeti intézményekre fog fókuszálni, 

mint az ország biztonságát szavatolni képes minisztériumok. Rasmussen hozzátette, hogy „az 

elmúlt 11 évben lehetőséget adtunk az afgán nép számára, hogy felépítse a jövőjét. Az új 

misszió révén folytatni fogjuk a támogatásukat. Ugyanakkor végső soron az afgánok kezében 

van a saját sorsuk alakítása. Ez jelenti a felelősség átadásának lényegét, amelynek kapcsán 

egy fontos mérföldkőhöz érkeztünk.” Értékelése szerint a folyamat jól halad, ugyanakkor 

továbbra is kihívásokkal kell szembenézni. Hangsúlyozta, hogy az együttműködés 

kétirányú, így az afgán kormány elkötelezettsége a jobb kormányzás, a korrupció elleni 

fellépés, valamint az emberi jogok és a tiszta választások biztosítása iránt továbbra is 

kulcsfontosságú a nemzetközi közösség támogatásához.  

 

http://www.nato.int/cps/en/natolive/opinions_94220.htm
http://www.nato.int/cps/en/natolive/opinions_94220.htm
http://www.nato.int/cps/en/SID-69CE2DB3-855ED16F/natolive/news_101248.htm
http://www.nato.int/cps/en/SID-69CE2DB3-855ED16F/natolive/news_101248.htm
http://www.nato.int/cps/en/SID-69CE2DB3-855ED16F/natolive/news_101248.htm
http://www.nato.int/cps/en/natolive/opinions_101193.htm
http://www.nato.int/cps/en/natolive/opinions_101193.htm
http://www.nato.int/cps/en/natolive/opinions_101193.htm
http://www.nato.int/cps/en/natolive/opinions_101193.htm
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Chuck Hagel, az Egyesült Államok védelmi minisztere a találkozó után sajtótájékoztatót 

tartott, ahol további részletek láttak napvilágot az ISAF utáni időszakra vonatkozóan. 
Az Egyesült Államok továbbra is vezető nemzet és a legnagyobb hozzájáruló kíván lenni az  

afganisztáni misszióhoz, ugyanakkor az országban maradó erők pontos létszámáról eddig nem 

született döntés. Jelenleg körülbelül 100.000 külföldi katona tartózkodik az országban, 

közülük 66.000 amerikai, amelyek létszáma a tervek szerint télen 32.000 főre csökken. 

Szakértők szerint a 2014 után Afganisztánban maradó erők tervezett létszáma – 8-12.000 fő – 

nem lesz elég ahhoz, hogy megfelelően támogatni tudják az afgán nemzeti biztonsági erőket, 

továbbá sürgetik az Egyesült Államokat, hogy minél hamarabb dolgozzák ki és fogadják el az 

ISAF művelet lezárását követő időszakra vonatkozó terveket. Hagel üdvözölte Németország 

és Olaszország azon döntését, hogy felvállalják a vezető szerepet Afganisztán északi és 

nyugati részén, míg Törökország keretnemzeti szerepkört fontolgat Kabulban. Elmondása 

szerint a találkozón világossá tette, hogy az Egyesült Államok hosszú időszakra kötelezte el 

magát az ázsiai országban, hozzájárulása pedig nem csak katonák állomásoztatására, hanem 

pénzügyi segítségnyújtásra, valamint a szerződéskötések területére és az üzemanyag-ellátásra 

is kiterjedne.  

 

 

 
Chuch Hagel, az Egyesült Államok védelmi minisztere 

(Forrás: bigstory.ap.org) 

 

 

A teljes felelősség átadásának 2014 végi határidejét a NATO 2010-es lisszaboni 

csúcstalálkozóján tűzték ki, majd 2012-ben Chicagóban megerősítették azt. Az átmenet 

azt a folyamatot takarja, amelynek során Afganisztán biztonsága szavatolásának felelősségét 

az ország rendőrsége és hadereje fokozatosan átveszi, miközben az ISAF erők feladatkörének 

súlypontja a harci tevékenységről a támogató szerep felé tolódik el. Az átmenet négy nagyobb 

fázisra oszlik, amelyek 2011 márciusában és novemberében, valamint 2012 májusában és 

decemberében kezdődtek el. Ezzel az afgán nemzeti biztonsági erők az ország lakosságának 

87%-ának védelmét láthatják el, 34-ből pedig 23 tartomány felett szerzik meg az ellenőrzést. 

A tervek szerint 2014 végére az ország egészét az afgán erők fogják felügyelni.  

http://bigstory.ap.org/article/us-germany-italy-eye-key-afghan-roles-after-2014
http://bigstory.ap.org/article/us-germany-italy-eye-key-afghan-roles-after-2014
http://www.nato.int/cps/en/natolive/topics_87183.htm
http://www.nato.int/cps/en/natolive/topics_87183.htm
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Az átmenet négy fázisa  

(Forrás: nato.int) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

támogatja. 
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