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NATO Hírfigyelő – 2013. november 

Budai Ádám 

 

November hónap meghatározó eseménye a Szövetség szempontjából a Steadfast Jazz 

gyakorlat volt, amelyhez hasonlót 2006 óta nem rendeztek a tagállamok. Ugyanakkor a 

Szövetség más tevékenységi területein is mozgalmas hónapot zártunk: a NATO egyik 

hadihajója kalózokat fogott el az Indiai-óceánon, továbbá a kalózellenes tevékenység, 

valamint a Szövetség és a hadiipari kutatók, termelők és szolgáltatók együttműködésének 

lehetőségeit több konferencián vizsgálták. Magyar szempontból kiemel esemény volt 

Alexander Vershbow főtitkár-helyettes részvétele az Országgyűlés évente megrendezett 

NATO-konferenciájának idei eseményén, ahol Magyarország jövőre vonatkozó 

célkitűzései is szóba kerültek. 

 

 

Partnerkapcsolatok 

 

November 4-8-án magas beosztású afgán civil tisztviselők és katonatisztek vettek részt a 

NATO monsi Szövetséges Műveleti Parancsnokságának (Allied Command Operations) 

szemináriumán, amelynek középpontjában a hosszú távú stratégiai gondolkodás és tervezés, 

valamint a különböző intézmények közötti együttműködés állt. Az esemény kiváló alapot 

teremthet a Szövetség és Afganisztán további kooperációjára az oktatás, a szakértők képzése, 

valamint a stratégiai tervezés területén 2014-ben és az azt követő időszakban is. Az afgán 

delegáció vezetője, Asadullah Akramyar tábornok kiemelte, hogy országa katonai 

kiképzésének és oktatásának legnagyobb problémája a stratégiai előrelátás hiánya, 

ugyanakkor a NATO elmúlt években vezetett kurzusai segítenek azt leküzdeni. A 

szeminárium során megvizsgálták az afgán nemzeti biztonságpolitikai dokumentumokat és 

értékelték a minisztérium-közi folyamatokat a kitűzött célok elérésének sikeressége 

szempontjából. Ezt egy védelmi stratégiai tervező gyakorlat követte, ahol különböző stratégiai 

megközelítések megismerésére került sor olyan specifikus politikai, civil-katonai és 

többnemzeti kihívások figyelembe vételével, amelyekkel a jelenlegi afgán kormánynak is 

szembe kell néznie. 

 

November 14-én került megrendezésre Isztambulban a NATO és az ipar szorosabb 

párbeszédét elősegítő fórum (NATO-Industry Forum), amely lehetőséget biztosított a 

résztvevőknek a tapasztalatok és álláspontok megosztására, valamint a jelenlegi biztonsági és 

pénzügyi kihívások megoldásainak azonosítására. A Fórum három fő témakör köré 

csoportosult. A Szövetség műveleti perspektíváival kapcsolatban megvitatták, hogy a közös 

műveletek két évtizedes tapasztalatai hogyan befolyásolják a jövőbeli műveleti 

harckészültség, felkészültség és hatékonyság jelentését. A résztvevők továbbá megtekintették 

a nehéz gazdasági körülmények között is sikeres vállalatok stratégiáit, amelyek hasznos 

tapasztalatokat jelenthetnek a NATO számára. Harmadikként ajánlásokat fogalmaztak meg a 

Szövetség és az ipar szereplőinek hatékonyabb együttműködésének vonatkozásában az Okos 

Védelem koncepciójának és az Összekapcsolt Haderők Kezdeményezés támogatására, 

valamint a képességfejlesztési lehetőségek kibővítésére. Alexander Vershbow főtitkár-

helyettes kiemelte, hogy egyre komplexebb biztonsági kihívásokkal, valamint a NATO-

tagállamok védelmi kiadásainak csökkenésével nézünk szembe, amelyek együttes hatása egy 

magasabb szintű nemzetközi együttműködést igényel.  

 

http://www.ata-sec.org/docs/doc_download/190-nato-a-hungary
http://www.ata-sec.org/docs/doc_download/190-nato-a-hungary
http://www.nato.int/cps/en/natolive/news_104967.htm?selectedLocale=en
http://www.nato.int/cps/en/natolive/news_104967.htm?selectedLocale=en
http://www.nato.int/cps/en/natolive/news_104967.htm?selectedLocale=en
http://www.nato.int/cps/en/natolive/news_104616.htm?selectedLocale=en
http://www.nato.int/cps/en/natolive/news_104616.htm?selectedLocale=en
http://www.nato.int/cps/en/natolive/news_104957.htm?selectedLocale=en
http://www.nato.int/cps/en/natolive/news_104957.htm?selectedLocale=en
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Alexander Vershbow, a NATO főtitkár-helyettese. 

(Forrás: nato.int) 

 

Anders Fogh Rasmussen kihirdette a 2014-es NATO-csúcs időpontját, amelyre 

szeptember 4-5-én kerül sor az Egyesült Királyságban. A főtitkár megköszönte David 

Cameron brit miniszterelnöknek a felajánlást, majd kiemelte, hogy a találkozó különös 

jelentőséggel bír, hiszen remek lehetőséget biztosít a 2014-ben véget érő ISAF-művelet 

tapasztalatainak összegzésére, valamint egy erős, rugalmas és a biztonsági kihívásoknak 

megfelelni kész szervezet fenntartásához és modernizálásához szükséges további lépések 

megtételére. 

 

A NATO-főtitkár az Európai Unió kül- és védelmi minisztereinek ülésén megvitatta a 

részvevőkkel az EU biztonság- és védelempolitikájának erősítését célzó 

kezdeményezéseket. A találkozó az Európai Tanács decemberi, védelmi kérdésekre 

fókuszáló ülését előzte meg, amely a Lisszaboni Egyezmény óta az első ilyen jellegű esemény 

lesz. Rasmussen kiemelte, hogy a csúcs egyedülálló lehetőséget fog biztosítani a NATO és az 

EU számára erőfeszítéseik hatékonyabb koordinálására, megelőzve ezzel a duplikációt.  

 

Knud Bartels tábornok, a Katonai Bizottság elnöke egy, a Carniege Europe által 

rendezett november 26-i konferencián fejtette ki a hallgatóság számára a védelem 

fontosságát. Mint hangsúlyozta, ennek megértéséhez „a kulcs nem a biztonság költsége, 

hanem a biztonság hiányának költsége”, ugyanakkor „a biztonság költségén minden nemzet 

mást és mást ért”. Mivel a mai konfliktusokat sokkal nehezebb előre jelezni, mint bármikor, 

így kulcsfontosságú, hogy képessé váljunk előre látni, megérteni, megelőzni és megvédeni 

magunkat. 2015-ben, mikor a NATO már nem vesz részt harci műveletekben Afganisztánban, 

a Szövetség súlypontja a felkészültségre helyeződik át, amely három pilléren nyugszik: a 

kollektív védelmen, a kooperatív biztonságon és a válságkezelő műveleteken. A tábornok 

végül kiemelte a partnerországok szerepét, amelyek mára „szerves részévé váltak” a NATO 

műveleteinek, valamint az Összekapcsolt Haderők Kezdeményezés fontosságát az 

interoperabilitás fenntartásában. 

Transzformáció 

 

November 2-án Európa szerte kezdetét vette a Steadfast Jazz gyakorlat, amely a 

Szövetség legnagyobb ilyen jellegű eseménye 2006 óta. Az egy hetes gyakorlaton a légierő, 

a szárazföldi erők és haditengerészet mellett a speciális erők is képviseltette magát, amely 

utóbbi egyre komolyabb szerepet kap a szövetséges haderők folyamatos transzformációjának 

http://www.nato.int/cps/en/natolive/news_104982.htm?selectedLocale=en
http://www.nato.int/cps/en/natolive/news_104982.htm?selectedLocale=en
http://www.nato.int/cps/en/natolive/news_105053.htm?selectedLocale=en
http://www.nato.int/cps/en/natolive/news_105053.htm?selectedLocale=en
http://www.nato.int/cps/en/natolive/news_105053.htm?selectedLocale=en
http://www.nato.int/cps/en/natolive/news_105203.htm?selectedLocale=en
http://www.nato.int/cps/en/natolive/news_105203.htm?selectedLocale=en
http://www.nato.int/cps/en/natolive/news_105203.htm?selectedLocale=en
http://www.nato.int/cps/en/natolive/news_104648.htm?selectedLocale=en
http://www.nato.int/cps/en/natolive/news_104648.htm?selectedLocale=en
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eredményeként. A 28 NATO-tagállamon kívül Finnország, Svédország és Ukrajna is részt 

vett az eseményen, amelyet körülbelül 6000 katona hajtott végre a nemzeti haderők, valamint 

a parancsnoki központok részéről.  A Steadfast Jazz gyakorlatot ebben az évben a NATO 

Reagáló Erő (NATO Response Force, NRF) fejlesztésének szentelték. A 2014 végi, főleg 

harci feladatok ellátását igénylő afganisztáni művelet befejeztével a Szövetség műveleti 

tempója várhatóan lecsökken, így a NATO erőteljesebben fog koncentrálni a harckészültség 

és interoperabilitás fenntartására, amelynek fontosságát Anders Fogh Rasmussen NATO-

főtitkár is kihangsúlyozta havi értékelő beszédében. Mindez magába foglalja az 

ambiciózusabb és gyakoribb gyakorlatok végrehajtását, valamint változatosabb 

forgatókönyveket és átfogó kiképzést, hogy a Szövetség továbbra is sikeresen felelhessen meg 

a jövő kihívásainak az Összekapcsolt Haderők Kezdeményezés által kitűzött célok elérésével. 

 

 
 

A Steadfast Jazz során Anders Fogh Rasmussen és magas beosztású NATO-tisztek 

Észtországba látogattak, ahol személyesen tekintették meg az ország egyik katonai bázisán 

folyó gyakorlatot. Vilnius idén kulcsfontosságú szerepet tölt be az eseményen, ugyanis itt 

kerül sor a NATO Összhaderőnemi Parancsnoksága katonai személyzetének tesztelésére, 

amely 2014-től veszi át a NATO Reagáló Erő irányítását. Mint a NATO-főtitkár kiemelte, a 

gyakorlat biztosítja, hogy az NRF bármilyen szövetséges tagállamot meg tudjon védeni bárhol 

és bármilyen fenyegetéssel szemben. 

 

A delegáció hasonló céllal érkezett Lengyelországba. A Drawsko Pomorski katonai bázison 

megrendezett többnemzeti demonstráción harckocsik, tüzérségi eszközök, harcoló egységek 

és rakétavetők is szerepet kaptak a szimulált támadásban, amelyet mentési feladatokkal és 

kémiai szennyezettség-mentesítéssel is nehezítettek. Rasmussen Varsóban megköszönte 

Donald Tusk lengyel miniszterelnöknek országa jelentős hozzájárulását a Szövetség 

afganisztáni műveletéhez, valamint kifejezte reményét, hogy Varsó fenntartja 

elkötelezettségét a harci feladatok 2014-es véget értével is. A főtitkár kiemelte az országnak a 

védelmi költségvetés szintjének növelése érdekében tett erőfeszítéseit, amelynek 

eredményeképp ma azon kevés NATO-tagállam között található, akiknek a haderőre szánt 

kiadásaik a GDP arányában megközelítik a 2%-os, a Szövetség által elvárt szintet. Hozzátette, 

hogy Lengyelország vezető szerepet tölt be a többnemzeti együttműködés előmozdításában az 

Észak-atlanti Szerződés Szervezetében és az Európai Unión belül is, különös hangsúllyal a 

regionális védelmi kooperációra. Rasmussen hangot adott azon reményének is, hogy az ország 

e területeken mutatott erőfeszítései jelentősen hozzájárulnak a decemberi, az európai védelem 

kérdését fókuszpontba állító Európai Uniós csúcshoz az európai védelmi képesség-hiányok 

leküzdésében. 

 

November végén a Szövetség végrehajtotta háromnapos kibervédelmi gyakorlatát 

(Cyber Coalition 2013). Mint Jamie Shea, az új típusú biztonsági kihívásokért felelős 

főtitkár-helyettes elmondta, a kibertámadások mára mindennapossá váltak, ráadásul egyre 

komplexebbek és kifinomultabbak. A gyakorlaton több mint 30 nemzet 300 kibervédelmi 

Az afganisztáni művelet sok értékes tapasztalatot nyújtott, amelynek megőrzése és 

továbbfejlesztése kulcsfontosságú a NATO relevanciája szempontjából. A jelenlegi 

nemzetközi biztonsági és műveleti környezet sajátosságai arra sarkallják a Szövetséget, 

hogy a többnemzeti és összhaderőnemi kiképzésre, valamint az interoperabilitásra 

koncentráljon. Ezek a tényezők azok, amelyek életre hívták az Összekapcsolt Haderők 

Kezdeményezést, amely alapvetően három komponensből tevődik össze: a kiképzésből 

és oktatásból, amelyben különösen fontos szerepet kapnak a Kiválósági Központok, a 

megnövekedett számú hadgyakorlatból, valamint a technológiák hatékonyabb 

használatából. 

http://www.nato.int/cps/en/natolive/news_104618.htm?selectedLocale=en
http://www.nato.int/cps/en/natolive/news_104618.htm?selectedLocale=en
http://www.nato.int/cps/en/natolive/news_104727.htm?selectedLocale=en
http://www.nato.int/cps/en/natolive/news_104727.htm?selectedLocale=en
http://www.nato.int/cps/en/natolive/news_104779.htm?selectedLocale=en
http://www.nato.int/cps/en/natolive/news_105205.htm?selectedLocale=en
http://www.nato.int/cps/en/natolive/news_105205.htm?selectedLocale=en
http://www.nato.int/cps/en/natolive/topics_98527.htm
http://www.nato.int/cps/en/natolive/topics_98527.htm
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szakértője vett részt, továbbá 80 másik szakértő az eseménynek otthont adó Észtországban, 

Tartu városában. A résztvevők a nemzeti haderőktől, rendvédelmi szervektől, releváns 

minisztériumoktól, valamint a NATO parancsnokságainak civil és katonai személyzetétől 

érkeztek. Az esemény célja annak tesztelése volt, hogy a tagállamok és a partnerországok 

(Ausztria, Finnország, Írország, Svájc, Svédország) hogyan képesek összehangoltan 

együttműködni a sorozatos szimulált kibertámadások elhárításában.  

 

 

Műveletek 

 

November 9-én a NATO Operation Ocean Shield műveletében részt vevő HDMS Esbern 

Snare hadihajó két hajót foglalt le és letartóztatott kilenc, kalózkodással gyanúsított 

személyt. Az akcióra azután került sor, hogy egy, az Indiai-óceánt átszelő dán felségjelzésű 

hajó egy ellene irányuló kalóztámadásról számolt be, amelyet a hajó védelmét ellátó 

biztonsági csapat sikeresen visszavert. A riasztott Szövetséges hadihajó a rossz éjjeli időjárási 

körülmények ellenére is megtalálta a támadás helyszínének közelében tartózkodó hajót, 

amelynek személyzete ellenállás nélkül adta meg magát. 

 

 
A kalózok elfogásának pillanata. 

(Forrás: nato.int) 

 

A meghiúsult támadás egyike volt azoknak, amelyeket az elmúlt napokban követtek el a 

térségben, jelezve a kalózok növekvő aktivitását. Ugyanakkor egyik sem lehetett sikeres, 

köszönhetően a közelben járőröző három kalózellenes harci köteléknek, valamint az olyan 

bevett gyakorlatoknak, mint például fegyvereses biztonsági csapatok elhelyezése a térségen 

áthaladó kereskedelmi hajókon. Mint azt Henning Amundsen sorhajókapitány, a művelet 

egyik harci kötelékének parancsnoka kifejtette, az incidens egyrészt pozitív példája a 

nemzetközi közösség sikeres kalózellenes tevékenységének, másrészt figyelmeztető jele 

annak, hogy továbbra is ébernek kell maradnunk, mivel a kalóztevékenységet kiváltó okok 

továbbra sem szűntek meg. 

 

A kalózkodás elleni fellépés fontosságát egy Dzsibutiban rendezett nemzetközi 

konferencia is kiemelte, amelyen részt vettek egyes afrikai országok, a hajóipar és a 

NATO képviselői, valamint jogi szakértők is. A találkozóra most először került sor az 

afrikai országban (amely határos a kalózkodás egyik legjelentősebb forrásának számító 

Szomáliával), jelezve annak megerősödött szerepét a kalózkodás elleni harcban. A delegációk 

http://www.mc.nato.int/PressReleases/Pages/NATO-disrupts-suspected-Pirate-Group.aspx
http://www.mc.nato.int/PressReleases/Pages/NATO-disrupts-suspected-Pirate-Group.aspx
http://www.mc.nato.int/PressReleases/Pages/NATO-disrupts-suspected-Pirate-Group.aspx
http://www.nato.int/cps/en/natolive/news_104941.htm?selectedLocale=en
http://www.nato.int/cps/en/natolive/news_104941.htm?selectedLocale=en
http://www.nato.int/cps/en/natolive/news_104941.htm?selectedLocale=en
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megvitatták a kalózok jelentette fenyegetést, valamint a térségbeli országok hozzájárulásának 

lehetséges módjait a nemzetközi erőfeszítésekhez. Rick Froh, a NATO műveletekért felelős 

főtitkár-helyettes kiemelte, hogy a Szövetség elkötelezte magát a probléma kezeléséhez, 

amely a régióbeli országok segítségével tovább folytathatja a kalózok jelentette fenyegetés 

mértékének csökkentését, amely nem csak a regionális biztonságra, hanem az európai 

gazdaságra is negatív kihatással van. A Szomália partjai mentén tapasztalható 

kalóztevékenység mértéke az elmúlt néhány évben jelentősen visszaesett, amelynek 

köszönhetően a területen több mint egy éve nem hajtottak végre sikeres támadást.  

 

A NATO Svédország kérésére a SALIS (Strategic Airlift Interim Solution, Stratégiai 

Légi Szállítási Átmeneti Megoldás) konzorcium révén humanitárius segélyt jutatott el a 

Fülöp-szigetekre, amely ország a múlt héten hatalmas károkat szenvedett el egy ciklon 

pusztításának köszönhetően. A szállítmányban áramfejlesztők, sátrak, víztisztító 

berendezések, élelem, valamint irodai eszközök és számítógépek is megtalálhatóak voltak. A 

Szövetségnek jelenleg két kezdeményezés biztosítja a stratégiai légi szállítási képesség 

meglétét: a jelenlegi katasztrófa során alkalmazott SALIS, valamint a SAC (Strategic Airlift 

Capability, Stratégiai Légi Szállítási Képesség), amely utóbbi 10 NATO-tagállam, továbbá 

Finnország és Svédország közreműködésével jött létre három darab Boeing C-17-es szállító 

repülőgép megvásárlásával és üzemeltetésével. A SALIS 12 nemzetet foglal magába 

(Belgium, Csehország, az Egyesült Királyság, Franciaország, Görögország, Lengyelország, 

Luxemburg, Magyarország, Németország, Norvégia, Szlovákia és Szlovénia, valamint 

Finnország és Svédország). A kezdeményezés 2006 óta nyújtja a Szövetségnek a 

nehézfelszerelések globális szállításának képességét. A repülőgépek mind nemzetközi, mind 

pedig nemzeti képességek támogatására is használhatóak. 

 

 

A hónap eseménye 

 

November 21-én Alexander Versbow főtitkár-helyettes részt vett a magyar Országgyűlés 

immáron 17. éve megrendezett éves NATO-konferenciáján, ahol többek között Kövér 

Lászlóval, az Országgyűlés elnökével, Martonyi János külügyminiszterrel és Hende Csaba 

honvédelmi miniszterrel is találkozott. A rendezvényen hangsúlyozta, hogy a Szövetségnek a 

többnemzeti együttműködés egy új kultúrájára van szüksége, majd kiemelte Magyarország a 

Visegrádi Csoport soros elnökeként tett erőfeszítéseit a védelmi együttműködés 

kiterjesztésében. A partnerkapcsolatok tekintetében véleménye szerint folytatni kell a szoros 

műveleti együttműködést, valamint el kell érni azokat az afrikai és közel-keleti országokat, 

amelyek átalakuláson mennek keresztül. Kövér László beszédében kifejtette, hogy a nyugat-

balkáni euro-atlanti integráció Magyarország számára fontos cél, mivel a régió hosszú távú 

stabilitása és fejlődése csak így szavatolható. Ezért a következő, 2014-es NATO-csúcson 

véleménye szerint érdemi lépéseket kell tenni a NATO bővítésére, továbbá ösztönözni kell a 

regionális együttműködést és a jószomszédi viszonyok fenntartását. Martonyi János 

Afganisztán kapcsán kiemelte: a Szövetség nem hagyja magára az ázsiai országot, és 

Magyarország kiveszi a részét a feladatokból. Ennek kapcsán Hende Csaba hozzáfűzte: a 

NATO nem lehet kizárólag „befelé forduló”, vagyis az olyan küszöbön túli konfliktusokra is 

oda kell figyelni, mint Koszovó és Líbia 
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