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Az előadás felépítése 
 

 Háttér (1) – A stratégiai környezet változása 

 Háttér (2) – A walesi NATO-csúcs főbb eredményei 

 Walestől Varsóig (főbb kérdések, kihívások) 

 A varsói NATO-csúcs főbb eredményei 

 Magyar nézőpont 



Stratégiai környezet változása 
 

 Amerikai „pivot/rebalancing” 

 „Új paradigma” 

 „Eszmék/elvek versenye”  

 NATO: vissza az alapokhoz… 

 Új dinamika Keleten és Délen 



A walesi csúcs főbb eredményei 
Viszontbiztosítás, megújult biztonságérzet 
(reassurance) 

 

 Politikai: európai rend 

 Katonai: 

• Készenléti Akcióterv (RAP) 

• NATO Reagáló Erő (40,000 fős NRF);  
Nagyon Magas Készenlétű Összhad. Erő  
(5,000 fős VJTF) 

• Védelmi kötelezettségvállalások 

 Logisztikai:  

• NATO-erők integrációs egysége (NFIU) 

• HQ Multinational Corps  
Northerast (Szczecin) 



Katonai 

gyakorlatok  

◉Exercise Puma-15 (máj. 11-29) 

◉Vigorous Warrior 2015 (jún. 1-12) 

◉Capable Logistician 2015 (jún. 1-26) 

◉Noble Jump 2015 (jún. 8-19) (VJTF) 

◉Tobruq Legacy 2015 (jún. 22 – júl. 4) 

◉Ample Strike 2015 (aug. 31 – szept. 22) 

◉Slovak Shield 2015 (szept. 14-17) 

◉Brave Warrior 2015 (szept. 17 – okt. 21) 

◉Anakonda 2016 (jún. 7-17) (ca. 30,000) 

 



Védelmi  
kiadások 



Walestől…   
… 
Varsóig 
 

 Elvek  

 Percepciók… 

 Szankciók 

 Katonai jelenlét: 

Permanens vagy perzisztens? 

NATO-Oroszország Alapító Okirat 

 



Varsó – (várt) kiemelt 

kérdések  

 Készültség fokozása (RAP 2.0) 

 Védelmi kiadások (megerősítés) 

 360° megközelítés (Kelet és Dél) 

 Egység (fenntartása) 

 Bővítés (Montenegró)  



A varsói NATO-csúcs főbb 
eredményei 
Elrettentés (deterrence)  

Gyakorlatok és harcképes erők 

„Előretolt rotációs jelenlét” 

4 multinac. zászlóaljharccsoport(4,000 fő) 

1 amerikai páncélos dandár (PL) 

NRF (40,000 fő) 

VJTF (15,000 fő), 7 keretnemzettel 

Cyber (kollektív védelmi feladat, 

operatív hadviselés területe) 

SM-3 rak.véd. (Redzikowo) (‘16 máj) 

Bővítés (Montenegró)  



Magyar nézőpont 

• Mit kínáltunk? 

• Védelmi költségvetés 

• NFIU & újrabiztosítás a Baltikumban 

• Missziók támogatása 

• Mit vártunk? 

• Transzatlani kötelék & nyitott ajtó politikája 

• Kiegyensúlyozott megközelítés  

• Kettős megközelítés Oroszországgal szemben 

• Mit kaptunk? 

 



Mit kínáltunk? 
• 1273/2016. (VI.7.) sz. Korm.hat. a védelmi kiadásokról 

• 2017-2026: évente +0,1% → min. 1,79% (~ 200 mrd HUF) 

• 20% növekedés Newport óta (4. legnagyobb) 

 



Mit kínáltunk? 
NFIU Székesfehérváron (20 HU + 20 INT tiszt) 

Újrabiztosítás / elrettentés 

• V4 három hónapos rotációban (1 lövészszázad; képzés) (2017) 

• 2. Balti Légtérvédelmi Misszió (Észtország, 2019) 

• 1 lövészszázad a VJTF-be (2018)  

 



Mit kínáltunk? 
Afganisztán (NATO Resolute Support Mission) 

• Fenntartott jelenlét (101 katona) 

• Pénzügyi támogatás az Afgán Biztonsági Erőknek (500e évente) 

Irak (Global Coalition to Counter ISIL) 

• Erők védelme és képzése (110 katona; lövész, logisztikus, orvos) 

• EUR 70e humanitárius támogatás a kurd hatóságoknak  

+ 250t katonai ellátmány (lőszer, akna) 



Mit vártunk? 

Transzatlanti kötelék & nyitott ajtó politikája 

• ‟Strong and effective European Union hand in hand with a 

robust Transatlantic bond is the only guarantee for a common 

and secure future of the region” (V4 PMs 2016. jún. 8.) 

• ‟[T]he Visegrad Group countries expect the NATO Summit to 

enhance partnership cooperation and to confirm NATO’s open 

door policy” (V4 PMs 2016. jún. 8.) 

Kiváltképp: stabilitás Délem 

• Montenegró (2016. évi LXXI trv.) 

• Macedónia 

• és Georgia 



Mit vártunk? 

 Kiegyensúlyozott megközelítés 

• EU, NATO és egyéb eszközök hatékony felhasználása a 

migráció kezelésére és a külső határok védelmére (V4 PMs, 

2016. jún. 8.) 

• A NATO „vonódjék be az illegális migráció megállítását 

célzó európai erőfeszítésekbe” (Magyar miniszterelnök, 2016. 

júl. 9) 

 Kettős megközelítés Oroszországgal szemben 

• hiteles védelem & párbeszéd 



Mit vártunk? 
 

Rendkívüli jelentőséggel bíró csúcs 

 Kelet és déli szárnyra is figyel 

 Elrettentés és párbeszéd 

 



 

 

Köszönöm a figyelmet! 
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