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A SZÖYETSÉG STRATÉGI/{I

C.r abai Györgl

A társadalmi váltoásolr, az új kihívósok és a 21. szízad új
§tratégiát követcl a NATo-tól.

Áz Észl*-uhnti Szmődes Szemezete (lovóbbiahban csah Süvdség
1999-bea ünnepeke nugala*uldsónak 50. Qfotdulójót A washingtonl
ünnepi nugenléhezésen elfogadtak egt sot dokununturrút, köúe a
Szöve&ég Stalégiai Koncepeióját (eaaón csak Koncqció).

A dokumenfumot a Magyu Közüá,rsaság részeröl Orbán Viktor mi-
nisáerelnök irta alá. Ebből eredően az állam-és közigazgaüásban, illetve 8
védelrni szférában a dokumenfum megismerése, adoptálása és iníny-
elveinek megvalósítrisa kötelezó érvényű. Mindez eryrészt hozzájárulás a
szövetség előtt álló feladatokhoz, másrészt pedig növeli haánk hite-
le§ségét és biztonságá! végül elö kell, hogy segítse a paradigma válüisokat
a hazai stratégiákban, így természetesen a katonai stratégiában is.

A következókben ery rtivid örténelmi visszatekintés után a Koncep-
ció általam lényegesnek vélt mondanivalóját üá,rom fel, azzal a céllal,hogy
azoka irányítsam úry a hallgatók, mint az olvasók firyelmét. A idő- és a
terjedelmi okoknál fogva fontosnak az alábbiakat tartom,

Történelmi visszatekintés

A Szövetség a szóban forgó témában a megalakulás kezóetén 1949-
ben elfogadta "Az észak atlanti övezet védelmének stratégiai koncep-
ciójót". A statéEia a területvédelem hadműveleti kérdéseivel foglalkozott.
Majd 50-es évek közÉpén megöítén azáttéres az ún.'|tömeges megtorlős|t
stratégiájára. Ez a statégia magában foglalta többek között atomfegyverek
alkalmazísát is. Azonban ezt sokan vitatüák. A vita a |'tömeges meglorlús||
stratégiájáról oda vezetett, hogy 1967_ben áttértek a||rugalmas rcagólás7?
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stratégiájára. Az új stratégia a Szövetség tagiai szuverenitásának
megórzése érdekében a fó hangsúlyt a flexibili!ísra és a válaszadásra
helyezte. A hidegháboru éveiben a kelet-nyugati kapcsolatokat jól jelle-
mezték az ideológiai, a katonai és a más természetű szembenállások, Az
l 967-ben nyilvánosságra hozott ||Harmel jglentés || oly an dimenziókat
helyezett előtérbe mint a "védelem es diahígus", - beleértve a fegyver-
zetellenőrzés! mint a Szövetség biztonságpolitikájának ún. kettős pillérét.
A hidegháboru végével a politikai helyzet gyökeresen megváltozott
Európában. A Szövetségben fellángolt a vita az átalakulásról és az új
Katonai Stratégiai Koncepcióról, melyet Rómában l99l. november 7-8-rá,,rr

fogadott el az llszak-atlanti Tanács, Ez volt a Szövetség első, nyilvános_
ságra hozott katonai stratégiai koncepciója" amely az átalakulrisra, a külsó_
belső adopációra, a kollektív védelemre és transzatlanti kapcsolatoka
alapoződolt. Az előretolt védelem helyett az előretoltjelenlét lett a megha-
tározó. l997_ben megkezdődött a felülvizsgálat a 21. század kihívásainak
tükébep.

A javaslatokat - amelyeket immá,r 19 ország készített elő - a washing-
toni csúcs elfogadta. A következőkben az új Koncepció kerül terítéke.

A koncepció céIja és feladatai

A Koncepció a Szövetség 2l, szinad feladatait taglalj4 miközben
kifejezi a NAIO célját, természetét, biaonsági megközelítésének - széles
- elemeit és irányelveketjelöl ki a feg;rveres erők további adapciójához. A
Koncepció irá,rryadó a szövetsé8 bizonság és védelempolitik ájához, a
hadműveleti koncepcióhoz, a hagyományos és nukleiáris erők felépítésé-
hez, valamint a közös védelemmel kapcsolatos eljárrisokhoz, A Koncepció
új fundamentum: elöször a magyar nemzeti biztonsági stratégiához,
másodszor a stratégiai felülvizsgálathoz, harmadszor a nemzeti katonai
stratégiához, és negyedszer a különböző katonai doktdnrákhoz, és végüI
ötödször a védelmi tervezeshez.

A Koncepció műfaját tekinwe politiLai stratégiai és katonai stratégiai
dokumenfum, Végleges formátumát hossá vita utrá,rr nyerte el. Alapját az
l99l-ben elfogadott Katonai Stratégiai Koncepció képezi, Az l99l-es és
az l999-es koncepció szerkezeti felépítését az 1. számú vázlat szemlélteti.
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A koncepció tartalma

Rövid bevezető utín a "Szövetség célja és feladatai" kerülnek kibon-
tásra az első részben. A cél a tagállamok szabadságának és biaonságának
megőrzése, politikai és katonai e§zköókkel.

A közös értékeket - demokáciq emberi jogok, jog uralma - veszé-
lyeztetik az euroatlanti térség biztonságát befolyásoló válságok és konflik-
tusok. A Szövetség működésének irrinyelve a szuverén államok közötti
köós elkötelezettség és a kölcsönös eryüthnűködés. Lásd a 2. szómú
vózlatot.
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2. sL vódal

A Szövetség elkötelezett a Washingtoni Szeródés és az Eglesült
Nemzetek Szeívezete Alapokmrfurya iránt. Ebból kifo|yólag olyan fontos
feladatokat lát el, mint a biztonság, a konzulüició, az elrettentés és
védelem, a válságkezelés és partnerség (vele e$/ütt az es/üttnűködést és
a párbeszédet is).

A Koncepció második része a ''Stratégiai perspektívák' alaít sÁmba
veszi a kialakuló stratégiai környezetett, a biaonsági kihívásokat és a
kockázatokat. Vagyis a Szövetség formája és alakítja a biáonsági kömye-
zetet növeli az euroatlarrti térség békéjét és stabiliuisát. Továbbá, a balkáni
példa alapján elkötelezett a konflikfus megelöás és válságkezelés iránt. A
NATO adapációját a belső reform segítette. A belső reform magában
foglalta (1) az új parancsnoki strukfurát (65-ből 20 marad), (2) a Több-
nemzetiségű Össáadeónemi Veryes Alkalmi Kötelékek (angol rOvidítés-
sel CJTF), koncepcióját és (3) az Európai Biaonsági és Védelmi Identitís
(ESDI) építését -a Sai,vetségen belül.

A sorban az ENSZ, EBESZ, EU és WEU méltaüísa következik, az
euroatlanti biztonsághoz és stabilitáshoz való hozz{járulásuk révén.

A Szövetség biáonságát sokféle katonai és nem katonai kockrázat
befolyásolja. Ezek nehezen elórejeleáetók, többirányúak és különösen
könnyen kialakulhatrak a Szövetség perifériáján.



A kihívások és kockizatok közé az alíbbiakat §onolom..

l.) a stllyos gazdasági, a társadalmi és politikai nehézségeket
Euópában és a periférikus rcrületeken,

2.) az ehikai és vallási rivaliációt,

3.) a terlileti viták8t,

4.) az eléglelen vary sikertelen reformtörekvéseke!

5,) az emberi jogok megsértését,

6.) az államok szétcsését, amelyek regionális instabilitáshoz vezethet-
nek,

7.) az ABV és hordoáeszközeik elterjedéset,

8.) a nemzetközi terrorizmust,

9.) a létszüks€gleti fomísok elapadásá!

10.) az információs rendszerek szeteséset,

11.) a menekültek sz-abályozatlan mozgásá! és

12.) a szabotázs akciókat.

A harmadik r&z'a biúonság megközelítése a 2L saízadban"
címet üseli.

A Szövetség a nélkülözhetetlen katonai biztonsági dimenzión kívül
felismeri és elfogadja a politikai, gazdasági, nírsadalmi és kömyezeti té-
nyezók fontosságát is. A jövöben a Szövetség megörzi a transzatlanti kap_
csolaá! fenntaítja katonai képeqsegeit, üímogatja az Euópai Biztonsági
és Védelmi ldentMs! a nemzetközi joggal konzisztensenbozzÁjáni avál-
ságok és konfliktusok megelőzeséhez, annak hatékony kezeléséhez,
belérfue a nem V. cikkely szerinti válságkezelő műveletek végrehajtásá-
nak lehetőségét. A Szövetség eseti alapon, saját eljárásai és módjai szerint
kész békefenntartó és mrás műveletek Émogatásir4 az ENSZ BT felhatal_



maz}sával, vagy az EBESZ vezetesével. Ehhez pedig felajánlja eszközeit
és szakéítelmét. A partnerség, eryiitünűködés és párbeszéd vonatkozásban
a Szövetség senkit sem zár ki ebMl. Ezekhez az Euro_atlanti Partnerségi
Tanács átfogó keretként, a Partner§ég a Békéért pedig alapvetö mechaniz-
musként szolgál. Az euro.atlanti biáonságban Oroszország egyedütálló,
Ukrajna pedig speciális helyet tölt be. A szövetség különleges érdeköve-
zetét képezi a Mediteránium.

Bóvítés szempontjábóI a SzöVetség nyitott marad és ezért kidolgozott
egy progíamcsoma8ot.

A negyedik rész a Szövetség katonai eúinek irónyelveivel" íoglaL
kozik, nevezetesen a §tratégis elveivel, a katonai erők felradataival,
végül a hagyományos és nukleáris erők jellemzőivel.

A Szövetség elfogadott hat sfiategiai alapelvet. Nevezetesen a követ_
kezőket:

Z'Isói, senkit nem tart ellenségének,

Mtísodik: katonai célja az önvédelem,

H a r mad i k : fenntartj a katonai képességei!

Negledik: tésztvesz a béketámogató műveletekben és válságkezelés-
ben,

Örödik: méltilnyosan megosája a kollektív védelem feladatait,
felelősségeit és előnyei!

Hatodik: a megállapodások révén érvényre jutnak a politikai - kato_
nai forrásgazdálkodás előnyei:

- a köós haderő és hadműveleti tervezésben,

- a közös finanszírozisban,

- a többnemzetiségű alakulatok formricidában,



- az állomásoztztási, válságkezelési és megerősitési egyezményekben,

- a közös gyakorlatok végrehajtásában,

- a szabványok alkalmazásában,

- a logisztikai együttműködésben, stb.

A katonai erők vonatkozásában fontosnak tartom kiemelni az alábbi-

akat, A Szövetségi erők feleljenek meg a teljes feladatrendszer

követelményeinek és alkalmazkodjanak a 21. század kihívásaihoz.

A katonai erők nagysága, készenléte, alkalmazásának lehetősége és

elhelyezkedése tiikrözze egyrészt a kollektív védelem, másrészt a szövet-

séges területen kívüli válságkezelő műveletek végrehajtása iránti

elköt€lezettséget, harmadrészt pedig a fegyverzetellenörzesi szerződések

előírásait. A katonai erők tartsák yissza az agressziót, ugyanakkor

legyenek interoperábilisek és rendelkezzenek doktrínákkal, illetve tech-

nológiával.

A katonai erőket - a kollektív védelem és egyéb feladatok miatt - a
legalacsonyabb szinten kell tartani, hozzáteszem egy ún. lépcsózött

készenléti fokozatban.

Az erők előretolt telepítésével a Szövetség teljes területén elégséges
jelenlétet ketl biaosítani. Az új NATO parancsnokságok rendszere el fogja

látni a katonai feladatok teljes skálájának vezetését és irányíüísát. Sőt,

trá,Lrnogatni tudja majd a WEU politikai és stratégiai irányítrisával folyó
művelet€ket is. Rövid és hosszú távon olyan hadműveleti képességekkel
kell rendelkezni, mint

- a szállíthatóság,

- a mozgékonyság,

- a csapatok és az infrastruktura tulélőképessége,

- a logisztikai ámogaLás és,

- az erők váltása,



Készen kell állni a mozgósíással vagy az újra szervezé3'§él a nagyobb
kötelékek felállíásrira. De ez a képesség legyen arányos a fenyegetéssel és
a biztonsági kömyezet hosszú távú váltoásaival.

A hagyomrinyos erók vonatkoásában fontos az, hogy hiteles képes-
ségekkel rendelkezzenek. A hagyományos erők több szerep betöltésére
legyenek alkalmasak és képesek. A katonai erők mutatóit a 3, szimú válzlat
tartalmazza.
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Megjegtzés:

1 .) A NATO tagállamok a tervezetn él2|%o-al nagyobb csökkentóseket
hajtottak Yégre.

2.) A NATO stratégiai koncepciója az űj évszánadra sem iriinyoz elő
növekedést, az elégséges védelem elvét han gsűlyozza.

A fő feladatok közé tartozikl
. a területek ellenőrzése és védelme,

. a tengeri, a légi és szárazldldi útvonalak akadálytalan hasz_
nálanának a biaosínísa,



- a tengerek ellenörzése,

- a különbözö légi hadműveletek végrehaj!ísa,

- a légtér és a légvédelem,

- a megfigyelés, a hírszerzés és a feldedtés,

- az elektronikai hadviselés,

- a hadászati sállítás,

- a hatékony, rugalmas vezetési és irányíási létesítmények (közte

telepíthető többnemzetiségű összhaderőnemi vezetesi pontok) megléte.

A Stratégiai Koncepció nem cé|ozza meg a veryi és a biológiai had-

víselési képesseget, de kiemeli a védelmi tervezes hatékony koordinálását.

A költség hatékony szabványosítiás mellett ún. elégséges logisaikai
képességekre is szlikség van. Például a készletekre, a szőllító kapaciüísr4
az egészségügyi elláásra, illetve befogadó nemzeti üirnogaüásra.

Továbbra is nagyjelentősége marad a katonai és polgári hatóságok

közötti egyiittínűkö'dsnek.

A Szövetségesek atomerejének politikai célja a béke megórzése és

a háboru megelőzese. Felszímolák a hadászati szint alatti rakéákat, és az
atoíntiizérséget. A Szövetség atomereje egyetlen országra sincs ráirányít-
va. A Szövetség a mai biztonsági kömyezetnek megfelelően továbbra is
minimális szinteq az elégséges hadászati szint alatti nukleáris erőket
állomásoaatja Európában. Ez is a transzatlanti kapcsolat eryik lényegé!
elemét képezrri. Atomfegyvereket normális köriilmények között nem
telepítenek felszíni hajókra és harci ún. csapásmérő tengeralattjáókra. A
csökkentest mutatj a az 4. számú wizlat.
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A NATO STRATÉGIAI SZINT ALATTI NUKLE/IRIS ERÓK
CSöKKENÉSE 4. szómú vózlat

Magtarózal:

1., SSM - felszín-feIszín (mld-íöld)

2., ASM - levegő-felszín rakéta

3., SAM - felszín levegő rakéta

4., GLCM - ftildi indítású "cirkáló" rakéta.
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Végkövetkeztetésként kimaradható az, hogy a Szövetség felkészült a

2l. szrázad kihívásaira. Javier Solana leköszönt főtitkár szerint "újra van

a szövetségnek külpotitíkdja, az kibővült, jók a kapcsolatai, ren énykeltő
a jöv{je".

Nekünk is jól kell értenünk azl, hogy egy bizonytalan világban szük-

ségünk van a hatékony védelemre és a szövetségeseink üímogaásrira, Ez
álúl mi is képességeink alapján hozzálárulhatunk egy osztatlan, kontinens

kiépítéséhez, a béke a biztonság és a stabilitá§ fenntartásához. Ugy vélem,

hogy ezehez a célkitűzésekhez megkaptuk az irányadást a Koncepcióból,

A Szövetség pedig a biztonsági architektorában betöltött szerepét és

helyét a 2l. Íjvszázadban is be fogja tölteni, azaz űjabb és sikeres 50 év áll

előtte.

Befejezésül a cím okán feltehetö az a kérdés, hogy mit fogadok el

stratégiának. Általánosságban egy szervezet stratégiáját olyan jövóképnek

vagy viziónak tekintem, ami kifejezí azí, amívé a szewezet válni szeretne,

A stratégia három jól elkülönithető csoportból tevődik össze. N€vezetesen:

az első á döntési iendszereket, a második a szeíyezetekeí, azok céljait és

küldetéseit, végül pedig a harmadik a célok megvalósítá§ához szükséges

politikákat, terveket és a körülhatIirólható követelményeket öleli fel, Az
ilObb felsoroltak a NATO Shatégiai Koncepciójában megtalálhatók és ter
ten érhetők. Általában ezeknek a stratégiáknak az a|apjail az USA
stratégiái képezik, de a Szövetségben konszenzussal fogadjrik el.

F'elhasznált irodalom:

l.) The Reader's Guide To The NATO Summit in Washington, 23-25

april l999,

2.) Dr. Csabai Gyó,,g/., Előtérben az új USA koncepció: két regionális

hadászati művelet egyidőben. Nemzetvédelmi Egyetemi Közlemények
199713, A biáonság dimenziói és a biztonságpolitika új eszközei.

Hadtudomány l99212.

3,) The Alliens's Strategic Concept The Transformation of A|lien's.

Bruxelles, 1991.
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