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A wAlesi csúcson felvállAlt célok

Július 8–9-én a NATO-tagországok állam- és kormányfői Varsóban fognak ta-
lálkozni, hogy ismét közös megoldást keressenek a transzatlanti térséget érintő 
legfontosabb kihívásokra. A napirend ez alkalommal is rendkívül sűrű lesz. 

Az előző találkozón, a 2014-es walesi NATO-csúcson ugyanis számos változtatás-
ról határoztak, amelyek menetéről egyeztetni szükséges. Emellett megtárgyalásra 
várnak az olyan „folyó ügyek”, mint az afganisztáni misszió lezáratlansága, a bal-
lisztikus rakétavédelmi rendszer fejleményei vagy a „nyitott kapuk” és a partnerségi 
kapcsolatok új eredményei.

Az elmúlt közel negyed évszázad rendkívüli változásra késztette az Észak-atlanti 
Szerződés Szervezetét annak érdekében, hogy válaszolni tudjon az új kihívásokra. 
Válságkezelő feladatokat vállalt a Balkánon és Afganisztánban, miközben bővítette 
a tagságát is. Az elmúlt két év hasonlóan turbulens volt a NATO számára.

A walesi NATO-csúcsra még úgy készült a szervezet, hogy azon majd kidolgoz-
zák a – Szenes Zoltán szavaival élve – „műveleti NATO-ból” a „készenléti NATO-ba” 
vezető utat. A nagy missziók kora épp csak lezárult; az afganisztáni művelet részt-
vevőinek száma a korábbi közel százezerről tízezerre csökkent, de apadt a koszovói 
misszió létszáma is. A tervek arról szóltak, hogy „pihenni” fog a NATO: megőrzi 
a korábbi években szerzett tapasztalatokat, de kipiheni a missziók során szerzett 
„fáradalmakat”. Ezeket a nyugalmas időszakra előirányzott terveket azonban Orosz-
ország krími akciója felülírta, így a 2014-es NATO-csúcs témája az arra adandó 
válaszok mérete és milyensége lett.

Az eredmény (amit a csúcs záródokumentuma tartalmaz) az ún. „megerősí-
tő és alkalmazási intézkedések” lett (lásd: 1. táblázat), amelyek végrehajtásához 
szükséges a tagországi védelmi kiadások terén a 2008-as világgazdasági válság 
következtében tapasztalható csökkenés megállítása is. A GDP 2 százalékát kitevő 
védelmi költségvetés régóta elvárás a NATO-ban: erre már 2002-ben ígéretet tettek 
a tagállamok – de sokan azóta sem kívántak e kritériumnak megfelelni. Walesben 
a tagok ismét vállalták, hogy fokozatosan közelíteni fogják a katonai kiadásaik a 
szintjét a NATO által ajánlott – a bruttó hazai össztermékhez viszonyított 2 száza-
lékos – mértékhez; valamint azt is, hogy az elkövetkező évtizedben megpróbálják a 
védelmi költségvetésük 20 százalékát új beszerzésekre fordítani.

A témának az európai biztonságra gyakorolt hatásánál fogva elemzésünk célja, 
hogy elsősorban azokat a válaszokat foglaljuk benne össze, amelyeket az Oroszor-
szág jelentette kihívásokra kívánt adni a NATO. Ezért érdemben nem foglalkozunk 
például az afganisztáni misszió problémáival vagy a rakétavédelmi pajzs kiépítésé-
nek eredményeivel. Az elemzés végén külön is szót ejtünk a magyar erőfeszítések 
és hozzájárulások mibenlétéről, hiszen hazánk transzatlanti elkötelezettségének 
bizonyítása elképzelhetetlen a NATO intézkedéseiben való aktív részvétel nélkül.

http://kki.gov.hu/download/9/1a/c0000/Szenes.pdf
http://kki.gov.hu/download/9/1a/c0000/Szenes.pdf
http://www.nato.int/cps/en/natohq/official_texts_112964.htm
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AmerikAi célok és eszközök Az európAi hAdszíntéren

Az Egyesült Államok jelenlegi legfontosabb célja a NATO keleti szárnyán 
a politikai egység (valamint az EU-tag szövetségesek segítségével az 
Oroszországgal szembeni szankciók) fenntartása, a térségbeli országok 

biztonságérzetének erősítése (főleg a balti államokban, Lengyelországban és Ro-
mániában), illetve a szövetségesek 2 százalékra vonatkozó walesi ígéretének a 
betartására való hajlandóság növelése. E célokat az USA nemcsak a hagyományos 
diplomáciai csatornákon keresztül kívánja elérni, hanem a NATO belső döntéshoza-
tali struktúrája, valamint a beütemezett hadgyakorlatok révén is. Ennek érdekében 
számos eszközt alkalmaz.

Barack Obama 2014 tavaszán, a krími események és a kelet-ukrajnai polgárhábo-
rú kitörése után jelentette be, hogy az Egyesült Államok átfogó intézkedéscsomaggal 
igyekszik támogatni európai NATO-szövetségeseit. Az európai megerősítési kez-
deményezés (European Reassurance Initiative, ERI) az alábbi módokon kívánta 
erősíteni az amerikai fellépést:

• megnövelt jelenlét (elsősorban rotációs alapon);
• kiképzés és hadgyakorlatok;
• infrastruktúra-fejlesztések;
• előretolt hadianyagraktárak (prepositioning);
• a partnerországok képességeinek fejlesztése.

A kezdeményezés költségkerete folyamatosan nő. Az amerikai kormány tavaly 
egymilliárd dollárt, idén 789 millió dollárt, 2017-re viszont ennek több mint négysze-
resét, 3,4 milliárd dollárt irányzott elő a program folytatására. A pluszforrások révén 
az USA több százmillió dollárt költött el az európai (főleg kelet-európai) bázisok 
és repülőterek megerősítésére és fejlesztésére. Az Európában állomásozó ameri-
kai haderő, amely gyakran kiegészül a tengerentúlról érkező erőkkel, gyakorlatilag 
állandó hadgyakorlatot folytat Kelet-Európában a tagországokkal, hogy az haderők 
közötti interoperabilitást fejlessze.

A 2017-re szánt 3,4 milliárd dollár második legjelentősebb tétele (1,05 milliárd 
dollár), de egyben a politikailag legérzékenyebb, a katonai jelenlét erősítése. Jelen-
leg két dandár állomásozik állandó jelleggel Európában, azok mellé érkezik majd 
harmadikként egy nehézdandár is. Ez utóbbi azonban rotációs jelleggel, kilencha-
vonta cserélődni fog (így a váltások idején négy amerikai egység állomásozik majd 
az Atlanti-óceán innenső partján). Érdemes megjegyezni, hogy 2012-ben még négy 
dandár szolgált a kontinensen, de akkor az Obama-kormányzat az Ázsia felé fordu-
lás jegyében felét kivonta.

Az európai megerősítési kezdeményezés legnagyobb tételét (1,904 milliárd 
dollár) 2017-ben az előretolt hadianyagraktárak fogják jelenteni. Ezekbe egy-egy 

https://www.whitehouse.gov/the-press-office/2014/06/03/fact-sheet-european-reassurance-initiative-and-other-us-efforts-support-
https://www.csis.org/analysis/european-reassurance-initiative-0
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harckocsidandárnyi harci eszközt telepítenek, ami lehetővé teszi, hogy szükség 
esetén csak a katonákat kelljen átszállítani az óceán felett, mert a felszerelésük már 
itt lesz Európában, mire megérkeznek. Ezzel jelentős mennyiségű pénzt és időt ta-
karíthat meg az amerikai haderő.

A megerősítési kezdeményezés mostani bővítésének az egyik legfontosabb 
üzenete, hogy az amerikai katonai tervezők nem számolnak az orosz kihívás gyengü-
lésével, és tartós kelet-európai jelenlétre készülnek. A csapaterősítések elsősorban 
a szövetségesek megnyugtatását és a szolidaritás erősítését szolgálják, elsősorban 
a balti országok és Lengyelország felé. Emellett részben célja az oroszok elretten-
tése is – még ha kettejük katonai konfliktusának az esélye a minimálisnál is kisebb.

1. térkép
Amerikai hadgyakorlatok 2015-ben

http://www.defense.gov/Portals/1/features/2014/0514_atlanticresolve/docs/Operation_Atlantic_Resolve_Fact_Sheet_31_DEC_2015.pdf
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A vArsóbA vezető út

A walesi NATO-csúcs záródokumentumából már világossá vált, hogy a szövet-
ség milyen irányokban képzeli el a saját revitalizálását és az új – elsősorban 
Oroszország felől érkező – kihívások kezelését. A megerősítő intézkedések 

célja, hogy az orosz lépések következtében veszélyeztetetté vált balti országok és 
Lengyelország területének a védelmét biztosítsák. A NATO, illetve az Egyesült Álla-
mok a volt Varsói Szerződés 1999 után csatlakozott országai területén – részben 
az orosz érdekekre tekintettel – nem hozott létre állandó katonai bázisokat. De – a 
„régi” NATO-országoktól eltérően – nem készültek tervek arra vonatkozóan sem, ha 
az észak-atlanti szervezetnek egy vélt vagy valós konfliktus esetén fel kellene vo-
nulnia a területükön. Ez a hiányosság a szakemberek számára a kezdetektől ismert 
volt, ám a szélesebb közvélemény csak azt követően értesült róla, hogy Moszkva 
ukrajnai beavatkozása kapcsán a balti országok kérték a „felvonulási tervek” kidol-
gozását.

Ennélfogva a megerősítő intézkedések részben azoknak a lépéseknek a 
végrehajtását jelentették, amelyek a NATO keleti bővítései során elmaradtak. Ter-
mészetesen ezt nem lehet egyik napról a másikra bepótolni, így a NATO walesi 
csúcsán született egyes intézkedések azt a célt szolgálták, hogy legyenek azonnal 
érezhető eredmények, és induljon meg a hosszabb távú tervezés is. Első lépés-
ként a szövetség számos nagy volumenű hadgyakorlatot szervezett Lengyelország 
és balti államok területére. E gyakorlatok a szimbolikus jelentőségen túl gyakorla-
ti haszonnal is jártak, hiszen a NATO-országok haderői helyszíni tapasztalatokat 
szerezhettek mind a földrajzi, éghajlati környezetről, mind a támogatandó szövetsé-
gesek haderejéről, képességeiről. Ezek mellett természetesen minden többnemzeti 
gyakorlat legalapvetőbb célja, hogy összekovácsolja a részt vevő országok katonáit, 
katonai egységeit, és begyakoroltasson olyan szcenáriókat, amelyekben együtt kell 
majd harcolniuk vagy más típusú művelet végrehajtaniuk.

A NATO 2013 áprilisa óta több mint 20, azaz évi négy-öt olyan hadgyakorlatot 
tartott, amely alkalmanként több ezer katona részvételével zajlott. Ez rendkívü-
li gyakoriságnak számít ahhoz képest, hogy az afganisztáni missziók évei alatt 
(2003–2013 között) jó esetben évente egy ilyen hadgyakorlat történt. Jellemző, 
hogy a Portugália, Olaszország és Spanyolország területén 2014-ben végrehajtott, 
harminchatezer fős Trident Juncture volt a legnagyobb NATO-gyakorlat 2002 óta.

http://www.rferl.org/contentinfographics/data-visualization-nato-russia-exercises/27212161.html
http://www.iai.it/sites/default/files/iai1525e.pdf


E-2016/21.

 Úton Varsóba 7

1. táblázat
A megerősítési kezdeményezés intézkedései

Biztosító (megerősítő) intézkedések Alkalmazási intézkedések
Folyamatos (rotációs alapú) szárazföldi, 
légi és tengeri jelenlét és tevékenység 
a szövetség keleti területein.

A NATO Reagáló Erő (NATO Response 
Force) megerősítése.

Korai riasztó és irányító rendszerrel 
felszerelt repülőgépek (AWACS) állan-
dó járőrözése a NATO keleti területei 
felett.

Nagyon Magas Készenlétű Összhaderő-
nemi Műveleti Erő (Very High Readiness 
Joint Task Force) létrehozása a NATO 
Reagáló Erő keretein belül.

Megnövelt haditengerészeti járőr-
tevékenység a Balti-, a Fekete- és a 
Földközi-tenger területén.

A szövetség keleti (területi) védelmi stra-
tégiájának korszerűsítése.

A NATO- és tagállami szintű hadgya-
korlatok számának jelentős növelése.

A NATO katonai készleteinek és felsze-
relésének előretolt bázisokra történő 
telepítése.

A szárazföldi és légierő megnövelt 
jelenléte (bilaterális alapon) a NATO 
keleti területein.

A NATO Állandó Haditengerészeti Köte-
lékeinek megerősítése.

Megerősített baltikumi légtérrendé-
szeti misszió (Baltic Air Policing).

Egy többnemzeti vezetés-irányítási je-
lenlét kialakítása a szövetség keleti 
területein (rotációs alapon cserélődő 
személyzettel). 

Szárazföldi egységek (rotációs alapon 
történő) telepítése a szövetség keleti 
területeire.

A NATO keleti tagországai nemzeti, ka-
tonai infrastruktúráinak (elsősorban 
reptereknek és kikötőknek) a fejlesztése 
és megerősítése.
Az Északkeleti Többnemzeti Hadtestpa-
rancsnokság (Szczecin) készültségbeli 
és képességbeli fejlesztése, illetve a re-
gionális együttműködések fokozása.

A walesi csúcs adaptációs intézkedései a szövetség hosszú távú alkal-
mazkodására koncentráltak, a megváltozott biztonsági helyzet kapcsán. Az új 
intézkedések közé tartozik a NATO ún. előretolt vezetés-irányítási törzseinek (NATO 
Force Integration Units, NFIU) a létrehozása. Ezekből első körben az Oroszországgal 
határos valamennyi NATO-tagállamban alakítottak ki egyet. A 40-40 fős, felerész-
ben a befogadó nemzet által biztosított tisztekből álló szervezet (amelyet a magyar 
sajtó alkalmanként tévesen NATO-parancsnokságnak titulált) a nemzetközi katonai 
gyakorlatok és kiképzések szervezésében vesz részt, valamint az esetleges válság-
helyzetekben az adott ország védelmét biztosító NATO-erők felvonulását koordinálja.

http://pure.diis.dk/ws/files/368155/DIIS_RP_2015_16_WEB.pdf
http://www.hirado.hu/2015/10/09/az-uj-nato-parancsnoksag-noveli-magyarorszag-biztonsagat-mondta-simicsko-istvan/
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Az adaptációs intézkedések másik eleme a NATO Reagáló Erő (NRF) átalakítása 
és készültségének növelése. Az NRF-et 2002-ben hozta létre a NATO, de a nem-
zetközi műveletek jelentette leterheltség miatt sosem volt igazán működőképes. 
Egy idő után a tervezett harmincezres készenléti létszámot tizenhatezer főre kellett 
csökkenteni, mert nem érkezett elég felajánlás a tagországok részéről.

A walesi csúcson döntés született a Nagyon Magas Készenlétű Összhaderőnemi 
Műveleti Erőnek (VJTF) az NRF-en belüli kialakításáról. Ez egyfajta indirekt elisme-
rése volt annak, hogy a korábbi koncepció alkalmazásával a NATO nem tudott volna 
gyorsan reagálni egy saját haderővel. A VJTF egy 7 napon belül telepíthető, kb. 5000 
fős többnemzeti szárazföldi dandár, öt manőver zászlóaljjal és támogató elemekkel – 
szükség esetén viszont legalább az egyik zászlóalj akár 48 órán belül bevethető 
lehet. A felajánlott erők nem a megszokott ideig, egy évig vannak készültségben, 
hanem három évig. Az első évben 45 (stand up period), a másodikban 5 (stand by 
period), a harmadikban pedig 30 napos készültséget (stand down period) adnak. Az 
NRF három dandárból fog állni, ami biztosítja, hogy az egyik mindig nagyon magas 
készültségben legyen. A cél nyilvánvaló: fenyegetés esetén a NATO valóban gyorsan 
tudjon erőket átcsoportosítani a balti országokba.

Az NRF elsődleges feladata az lesz, hogy a NATO V. (a kollektív védelemről szóló) 
cikkelye szerinti műveletekben legyen képes reagálni, a NATO felelősségi területén. 
A katonai szervezetet ennek megfelelően hadosztály méretűvé (40.000 fő) bővítik 
2018-ra, növelik a készenlétét, és intenzívebbé válnak a különböző válsághelyzetek 
leküzdésének begyakorlására alkalmas többnemzeti hadgyakorlatok.

Az intézkedések zöme egyértelműen az orosz lépésekre reagált, ugyanakkor 
a NATO-tagországok egy része a Földközi- és a Fekete-tenger medencéjében is 
jelentős kihívásokkal néz szembe. A Krím félsziget orosz annektálása miatt megvál-
tozott biztonságpolitikai helyzet mellett elsősorban a migrációból eredő kihívások, 
az Iszlám Állam és a dzsihádista szélsőséges mozgalmak jelentette veszélyek je-
lentek meg a napirenden, és a kormányzati és szakértői egyeztetéseken állandó 
téma lett a déli szárny problémáinak a kezelése is. Ugyanakkor az teljesen világos, 
hogy a terrorizmus, az extrémizmus és az ISIS jelentette kihívásokra a NATO kollek-
tíven csak igen korlátozottan tud válaszolni – a lehetőség inkább tagországi szinten 
van. Az Iszlám Állam elleni, Egyesült Államok vezette koalíció tevékenységét a jelen 
felfogás szerint nem lehet egy, a térségben zajló NATO-hadműveletnek tekinteni. 
A NATO csak bizonyos képességekkel tudja segíteni a koalíciót – ilyen például a 
Törökországba telepített AWACS repülőgépek jelentette felderítő és harctámogató 
képesség. A migrációs nyomás enyhítése érdekében 2016 februárja után a NATO 
egyik haditengerészeti kötelékét vezényelték az Égei-tengerre.

A NATO bővítésének kérdése a jelenlegi geopolitikai helyzetben különösen érzé-
kennyé vált. A szervezet hitelessége szempontjából is nagy jelentősége volt, hogy 
Montenegró csatlakozási folyamata végül lezárult, és Podgorica már teljes jogú 
tagként lesz jelen Varsóban. Horvátország és Albánia 2009-es csatlakozása óta 
tehát Montenegró a legújabb – a hidegháború vége óta immár a tizenkettedik – or-
szág, amely elnyerte a tagságot a NATO-ban.

https://www.shape.nato.int/page349011837
https://www.shape.nato.int/page349011837
http://www.nato-pa.int/shortcut.asp?FILE=4208
http://www.nato.int/nato_static_fl2014/assets/pdf/pdf_2016_05/20160519_1605-factsheet-aegean-sea.pdf
http://www.nato.int/nato_static_fl2014/assets/pdf/pdf_2016_05/20160519_1605-factsheet-aegean-sea.pdf
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Grúzia NATO-csatlakozása ügyében azonban a szövetség – a belső megosz-
tottsága miatt – már korántsem volt ennyire egyetértő. Tbiliszi a 2008-as bukaresti 
csúcs óta több sikert is elkönyvelhetett az ország belső politikai konszolidációját 
(2012–2013-as választások, törvényszéki reformok), a demokratikus intézmények 
kiépítését vagy a fegyveres erők modernizációját tekintve (az ország jelenleg az 
USA után a második legnagyobb hozzájáruló a NATO afganisztáni missziójához). 
Ugyanakkor – Grúzia minden erőfeszítése ellenére – a geostratégiai realitás még-
iscsak az, hogy az ukrajnai események fényében a NATO – Hillary Clinton chicagói 
nyilatkozatától eltérően – jelenleg nem érdekelt még a tagság „előszobájának” tekin-
tett a MAP-státusz megadásában sem. Hogy valamivel mégis elismerjék a grúzok 
erőfeszítéseit, a NATO a védelmi képességfejlesztési kezdeményezésbe (Defence 
and Related Security Capacity-Building) vonja be Grúziát, ami jelentős anyagi, tech-
nikai és kiképzésbeli támogatást jelent a kaukázusi állam számára.

Az afganisztáni rendezéssel és az ukrajnai eseményekkel összefüggésben a 
NATO egyik legfontosabb eszközrendszere továbbra is a partnerség lehet, azaz 
az azokkal az országokkal való együttműködés, amelyek nem tudnak vagy nem 
akarnak NATO-tagok lenni, illetve akarnak, de még nem váltak azzá. A korábbi 
csúcstalálkozókon megkezdett munka továbbvitele érdekében a NATO külügy- és 
védelmi miniszterei Walesben a tagjelölt államok (Bosznia-Hercegovina, Grúzia, 
Macedónia és Montenegró) mellett a partnerországok képviselőivel is intenzív 
egyeztetéseket folytattak. Céljuk az volt, hogy a közös fenyegetések és a bizton-
ságpolitikai környezet romlása ellen összefogják a hasonló érdekeket és értékeket 
valló nemzetközi szereplőket.

mAgyAr hozzájárulás A nAto erőfeszítéseihez

Magyarország a walesi NATO-csúcs után az ott született közös döntések 
teljesítéséből kivette a részét. A védelmi költségvetés emelésére – amely 
egyébként 2010 óta az egyik legalacsonyabb volt a NATO-tagállamok 

között – Budapest már korábban ígéretet tett, és hazánk 2014 decemberében Ke-
let-Közép-Európából az elsők között küldött egy századnyi lövészt a Litvániában 
tartott közös gyakorlatozásra. (Ez már a bejelentett megerősítő intézkedések kere-
tében történt.)

A magyar légierő 2015 utolsó harmadában részt vett a balti légtérrendészetben 
(Baltic Air Policing). Mivel a baltikumi országok légiereje igen szerény, és nem rendel-
keznek vadászrepülőgépekkel, a csatlakozás óta a többi NATO-tagország biztosítja 
– négyhavi váltásokban – az eszközöket. Magyarország négy Gripen vadászrepülőt 
állomásoztatott Litvániában, s azokat 25 alkalommal riasztották – általában orosz 
repülőgépek ellen. Bár az erről a misszióról szóló vállalás még a walesi NATO-csúcs 
előtt született, magyar szempontból az időzítés kiválónak bizonyult; különösen, ha 
figyelembe vesszük, hogy a magyar légierő részéről ez volt az első olyan alkalom, 
hogy az ország határain kívül települtek, és ott hajtottak végre feladatokat.

http://www.nato.int/cps/en/natolive/topics_38988.htm
http://www.nato.int/cps/en/natolive/topics_38988.htm
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A „készenléti NATO” szinte folyamatos gyakorlatozásaiból is aktívan kivette a 
részét a Magyar Honvédség. Már az is jelzésértékű volt, hogy 2014-ben – szintén 
az afganisztáni misszió lezárását követően – hosszú évek után először rendez-
tek komplex, összhaderőnemi gyakorlatot. A nemzetközi hadgyakorlatok száma 
(beleértve az itthoni többnemzetieket és azokat a külföldieket is, amelyeken részt 
vett a Magyar Honvédség) 2013 óta folyamatosan nőtt, de 2015 óta emelkedik di-
namikusan. A Magyar Honvédség adatai szerint 2014-ben 49, tavaly 64, idén 90 
hadgyakorlat zajlott/zajlik. A magyarországi közös hadgyakorlatokra elsősorban az 
Egyesült Államok és a visegrádi országok katonái jönnek.

Az amerikai erők intenzív és nagy láthatóságú jelenléte a magyar gyakorlóte-
reken a már említett európai megerősítési kezdeményezésnek köszönhető. Más 
kelet-közép-európai országokhoz hasonlóan itt is a program által biztosított extra-
erőforrások teszik lehetővé az Európában állomásozó és a tengerentúlról ideérkező 
amerikai erők jelentősebb részvételét. Az ERI eredményeként Magyarországon 
tartottak már látványos közös légideszantos gyakorlatot; itt folyt a ritkán látható 
A-10-es repülőgépek pilótáinak a közös képzése, magyar előretolt repülésirányítók-
kal; az M3 Bradley típusú páncélozott lánctalpas harcjárművek pedig szinte már 
visszatérő vendégek a Bakony lőterein. Bár 2015 nyarán egy amerikai újságcikk 
nyomán szinte az egész magyar sajtó azt találgatta, hogy valóban érkeznek-e ame-
rikai harckocsik is Magyarországra, a hír végül alaptalannak bizonyult.

Az európai megerősítési kezdeményezés révén lehetőségként felmerült infra-
struktúra-fejlesztésekből egyelőre Magyarország nem részesült. Ettől függetlenül a 
pápai légibázison elindult egy 80 millió dollár értékű beruházás, a reptér kapacitá-
sának bővítése érdekében.

A varsói NATO-csúcsra a magyar kormány egy kisebb „csomaggal” készül. En-
nek részleteit már nagyrészt bejelentették az elmúlt hónapok során, ám a lengyel 
fővárosban megismétlik, megerősítik a tartalmát. A csomag főbb elemei:

• Magyarország 2026-ig meghosszabbítja a védelmi kiadások évi 0,1 száza-
lékkal történő emelését (az eredeti tervek 2022-ig szóltak). Ennek hatására a 
védelmi költségvetés a büdzsé 1,85 százaléka lesz.

• A magyar légierő 2019-ben ismét részt vesz a balti légtérrendészeti misszi-
óban, ezúttal a tervek szerint az észtországi ämari légibázison.

• Összhangban a többi NATO-tagországgal, hazánk is meghosszabbítja az 
afgán biztonsági erők működésének támogatására szánt anyagi hozzájá-
rulása idejét. 2018 és 2020 között ismét évi 500.000 dollárral támogatjuk az 
afgán erőket, valamint a Magyar Honvédség fenntartja a kb. 100 fős jelenlé-
tét a közép-ázsiai országban.

• 2017-ben Székesfehérváron is létrejön egy előretolt vezetés-irányítási törzs 
(NFIU). A Baltikumban és Lengyelországban működő törzsek szinte mind-
egyikébe delegált már a Magyar Honvédség törzstiszteket.

• A megerősítő intézkedési programok keretében 2017-ben egy századnyi erőt 
állomásoztat a Magyar Honvédség 3 hónapon át egy vagy több baltikumi or-
szágban. Ez a lépés a V4-országok összefogásaként fog megjelenni: a négy 
állam erői egymást váltják majd, így a jelenlétük egész éven át fog tartani.

http://lhsn.hu/kozos-fellepesen-a-magyar-honvedseg/
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Ez az utóbbi intézkedés nem része annak a 2016. június 14-én bejelentett NATO-
döntésnek, amely szerint Lengyelországba és a három balti országba egy-egy 
zászlóalj harccsoport fog települni. Az eddigi információk szerint Nagy-Britannia 
Észtországban, Németország Litvániában, az Egyesült Államok pedig Lettország-
ban lát majd el vezetőnemzeti szerepet (és a harccsoportok fő erejét is ők fogják 
biztosítani). Az USA Kanadát kérte fel a negyedik zászlóalj harccsoport vezetésére, 
de erről döntés még nem született.

https://www.yahoo.com/news/despite-defense-buildup-nato-seeks-soothe-russia-114752705.html



