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Bukarest – a felemás döntések csúcstalálkozója
Sztáray Péter

A világ külpolitika iránt érdeklődő közvéleménye 2008. április 2. és 4. közö�
nagyrészt Bukarestre figyelt.1 Ekkor rendezte ugyanis a NATO eddigi történe-
tének legnagyobb szabású államfői és kormányfői találkozóját. A csúcstalálko-

zón a 26-os körű formális és informális NATO-üléseken kívül sor került az Euroatlanti 
Partnerségi Tanács (EAPC), a NATO–Oroszország Tanács (NRC), a NATO–Ukrajna 
Bizo�ság (NUC) és az NATO-veze�e afganisztáni békeművelethez (ISAF) hozzájáruló
országok és szervezetek találkozójára is. A csúcs alkalmából ezeken túl számos tudo-
mányos és ismere�erjesztő konferenciát és egyéb összejövetelt is rendeztek. A részt
vevő politikusok, diplomaták, szakértők, újságírók és biztonsági emberek száma min-
den eddigi NATO-rendezvény hasonló adatait felülmúlta, így a román házigazdák 
méltán értékelhe�ék jelentős nemzetközi sikerként a csúcstalálkozó megrendezését.

A számoknál, a méretnél azonban fontosabb számunkra, hogy milyen döntések szü-
le�ek, milyen állapotban találtuk a szövetséget, s hogy mindez mit jelent a NATO jövő-
jét illetően. E tanulmány célja, hogy a csúcstalálkozó legfontosabb döntéseit á�ekintse
és értékelje, s ebből néhány következtetést vonjon le a NATO jelenlegi állapotáról és 
jövőbeni kilátásairól.

A körülmények

A 2006. novemberi rigai csúcstalálkozó óta alig telt el másfél esztendő, ezért sokakban 
felvetődö� a kérdés, hogy a két államfői és kormányfői szintű rendezvény nem került-e
időben túlságosan közel egymáshoz. Lehet-e ennyi idő ala� megfelelő mennyiségű és
minőségű döntést előkészíteni. Ráadásul a Bukarestben hivatalossá vált döntés szerint 
2009-ben is lesz csúcstalálkozó, és ez a NATO-ban ismert gyakorlat szerint viszonylag 
sűrűvé teszi az Észak-atlanti Tanács (NAC) legmagasabb szintű formátumának össze-
hívását. A bukaresti csúcstalálkozót megelőző felkészülési időszakban sokáig úgy is 
tűnt, hogy a mostani rendezvényre a szövetségesek nem tudnak megfelelő mennyiségű 
fontos és jól kommunikálható döntést (deliverables) előkészíteni. Bár a hetvenes évek 



22 Külügyi Szemle

Sztáray Péter

dereka óta két-három évenként rendeznek csúcstalálkozókat, változatlanul elmondha-
tó, hogy a NATO-ban – szemben például az Európai Unióval – viszonylag ritkán kerül 
sor államfői és kormányfői szintű megbeszélésekre.2

A köztes helyzetet ennél jobban alátámasztó körülmény, hogy a NATO politikai 
szempontból is még mindig egy átmeneti állapotot él meg, és ez a tény erősen rányom-
ta a bélyegét a bukaresti döntésekre is. Az 1990-es évek legitimációs válságán a szövet-
ség miden jel szerint túljuto�: lezárultak a létalapot is olykor megkérdőjelező politikai
és szakmai viták, s a hidegháború statikus, a fenyegető szovjet invázió megállítására 
létrehozo� szervezete egy évtized ala� szinte alapjaiban megváltozo�. Bár a washingto-
ni szerződés 5. cikkében megfogalmazo� kollektív védelmi doktrína érintetlen maradt, a
szövetség napi tevékenységének döntő hányadát mára átve�ék a területen kívül, nagy
távolságra lévő helyszíneken folytato� békeműveletek.

A hagyományos alapfunkciók há�érbe szorulása, illetve az új típusú tevékenységek
dominánssá válása nemcsak a szövetség belső életét alakíto�ák át, hanem a közvéle-
mény felé is egy megújuló szervezet képét sugározzák. Ebből következően a NATO-
nak ke�ős elvárásnak kell megfelelnie: egyrészt hitelesen fenn kell tartania a kollektív
védelem elvét és gyakorlatát, ugyanakkor meggyőzően kell fellépnie a világ különböző 
pontjain kirobbanó válságok kezelésében. A két elvárás eltérő – igaz egymást kiegészítő 
– képességeket, habitust és végső soron másfajta döntéshozatalt is feltételez, hiszen a 
statikus erőket megalapozó védelmi tervezés kiszámíthatósága nagyon sokban eltér a 
műveletek dinamikája által diktált tempótól. Ezt a dichotómiát jól tükrözi, ahogy a szö-
vetség legfontosabb dokumentumai, a csúcstalálkozók zárónyilatkozatai, illetve a máig 
hatályos 1999-es stratégiai koncepció a két alapvető irányt igyekeznek egymás melle�,
szerves egységként megjeleníteni. Nem könnyíti meg a szövetség dolgát az sem, hogy 
a direkt katonai fenyegetés helye� manapság egészen másféle, sokszor nem állami,
aszimmetrikus jellegű fenyegetésekre kell reagálnia, s ezt a tagországok közvélemé-
nyével is nehezebb elfogadtatni. A földrajzi korlátok tehát lényegében megszűntek, és 
maguk a biztonsági kockázatok is globális jellegűvé váltak. Ezzel párhuzamosan fel-
erősödtek a nem tisztán vagy nem is elsősorban katonai jellegű kihívások és kockáza-
tok, noha a katonai elem erős maradt bennük.

A köztes helyzet egy további elemét képezi a NATO folyamatos bővülése. Az elmúlt 
évtizedben tíz országgal bővült a szövetség, Bukarestben két további jelölt kapo� meg-
hívást a csatlakozási tárgyalások megkezdésére, és a folyamat ezzel korántsem tekint-
hető lezártnak. További országok stratégiai célja a csatlakozás, s ez további kérdéseket 
vet fel. Hogyan tartható fenn egy kollektív védelmi elven működő politikai-katonai 
szövetség hatékonysága és hitelessége harminc fele�i taglétszámmal? Milyen újítások
válhatnak szükségessé a mai, szinte kizárólag a konszenzus elvén nyugvó döntésho-
zatali mechanizmus működőképességének megőrzéséhez? Milyen „külpolitikát” kell 
folytatnia egy ekkora méretű regionális védelmi szervezetnek ahhoz, hogy a külvilág 
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felé változatlanul békés, ne fenyegető képet tudjon mutatni? A kérdések sora még so-
káig folytatható lenne, s a válaszok megadását nem segíti, hogy eddig még nem folytat-
tak vitát a szövetségesek arról, hogy hol is van a bővítés végső határa.3

Átmeneti állapotról abban az értelemben is beszélhetünk, hogy az Amerikai Egye-
sült Államok veze�e koalíció 2003-as iraki beavatkozása után újfent fellángoló szövet-
ségi viták mára elcsitultak ugyan, az ezzel összefüggő lényeges kérdésekben azonban 
máig nincs teljes egység a szövetségesek körében. Ezek a nézeteltérések általában a 
transzatlanti viszony tartalmát, a NATO globális küldetését, a NATO–EU-viszonyt és 
nem utolsósorban az ENSZ és a nemzetközi jog szerepét és megítélését érintik. E kér-
déshalmazt illetően vannak kedvező fejlemények, de a lényeget illetően továbbra is 
alapvető koncepcionális különbségek jellemzik a szervezetet. A végső kérdés persze 
ma is az, hogy mi legyen hosszú távon a NATO feladata.

A bukaresti csúcstalálkozó talán legfontosabb eredménye, hogy a NATO a köztes 
állapot ellenére – és főként a műveletek területén – egy megújuló, egységes szervezet 
képét tudta felmutatni, legalábbis a külvilág felé. A konferenciát megelőző viták után 
létfontosságú volt az egységes fellépés, hiszen e nélkül a szövetségnek esélye sem lenne 
arra, hogy az elő�e álló feladatokkal sikeresen megbirkózzon és a csaknem hatvanéves
szervezet a 21. században is megállja a helyét, akár a tagállamok közvetlen védelme, 
akár az új típusú biztonsági kihívások kezelése terén. A találkozó értékelését azonban 
a lényeget tekintve a konkrét döntések értelmezése segíti elő, ezért e hosszúra nyúlt 
bevezető után tekintsük át, melyek voltak a bukaresti csúcs általunk legfontosabbnak 
ítélt döntései a szövetség és nem utolsósorban a magyar érdekek szempontjából.

Bővítés

Hosszú politikai előkészítés és a jelöltek sokszor fájdalmas belső reformokkal és nagy 
kitartással jellemezhető felkészülését követően a bővítés ügyében meglehetősen ellent-
mondásos döntések szüle�ek Bukarestben. Horvátország és Albánia meghívást kapo�,
s ezzel a NATO történelmi jelentőségű lépést te� Európa és azon belül a Nyugat-Balkán
biztonságának hosszú távú szavatolása felé. A tagsági akciótervben (MAP) hosszú évek 
óta részt vevő két ország számára a meghívás szintén történelmi jelentőségű; átalakulá-
suk és euroatlanti integrációjuk beteljesülésének kiemelkedő mérföldköve. Tekinte�el
Horvátország folyamatos és magas színvonalú egyéni teljesítményére,4 meghívása a 
csúcstalálkozó elő� sem volt kérdéses.

Albánia sokak értékelése szerint a legalacsonyabb szintről indult a jelöltek közö�, és
még a 2000-es években is jelentős, olykor a politikai rendszer alapjait érintő strukturális 
problémákkal néze� szembe. Albánia kitartása stratégiai célja melle�, illetve az elmúlt
évek szembetűnő eredményei azonban meggyőzték a korábban kétkedő szövetségese-
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ket is arról, hogy az ország kész és képes érdemi hozzájárulást nyújtani a szövetség cél-
jainak megvalósításához. Ennek következményeként már a csúcsot megelőző márciusi 
rendkívüli külügyminiszteri ülés idején kirajzolódo� a konszenzus Tirana meghívása
körül.

Macedónia5, a harmadik MAP-ország a Görögországgal fennálló névvita következ-
tében nem kapo� meghívót. Szkopje felkészültségét a legtöbb tagország megfelelőnek
ítélte, hozzájárulása a NATO műveleteihez folyamatosan növekszik, s a nem utolsó-
sorban a NATO biztatására végrehajto� belső reformok is összességében jó irányban
és ütemben haladtak. Bár teljesen objektív értékelési rendszer nincs, a három országról 
készült, ciklikusan összeállíto� MAP-jelentések alapján sokak által elfogado� véle-
ménnyé vált, hogy Macedónia felkészültségben a középső helyet foglalja el a három 
ország sorrendjében.

Szkopje azonban mégsem kaphato� meghívást, mert nem tudo� Görögországgal
kölcsönösen elfogadható névhasználatban megegyezni, s ennek következtében görög 
részről nem támoga�ák felvételének beindítását. Az 1995-ös bővítési tanulmány foglal-
kozik a meghívás politikai kritériumaival, többek közö� előírva az elköteleze�séget az
EBESZ normái és elvei iránt, külön kiemelve az etnikai vagy külső területi viták békés 
megoldását, beleértve az irredenta igényeket. A ’95-ös dokumentum azt is jelzi, hogy 
az ilyen viták rendezése „tényező” lesz a bővítési döntések meghozatala során. Nem 
fogalmaz meg azonban a dokumentum olyan meghívási kritériumot, amely szerint a 
jelölt országnak minden nyito� kétoldalú kérdést meg kellene oldania ahhoz, hogy
meghívást kapjon. Ez egyébként az elmúlt tíz évben meghívo� országok legtöbbjének
esetében sem így volt. Gondoljunk csak egyes rendezetlen balti határszakaszokra vagy 
éppen Horvátországnak a szárazföldi határokkal és a kizárólagos tengeri gazdasági 
öveze�el, illetve halásza�al kapcsolatos vitáira szomszédaival.

Macedónia meghívásának elmaradása azonban másfajta eset, mivel egy szomszédos, 
nem mellesleg szövetséges ország szemében volt elfogadhatatlan jelölt, s így Athén 
teljes joggal mondha�a, hogy nem áll módjában csatlakozni az egyébként formálódó
konszenzushoz. Bár eredetileg egy kétoldalú, ENSZ-közvetítéssel kezelt nyito� kér-
désről volt szó, egyértelmű görög siker, hogy a bukaresti csúcs nyilatkozata Macedónia 
számára meghívási kritériummá te�e a névvita kölcsönösen elfogadható megoldá-
sát. Igaz, ígéretet kapo� arra, hogy ebben az esetben meghívást fog kapni, azonban a
névvitában gyengültek a pozíciói, hiszen nem rendelkezik „vétójoggal” a NATO-ban. 
Ebből következik, hogy a kompromisszum esélyei romlo�ak, vagyis a meghívás a bi-
zonytalan jövőbe tolódo� ki.6

Magyarország és számos más szövetséges számára a bővítés két legfontosabb elvét 
az egyéni teljesítmény és a regionális biztonság szempontja képezi. E ke�őt figyelem-
be véve, és elfogadva, hogy a Nyugat-Balkán stabilitását és biztonságát hosszú távon 
csak az euroatlanti intézmények kiterjesztésével szavatolhatjuk, leszögezhetjük, hogy a 
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NATO igen ellentmondásos, lényegében a bővítés mindkét alapelvével szembe helyez-
kedő döntést hozo�. Az egyéni teljesítmény alapján Macedónia legalábbis megütö�e
az albán felkészültség szintjét, tehát a minőség nem játszhato� döntő szerepet a dön-
tésben. A regionális biztonság szempontjából szintén nem tekinthető következetesnek 
a meghívás elmaradása, mivel Macedónia esetében több bizonytalansági tényezőről 
beszélhetünk, mint a másik két, immár meghívo�i státusban lévő ország esetében.

Macedóniában több, mint 25 százalékos albán kisebbség él, ezzel összefüggésben 
etnikai konfliktus alakult ki, amit a 2001-es ohridi keretmegállapodás zárt le. Bár az ország 
jelentős haladást ért el a multietnikus társadalom megteremtése terén, azóta is számos 
belpolitikai válságot okozo� és okoz az etnikai kérdés. Ezenfelül nyito� kérdés a Ko-
szovóval fennálló határvita, Bulgária pedig nem ismeri el önálló népként és nyelvként 
a macedónt. Nem feledhető el az sem, hogy a szerb ortodox egyház máig nem ismeri el 
a macedón autochton egyház létjogosultságát. A térség több országában szétszórtan élő 
albánság jövőjét tekintve számos kérdés fogalmazódik meg, ezért a rendezetlen viszo-
nyoknak semmiképpen sem kedvez, hogy Szkopje – sokak szerint a macedón vezetés 
téves helyzetfelmérésnek is köszönhetően – kimarad az újabb NATO-bővítési körből.

Végezetül fontos megemlíteni, hogy az egymást követő magyar kormányoknak 
hosszú évek óta változatlan célkitűzése a nyugat-balkáni országok integrációjának 
támogatása. Ezen belül is nagy siker és részben a magyar diplomácia évtizedes erő-
feszítéseinek elismerése, hogy Horvátországot hamarosan formálisan is szövetsége-
sünkként üdvözölhetjük. Albánia meghívása szintén fontos számunkra, mert a balkáni 
folyamatok dinamikáját is tekintetbe véve Tirana a fejle� „nyugati” demokráciák elit-
klubjának tagjaként értékes hozzájárulást tud nyújtani mind a balkáni, mind a tágabb 
biztonsághoz. A macedón meghívás elmaradása ugyanakkor ellentétben áll a NATO 
stabilitást és biztonságot kiterjesztő politikájával, mivel a bizonytalanságot konzervál-
ja, ami a térséggel szomszédos országként nem áll érdekünkben.

Tagsági ígéret Ukrajnának és Grúziának

A bukaresti csúcs egyik legizgalmasabb, sok egyéb fontos ügyet há�érbe szorító poli-
tikai kérdését adta Ukrajna és Grúzia esetleges meghívása a tagsági akciótervbe (MAP).7 
Hosszú hónapok óta folyt a szövetségesek körében a vita, s mindkét ország intenzív 
lobbizást folytato� annak érdekében, hogy Bukarestben a MAP révén magasabb szint-
re léphessen a NATO-val folytato� együ�működésben. Ukrajna három legfőbb közjogi
méltósága nemrégiben közös levelet intéze� Jaap de Hoop Scheffer főtitkárhoz és a 
tagországokhoz a MAP-meghívást kérve. Az elmúlt hónapokban számos delegáció ér-
keze� mind grúz, mind ukrán részről a NATO központjába és a szövetségi fővárosokba
is a kedvező bukaresti döntést szorgalmazva.
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A tagországok viszont mindvégig erősen megoszto�ak voltak a kérdésben s végül
ez a megoszto�ság a MAP-meghívás bukaresti elmaradásához vezete�. A NATO-ta-
gok egyik része – markáns német vezetéssel – támoga�a ugyan a két országgal egyre
szorosabbá váló együ�működést és a majdani tagság perspektíváját sem kizáró köze-
ledést, de a jelenlegi helyzetben még korainak tarto�ák a szerintük gyors csatlakozást
előre vetítő MAP-meghívást. Nem véletlen, hogy az ellenzők csúcstalálkozót megelőző 
kommunikációjában gyakran „összecsúszo�” a MAP-meghívás és a tulajdonképpeni
tagsági meghívás fogalma, holo� a ke�ő politikai és jogi szempontból is élesen elkülö-
nül. A többiek – különösen Lengyelország, a balti országok és az Egyesült Államok – el-
érkeze�nek lá�ák az időt arra, hogy intenzívebbé tegyék a kapcsolatot a két országgal,
egyben nyitva hagyva a lehetséges opciókat a jövőre nézve.8 Mind a MAP megnyitása 
melle�, mind annak ellenében igencsak szerteágazó s részben a két ország esetében
eltérő szempontok szólnak. A szempontok közö� azonban van egy összekötő kapocs:
mindegyikük közvetlen vagy közvete� kapcsolatban áll a szovjet múl�al és a jelenlegi
orosz külpolitikával.

A jelenlegi ukrán vezetés többször is hivatalosan kinyilváníto�a elköteleze�ségét
a NATO-csatlakozás melle�, a politikai elit azonban mélyen megoszto� a kérdésben. 
Az ország területi integritása, nyugati orientáltsága és reformjainak sikere fontos stabi-
lizáló tényező Kelet-Európa és az egész észak-atlanti térség biztonsága szempontjából. 
Ezzel együ� nem hagyható figyelmen kívül, hogy a jelentős orosz kisebbség, az ország
jól kirajzolódó kelet–nyugati megoszto�sága, az orosz Fekete-tengeri Flo�a sorsa vagy
az orosz–ukrán hadiipari összefonódás mind olyan tényezők, amelyek óvatosságra 
intik a NATO-országok jelentős részének döntéshozóit. Ezt a megfontolást erősíti az 
orosz külpolitika egyértelmű irányvonala, amely Ukrajna túlzo�nak ítélt NATO-köze-
ledését hosszú ideje határozo�an elutasítja, s ennek időről időre hangot is ad.

Grúzia a 2003-as „rózsás forradalom” óta határozo� modernizációs pályára állt,
amelynek központi elemét képezi az euroatlanti szervezetekhez történő csatlakozás 
mint prioritás. A Kaukázus stratégiai fontosságú régiójában elhelyezkedő ország való-
ban hatalmas átalakuláson ment keresztül az elmúlt néhány évben, bár sokak szerint 
az európai főáramtól eltérő fejlődésből adódóan a demokratikus kultúra továbbra is 
számos kívánnivalót hagy maga után. Intő jel volt, amikor 2007 őszén a belpolitikai 
válság megoldására törekedve a grúz politikai vezetés rövid úton a rendkívüli állapot 
bevezetéséhez folyamodo�. A helyzet azóta konszolidálódo�, de a NATO tagországai
továbbra is élénken figyelik a demokratikus intézmények működését, a belpolitikai fo-
lyamatok alakulását. A fő kérdés azonban nem ez, hanem az ország területén fennálló 
két befagyo� konfliktus jövője; Abházia és Dél-Oszétia szeparatista törekvései újabb
és újabb okokat szolgáltatnak az instabilitás növekedéséhez, s ezen keresztül a grúz–
orosz viszony elmérgesedéséhez. Sokakban felvetődik a kérdés, hogy miként lehet egy 
befagyo� konfliktusokkal terhelt országra valaha is kiterjeszteni a washingtoni szerződés 
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kollektív védelmet megfogalmazó 5. cikkét. Különösen úgy, hogy Oroszország minden 
jel szerint ma is közvetlen befolyási övezetébe sorolja Grúziát, és hathatós támogatást 
nyújt mind Abháziának, mind Dél-Oszétiának.

Figyelembe véve a NATO-tagok eltérő megközelítését és a fent leírt egyéb szempon-
tokat, némiképp meglepő a bukaresti nyilatkozat vonatkozó szövegrésze, amely szerint 
mindkét ország tagja lesz a szövetségnek.9 A végső szövegváltozat az utolsó utáni pil-
lanatban, államfők és kormányfők, külügyminiszterek személyes közreműködésével 
születe� meg, és tartalmát tekintve túlmutat az elmaradó MAP-meghíváson is. A MAP
ugyanis sem automatizmust nem jelent a tagságra, sem pedig időhatárt nem jelöl ki.  
A mostani MAP-országok közül például Albánia kilenc évig ve� részt a programban,
míg Macedóniáról nem is tudhatjuk, hogy még mennyi ideig lesz kénytelen bizonyíta-
ni a tagsági akcióterv keretében. Ezzel szemben az elfogado� szöveg – időhatár megje-
lölése nélkül, mégis – definitív ígéretet tartalmaz arra, hogy a két ország (valamikor) a
NATO tagjává fog válni.

A bukaresti döntés szerint a NATO külügyminiszterei még az idén decemberben 
visszatérnek a kérdésre és az államfők és kormányfők delegálják számukra a jogot, 
hogy döntsenek Ukrajna és Grúzia MAP-kérelméről. Ráadásul egy intenzív együ�-
működési időszak is kezdetét ve�e, amely az őszre kiéleze� vitákat helyez kilátásba
a szövetségesek körében. Mindezen ígéretek és konkrét együ�működési elképzelések
ellenére, a politikai realitásokat figyelembe véve legalábbis kérdéses, hogy a tagorszá-
gok konszenzusra jutnak-e decemberig a két ország MAP-meghívását illetően. A pers-
pektíva azonban mostantól egyértelmű: Ukrajna és Grúzia Bukarest óta a legmagasabb 
szinten elfogado� hivatkozási alappal rendelkezik a jövőbeni tagságot illetően.

Magyar szempontból a döntés biztató, hiszen mind Ukrajnával, mind Grúziával 
kapcsolatban fontos magyar külpolitikai érdekek forognak kockán. Főként Ukrajna 
esetében tekinthetjük sikernek az eredményt, mivel a jelentős magyar kisebbségnek 
is o�hont adó szomszédos országgal igen szorosak a kapcsolataink és Kĳev stabilitása
hosszú távon is biztosíték a térség békés fejlődésére. Grúzia, sajátos térségbeli szere-
pével szintén fontos szerepet tölt be az európai biztonságban, beleértve az energia-
biztonságot is. Külpolitikai közeledése – feltéve, hogy fokozatos, és nem okoz egyéb 
kérdésekben további konfliktust – érdekünkben áll.

Nyitás Bosznia és Hercegovina, illetve Montenegró felé

A bukaresti csúcstalálkozó kevésbé idéze�, ám térségünk stabilitása és biztonsága
szempontjából szintén fontos döntése volt, hogy a NATO úgyneveze� egyéni inten-
zív párbeszédet (ID) kezde� Bosznia és Hercegovinával, illetve Montenegróval. Ez az
együ�működési forma jelentős állomás azon partnerországok esetében, amelyek kül-
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politikai célként már megfogalmazták a csatlakozást, azonban a kapcsolatok, s az ado�
partnerek felkészültsége még nem áll olyan szinten, hogy a MAP kerete is megnyitható 
lenne. Mindazonáltal az ID egy sor, a későbbi tagsághoz kapcsolódó területen biztosít 
intenzív és egyben egyéni együ�működési keretet az aspiráns országnak.

A 2006-os rigai csúcstalálkozón – hosszas viták után – a szövetség megnyito�a a
Partnerség a békéért (PfP) keretet a három csatlakozni kívánó ország, Szerbia, Bosznia 
és Hercegovina, illetve Montenegró elő�. Az ígéretes döntést követően a két utóbbi
ország megte�e azokat a lépéseket, amelyek a továbblépéshez szükségesek: missziót
létesíte�ek a NATO melle�, biztonsági megállapodást kötö�ek, és intenzívebbé te�ék
az együ�működést. Az ID megkezdése egyértelmű elismerése a két ország teljesítmé-
nyének, és előre vetíti, hogy ha töretlen fejlődést mutatnak, nyitva áll elő�ük a szoro-
sabb együ�működés és végső soron a tagság perspektívája is.

Az ID megnyitása jelzés az egész balkáni térségnek és különösen Szerbiának; meg-
felelő intenzitású együ�működés, teljesítmény és euroatlanti elköteleze�ség esetén az
ajtó minden térségbeli ország elő� nyitva áll. Sajnálatos módon Szerbia az ismert bel-
politikai okok és természetesen a koszovói helyzet bizonytalansága mia� eddig nem
hozo� egyértelmű döntést a stratégiai célokat illetően. Ez a bizonytalanság az együ�-
működés mértékében is megnyilvánult, s emia� Bukarestben nem jöhete� szóba az
ország ID-csatlakozása. Fontos azonban, hogy sikerült egy olyan szöveget elfogadni, 
amely kinyilvánítja a NATO határozo� szándékát az együ�működés elmélyítésére és
– Szerbia kérése esetén – az ID-vel kapcsolatos döntés megfontolására. Ebben a helyzet-
ben ennél többet nem ígérhete� a szövetség.

Sajátos alkérdést képez Bosznia és Hercegovina, illetve Szerbia együ�működése az
ICTY-vel. A NATO hosszú évek óta minden nyilatkozatában megfogalmazza azt az 
elvárást, hogy az érinte� országok működjenek közre a jugoszláv konfliktusok során
elkövete� háborús bűnökkel gyanúsíto� személyek elfogásában és kiadásában Há-
gának. Több tagország ezt a feltételt tekinti a legfontosabbnak a kapcsolatok tovább-
fejlesztésében, s így volt ez most is. Amíg a körözö� háborús bűnösök holléte nem
tisztázódik, illetve nemzetközi bűnvádi eljárása valamilyen módon nem zárul le, nem 
valószínű, hogy a hozzájuk elsősorban köthető országok akár a MAP-meghívást is 
megkaphatnák.

NATO–orosz kapcsolatok, CFE 

A NATO–orosz kapcsolatokat vizsgálva elmondható, hogy Bukarest mutato� néhány
biztató jelet, á�örés azonban nem történt, és egyes területeken inkább visszalépésről
számolhatunk be. Röviden talán a stagnálás szó a legtalálóbb, ha a kapcsolatok helyze-
tét akarjuk leírni. 
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Magában is pozitívum viszont, hogy Vlagyimir Putyin, akkor még elnökként, már 
igen korán bejelente�e részvételi szándékát. A bejelentésre ráadásul még a koszovói
függetlenség kikiáltása elő� került sor, ami arra utal, hogy az orosz vezetés kezde�ől
fogva szétválaszto�a a koszovói fejleményeket a NATO–orosz kapcsolatok alakításától.
Bár egy sor jelentős kérdésben vita áll fenn a NATO és Moszkva közö�, a kapcsolatok
ére�ségét mutatja, hogy ez nem akadályozza a politikai párbeszéd folytatását akár a
legmagasabb szinteken sem. A NATO–Oroszország Tanács (NRC)10 emia� jól vizsgá-
zo� a szervezeti kohézió terén.

Az orosz részvétel egyben jelzés volt arra is, hogy Oroszország komoly partnerként 
elfogadja a NATO-t, és a kapcsolatokat tovább kívánja építeni. Ugyanakkor a NATO szá-
mára ezú�al kevésbé tűnt fontosnak az orosz jelenlét biztosítása, hiszen a csúcs idején
Putyin csak egy hónappal állt a „funkcióváltás” elő�, és sokan – tévesen – inkább búcsú-
látogatásként értékelték az orosz elnök részvételét. Azóta a korábbiaknál is világosabbá 
vált, hogy Putyin meghatározó befolyása miniszterelnökként is fennmarad, beleértve az 
orosz külpolitikát is. Ennek tükrében érdemes értelmezni a bukaresti csúcs történéseit.

A bukaresti nyilatkozat az „ostor és mézesmadzag” módszerét követve vegyítve sorol-
ja fel az együ�működés pozitív és negatív elemeit, a NATO elvárásait, illetve az orosz
fél által te�, kedvezően értékelt lépéseket. Az összkép azonban inkább negatív, mivel a
négy legfontosabb nézetkülönbség terén – Koszovó, rakétavédelem, európai hagyomá-
nyos fegyveres erők, bővítés – nem számolhatunk be előrelépésről. Egyértelmű utalás 
a mai oroszországi folyamatokra, hogy a szöveg kiemelten foglalkozik az NRC-t meg-
alapító 2002-es római nyilatkozatban közvetlenül vagy közvetve megfogalmazo� közös
értékekkel, külön hangsúllyal a demokráciára, a polgári szabadságjogokra és a politi-
kai pluralizmusra.

A bukaresti csúcs előkészítése során a tagországok és Oroszország jelentős erőfe-
szítéseket te�ek annak érdekében, hogy az NRC-csúcson az államfők és kormányfők
megállapodhassanak egy nyilatkozatban. Az egyeztetések jól haladtak és az NRC-csúcs 
előestéjére mindössze egy kérdés, az európai hagyományos fegyveres erőkről (CFE)11 
szóló szerződések problémaköre maradt nyitva. A szövetségesek mindenképpen olyan 
szövegváltozatot akartak elfogadni, amely lehetőséget teremte� volna arra, hogy a
CFE-szerződés végrehajtásában, illetve az adaptált CFE-szerződés ratifikálásában to-
vábbléphessünk. Mivel azonban a nézeteltérés rendkívül mély a szövetség és Orosz-
ország közö� mind a végrehajtás orosz „felfüggesztése”, mind a grúziai és moldovai
csapatkivonások, mind az úgyneveze� szárnyszabály, mind pedig az adaptált szerző-
dés ratifikációjának kérdésében, orosz részről végül nem te�ék meg a döntő lépést a 
szöveg elfogadása érdekében.

Ennek következtében a NATO államfőinek és kormányfőinek nyilatkozata kemény 
megfogalmazást alkalmazo� a kérdésben. A nyilatkozat kĳelenti, hogy a szövetsége-
sek mélyen aggódnak a CFE-szerződés egyoldalú orosz „felfüggesztése”12 mia�, és a
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jelenlegi helyzetet nem tartják a végtelenségig fenntarthatónak. A NATO egyébként 
már március 28-án kiado� egy nyilatkozatot a CFE témájában, s ebben felhívta Orosz-
országot a szerződésben, illetve az azzal kapcsolatos konferenciákon vállalt politikai 
és jogi köteleze�ségeinek teljesítésére. Emelle� a szövetségesek megismételték korábbi
ajánlatukat az adaptált CFE-szerződés lépcsőzetes – kölcsönös gesztusokon és konkrét 
lépéseken alapuló – ratifikációjára. Moszkva számára azonban, különösen az érdekeire
nézve kimondo�an kedvezőtlennek ítélt szárnyszabály és a többi vállalt köteleze�ség
mia� vélhetően már nem jelent komoly stratégiai értéket a jelenlegi és a módosíto�
CFE-szerződés sem. A politikai szándék hiányában szinte lehetetlen megoldást találni 
a problémára, ami akár a CFE-rezsim fokozatos elhalását is előre vetítheti. Ezt a felté-
telezést erősíti a NATO bukaresti kĳelentése, ami arra utal, hogy a szövetségesek sem
állnak készen arra, hogy a végtelenségig fenntartsanak egy egyoldalú szerződésteljesí-
tésen alapuló helyzetet.

A szövetségesek a negatív elemek melle� kinyilváníto�ák elköteleze�ségüket az 
együ�működés, azon belül is a gyakorlati kapcsolatok erősítése melle�. A NATO-nak
fontos érdeke fűződik ahhoz, hogy Moszkvával a stratégiai párbeszéden túl a gyakor-
lati együ�működésben is előrelépjen, nem utolsósorban az olyan fontos műveletek
hátországának és utánpótlási útvonalainak biztosítása érdekében, mint amilyen Afga-
nisztán. Oroszország és több FÁK-ország igen fontos hozzájárulást nyújt e téren és a 
művelet biztonsága megköveteli a térségbeli együ�működő partnereket. Emia� is volt
fontos a haderők jogállásáról szóló PfP-megállapodás (PfP SOFA) orosz ratifikációja
vagy az ISAF-utánpótlás tranzitjának megkönnyítése Oroszországon keresztül. Ugyan-
így fontos terület az afgán és más közép-ázsiai kábítószer-ellenes szakértők NRC-ke-
retekben történő képzése, illetve az orosz hozzájárulás a földközi-tengeri terrorizmus 
elleni NATO-műveletekhez.

Külön fejezetet igényelne a rakétavédelem dossziéja. Az ezzel kapcsolatos tárgyalá-
sok egyrészt a 2+2-es amerikai–orosz keretben, másrészt az NRC-ban folynak. Mivel 
a szövetségesek csak közbenső döntést hoztak a témában, és az ukrán, illetve a grúz 
MAP-meghívás kérdése amúgy is lekötö�e a figyelmüket, a bukaresti NRC-csúcson
a rakétavédelemről folyó vita nem játszo� főszerepet. Ehhez járult hozzá az is, hogy a
csúcsot követően Bush és Putyin Szocsiban erről a témakörről is tárgyalt.

Mindent összevetve a bukaresti csúcstalálkozó rögzíte�e a NATO–orosz kapcsola-
tok pillanatnyi helyzetét, á�örést azonban egyetlen területen sem hozo�. Meghatározó
jelentőséggel bír majd a kapcsolatokra, hogy az oroszországi „funkcióváltás” mennyire 
jelent hatalomváltást is, és az új felállásban Putyin miniszterelnök és Medvegyev elnök 
milyen irányt és ütemet szab meg a NATO–orosz viszonyban. Sok múlik azon is, hogy 
az amerikai–orosz stratégiai tárgyalások hoznak-e valamilyen eredményt a nyito�
kérdésekben, s ezek a megállapodások hogyan ültethetők át a NATO–orosz viszony-
rendszerbe. Annyi biztosra vehető, hogy a szövetség és Oroszország egy sor kérdésben 
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hosszú távon is egymásra utaltak, s a valódi együ�működési szándék hiánya nem gya-
korol kedvező hatást az európai, euroatlanti biztonságra.

Műveletek 

A NATO államfőinek és kormányfőinek április találkozóján magyar szempontból is két-
ségtelenül az egyik legfontosabb és legkedvezőbb fejlemény a két kiemelkedő szövetsé-
gi művelet – az ISAF13 és a KFOR14 – iránti elköteleze�ség megerősítése volt. Minthogy
a NATO jelenének és jövőjének meghatározó szegmensét képezi a két művelet, ezek 
sikere vagy sikertelensége sokak fejében a szövetség sikerével vagy éppen sikertelen-
ségével egyenértékű, és tegyük hozzá: nem teljesen alaptalanul. Valóban, e két művelet 
szimbólummá vált a NATO újfajta cselekvésének, megújult profiljának szempontjából.

Sikerről azért beszélhetünk, mert a műveletek politikai kezelésével összefüggő viták 
ellenére a tagországok egységesen léptek fel, megerősíte�ék elköteleze�ségüket azok
folytatása iránt és a régóta problémát okozó képességhiányokon is sikerült enyhíteni 
a csúcson te� felajánlások által. Bár minden szövetséges számára világos, hogy a mű-
veletek hiányos feltöltö�sége egyaránt veszélyezteti az ado� missziót és általában a 
NATO-t is, régóta problémát okoz a megfelelő képességekkel bíró, elegendő mennyi-
ségű katona és eszköz biztosítása. Ez utóbbi probléma elsősorban az ISAF esetében je-
lentkezik ugyan, mégis általános értelemben is azt a benyomást kelti a szövetség, hogy 
a politikai szándékok és a személyi-anyagi elköteleze�ség közö� szakadék tátong.

Egy másik fontos fejlemény, hogy az államfők és kormányfők végre elismerték a mű-
veletek komplex, mindenre kiterjedő és mindennel összefüggő jellegét. Ez a látszólag 
triviális tény nem elhanyagolható eredmény, többéves vita előzte meg és több tagország 
ma is csak fenntartásokkal fogadja el az úgyneveze� átfogó megközelítést. E koncepció
lényege abban áll, hogy a mai békeműveletek esetében már nem egyszerűen egyedül 
– például szövetségi keretben – végrehajto� tisztán katonai akciókról van szó. Ahhoz,
hogy egy mai művelet sikeres legyen, az összes szereplőnek – beleértve a katonákat, 
a civileket, a nemzetközi kormányközi és nem kormányközi szervezeteket, illetve a 
helyieket – a tervezéstől kezdve a művelet „forró” szakaszán át egészen a rekonstruk-
ciós fázisig szorosan, minden szinten együ� kell működniük. Ez egyeztete�, optimális
esetben integrált fellépést igényel a biztonsági, fejlesztési, politikai, humanitárius és 
intézményépítési feladatok ellátása terén. Az átfogó megközelítés a gyakorlatban már 
több-kevesebb sikerrel működik, magas politikai szinten azonban korábban nem si-
került megfogalmazni. A mostani nyilatkozat fontos és bizalomkeltő állomás ebben 
a folyamatban, bár a nyilatkozat sorai közö� olvasva az is kiolvasható, hogy a témára
érzékeny tagországok a szöveget ezú�al is körülbástyázták szokásos relativizáló for-
dulataikkal.15
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Koszovó – egység a különbözőségben

A koszovói NATO-művelet immár kilenc éve szavatolja a biztonságot a nemrég a füg-
getlenség útjára lépe� entitás számára. Most, hogy a koszovói vezetés kikiálto�a a füg-
getlenséget, és a tagországok jelentős része – köztük Magyarország – el is ismerte16 
az új államalakulatot, döntő jelentőségűvé vált, hogy a státust és az elismerést eltérőn 
megítélő szövetségesek magát a KFOR-t illetően egységesen lépjenek fel. Az egység 
demonstrálását megkönnyíte�e, hogy a NATO jellegéből adódóan elkerülhe�e az alap-
kérdést, a függetlenség minősítését. Mivel abban egyetértés van, hogy a KFOR jelenléte 
nélkül az új ország és a szélesebb térség biztonsága nem lenne szavatolható, minden 
tagország felsorakozo� a 1244-es ENSZ biztonsági tanácsi határozat és ezen keresztül
a KFOR megerősítése mögö�.

Az egység demonstrálása sem fedheti azonban el a mögö�e rejlő ellentmondáso-
kat. A szöveg gondosan elkerül mindenfajta utalást a függetlenségre vagy az új állam 
hivatalos szerveire, ugyanakkor a 1244-es BT-határozat melle� finoman utal a KFOR-
nak az Ahtisaari-terven alapuló, még formálódóban lévő új feladataira17 is. Mivel az 
Ahtisaari-terv politikai és jogi megítélése vitato�, legalábbis érdekes, hogy az ebből
– és nem a 1244-es határozatból közvetlenül – levezethető új feladatok viszont minden 
tagország számára elfogadhatók. Az új feladatok ugyanis részben a Koszovói Védelmi 
Hadtest átalakítására/lebontására, illetve az új állam védelmi struktúráinak kiépítésére, 
azon belül is a védelmi minisztérium megteremtésében való segédkezésre irányulnak. 
E feladatok azonban túlmutatnak a 1244-es BT-határozat restriktív értelmezésén, és ma-
gukban is az új állam, illetve az azt megtestesítő intézmények elismerését feltételezik.

Magyar szempontból sajátos, ellentmondásos eredményt hozo� Bukarest a koszovói
szerb kisebbség jogainak védelme kapcsán. A kisebbségi jogok és a szerb történelmi és 
vallási helyek védelme hosszú idő óta prioritása a magyar külpolitikának, mivel ezek 
szavatolása nélkül az új Koszovói Köztársaság nem tudja hitelesen bizonyítani, hogy 
tanult a történelem során elkövete� hibákból és bűnökből, és képes egy demokratikus,
multietnikus új állammodell kiépítésére. Az eltérő kisebbségi jogi koncepciók következ-
tében a NATO-ban korábban is éles viták folytak a vonatkozó szövegrészek megfogal-
mazásáról, s ez a bukaresti csúcs nyilatkozatán is érezhető. Már a rigai csúcstalálkozó 
nyilatkozata sem volt tökéletes, de az még a „kisebbségi és közösségi jogok védelméről” 
beszélt,18 ezzel – bár á�ételesen, mégis – elismerve a kisebbségek kollektív jogait.

A bukaresti nyilatkozat szövegezése során is vitato� volt az Ahtisaari-standardok,
azon belül a kisebbségi jogok beépítésének módja, s a végeredmény19 három megkö-
zelítésből is kérdéseket vet fel. Egyrészt – korábbi kompromisszumok eredményeként 
– a szöveg külön említi meg a „kisebbségeket” és a „közösségeket”, ami könnyen ér-
telmezhető úgy, hogy a kisebbségek nem közösségek, vagyis a megfogalmazás közve-
te�en tagadja a kisebbségek kollektív ismérvét. Másrészt a nyilatkozat „etnikai kisebb-
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ségekről” beszél, ami szembemegy a nemzeti és etnikai kisebbségek koncepciójával, 
illetve azon belül a koszovói szerb kisebbség Magyarországon általánosan elfogado�
kategorizálásával. Harmadrészt – és talán ez a legszembeötlőbb a korábbi hivatalos 
nyilatkozatokhoz képest – a szöveg nem említi a jogokat, csupán az „etnikai kisebb-
ségek és közösségek védelméről” szól, ami visszalépésnek tekinthető például a rigai 
nyilatkoza�al összehasonlítva.

A szöveg védelmében mondható el viszont, hogy az egyértelműen utal a koszovói 
hatóságok által te� köteleze�ségvállalások betartásának szükségességére, ami nem más,
mint a koszovói alkotmány és ezzel az Ahtisaari-tervbe foglalt jogok beemelése a szö-
vegbe. Fontos tudni továbbá, hogy a kisebbségi jogok témaköre idegen a NATO habitu-
sától, így az azokkal kapcsolatos viták rendezési színtere sem elsősorban a szövetség.

Afganisztán

Az afganisztáni művelet mind a méretét, mind a globális politikai jelentőségét tekintve 
a NATO legfontosabb vállalkozása. Bár a szövetség szeretné elkerülni, hogy csak en-
nek alapján ítéljék meg, a közvélemény döntő többségnek mégis e művelet jelenti az 
elsődleges mérőeszközt az értékelésben. Az afganisztáni rendezési folyamat a katonai 
elemen túl számos egyéb – politikai, fejlesztési, gazdasági, társadalomépítési – vetület-
tel bír, a sajtó és a közvélemény számára azonban változatlanul a katonai elem a leg-
fontosabb, illetve a legérdekesebb. Ennek következtében a közvéleményben némiképp 
torz kép él az országban végbemenő változásokról és a nemzetközi közösség egésze 
által végze� munkáról.

A NATO több-kevesebb sikerrel régóta törekszik arra, hogy ezen a képen változ-
tasson, s e célkitűzés fontos helyen szerepelt a bukaresti csúcstalálkozó előkészítése 
során is. Éppen emia� teszik világossá az elfogado� szövegek is, hogy a NATO csak
egy a számos szereplő közö� Afganisztánban, illetve hogy az afganisztáni tevékenység
csak egy részét képezi a szövetség napirendjén szereplő feladatoknak. E törekvéssel 
bizonyos fokig ellentétben áll az a régebb óta ismételgete� kitétel, amely szerint az af-
ganisztáni művelet a NATO legfontosabb prioritása. A valóságban tényleg így van ez, 
s tagországok, illetve a NATO vezetői csak nagy nehézségek árán tudnának e�ől eltérő
képet kialakítani. Bár a NATO egy sor lényegi kérdésben nem rendelkezik a szükséges 
képességekkel és kompetenciákkal, a jövője mégis nagyban függ az ISAF jövőjétől, ami 
fordítva is igaz: megfelelő mértékű szövetségi elköteleze�ség híján a művelet és a szé-
lesebb értelemben ve� rendezés is kudarcra van ítélve.

Ebből a szemszögből nézve a bukaresti csúcstalálkozó sikeres volt, hiszen megerő-
síte�e a tagországok és hozzájárulók elköteleze�ségét a művelet folytatására, és több
fontos bejelentés hangzo� el a hozzájárulások növelését illetően. Az egység demonst-
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rálásának másik fontos megnyilvánulása volt, hogy a legfontosabb szereplők együ�es
ülést tarto�ak, amelyen sikerült a rendezés jövőjéről egységes álláspontot kialakítani s
egy nyilatkozatot elfogadni. Az átfogó megközelítés koncepciójának térnyerését jelzi, 
hogy az ülésen a hozzájáruló országok és Afganisztán vezetőin kívül részt ve�ek a
művelet szempontjából leglényegesebb nemzetközi intézmények vezető személyiségei 
is.20 A vendégek köre is jelezte, hogy a NATO katonai művelete szorosan összefonódik 
a civil feladatokkal, azon belül pedig különösen a fejlesztéssel. Röviden összefoglalva: 
biztonság nélkül nincs fejlesztés és fejlesztés nélkül nincs biztonság.

Ez a gondolat átvezet a bukaresti csúcs Afganisztánnal kapcsolatban megfogalma-
zo� legfontosabb üzenetéhez, amely szerint a folyamat csak akkor lehet sikeres, ha
mind a biztonsági, mind a civil fejlesztési területen a felelősséget fokozatosan az „af-
ganisztániak” kezébe adjuk. Ez az úgyneveze� afganizáció vagy ownership, a folyamat 
afgánok általi tulajdonlása jelenti a kulcsot a művelet és tágabb értelemben a rendezés 
sikeréhez. A csúcson kiado� Afganisztán-nyilatkozat is ennek szellemében készült, s a 
koncepció értékéből az sem von le, hogy mindannyian tudjuk: az afganizáció még hosz-
szú éveket fog igénybe venni, s jelenleg nem látható a nemzetközi közösség afganisz-
táni fellépésének végpontja.

A tagországok a fentieken túl elfogadtak egy belső politikai-stratégiai dokumentu-
mot is Afganisztánról, ami értékeli a szövetségesek tevékenységét, és összefoglalja a 
jövő teendőit is. Bár a dokumentum nem nyilvános, annyi elmondható róla, hogy talán 
az eddigi legátfogóbb NATO-dokumentum Afganisztán témájában, és fontos útmuta-
tást nyújt mind a politikai oldalnak, mind a NATO katonai hatóságainak. A stratégia az 
elérendő célokkal is foglalkozik, mintegy kĳelölve azokat az állomásokat (benchmarks), 
amelyek elérése előkészítheti a művelet sikeres lezárását. Nincs, nem is lehet tehát egy-
előre szó kivonulási – exit – stratégiáról, a dokumentum mégis alapjául szolgálhat egy 
későbbi időpontban az erre irányuló gondolkodás megkezdésének.

További fontos döntések

A NATO államfői és kormányfői a fenti, önkényesen kiragado� elemeken túl egy sor
kisebb-nagyobb jelentőségű döntést hoztak. Ezek sorából is kiemelkedik a rakétavéde-
lemmel kapcsolatos megállapodás, amely elismeri a növekvő rakétafenyegete�séget,
és a rakétavédelmet a lehetséges válaszok egyikeként minősíti. Az Egyesült Államok 
számára fontos volt, hogy a szövetségesek elismerjék a rakétavédelmi tervek létjogo-
sultságát, s ez meg is történt. A tagországok vállalták, hogy a jövő évi csúcstalálkozóra 
opciókat dolgoznak ki az amerikai és a kidolgozás ala� álló NATO-rakétavédelmi rend-
szerek összekapcsolására. Bár a tervek egyelőre elnagyoltak, az elképzelés a szövetsé-
gi szolidaritás szempontjából sem jelentéktelen, hiszen csak egy kombinált rendszer 



352008. nyár

Bukarest – a felemás döntések csúcstalálkozója

lenne képes arra, hogy minden szövetséges azonos mértékű védelemben részesüljön a 
teljes lefede�ség következtében.

Bár a csúcson hozo�döntésekegységetsugároznak,kérdéses,hogyezazegységmeddig
tartható fenn a részletek kidolgozása során. Várható, hogy mind a fenyegete�ségértékelés,
mind a terhek megosztása kérdéskörében felszínre kerülnek a meglévő markáns nézet-
eltérések. A szövetségesek egy része eleve csak korlátozo� mértékben érdekelt a NATO-
rendszer kiépítésében, hiszen az amerikai rakétapajzs a mostani tervek szerint költség-
mentesen is lefedné a területét. Egy kiegészítő rendszer, illetve a ke�ő összekapcsolása,
valószínűleg az európai résztvevőkre is terheket róna, ami, ismerve az európai védel-
mi költségvetések helyzetét, nem válthat ki osztatlan lelkesedést az érinte�ek körében.
Ugyanakkor a „növekvő fenyegete�ség” és a szövetségesi szolidaritás azt diktálná, hogy
minden tagország konstruktívan keresse a megoldási lehetőségeket, és áldozzon is forrá-
saiból a végleges terv megvalósítására. Nem véletlen, hogy a költségek eddig nem szere-
peltek a rakétavédelemmel kapcsolatos egyeztetések napirendjén.

Már egy ideje informális vitákat gerjeszt, hogy a szövetség mikor vizsgálja felül az 
1999-ben elfogado�, ma is hatályos stratégiai koncepciót (SK). Általános vélemény, hogy 
az SK immár „betöltö�e történelmi küldetését”, mára a dokumentum jelentős hányada
elavult, ezért mind politikai, mind szakmai szempontból indokolt az újraírása. Elég 
csak a 2001. szeptember 11-i támadásokra vagy a biztonsági kockázatok és kihívások 
dinamikus változására gondolnunk. Az SK azonban rendkívül összete�, a NATO teljes
tevékenységi spektrumát és középtávú céljait átfogó dokumentum, amelynek politikai 
kompromisszumait annak idején a tagországok mintegy tizennyolc hónap ala� dol-
gozták ki. Megnyitása hosszas vitát fog generálni, ezért eddig mindenki tartózkodo�
a�ól, hogy hivatalosan kezdeményezze a felülvizsgálatot.

A bukaresti döntés értelmében ezért egy közbenső dokumentumot21 kell összeállí-
tani 2009-re, amely a tervek szerint előkészíti az új SK kidolgozását. A felemás döntés 
egyik legfontosabb oka, hogy az amerikai elnökválasztás mia� nem lenne értelme már
most belekezdeni a felülvizsgálatba, bár – mint fent írtuk – egyéb okok szükségessé 
tennék a munka mielőbbi beindítását. A közbenső dokumentum ugyanakkor azzal a 
veszéllyel jár, hogy a tagországok a következő egy évben „kicsiben” lefolytatják a stra-
tégiai vitákat, majd jövőre újrakezdik, és „nagyban” is megismétlik az egyeztetést, ezál-
tal kétszer szenvedve végig a folyamatot. A közbenső dokumentum azonban hasznos is 
lehet, hiszen arra sarkallja a tagországokat, hogy már most megkezdjék a gondolkodást 
és az érdemi egyeztetést az új SK sarokpontjairól. Sok függ a�ól, hogy Jaap de Hoop
Scheffer főtitkár milyen módszert választ az egyeztetéshez, s a tagországok milyen am-
bíciószin�el közelítik meg a közbenső dokumentum kidolgozását.

Bár e tanulmánynak nem központi eleme, fontos megemlíteni a bukaresti csúcs vé-
delmi transzformációval kapcsolatos állásfoglalását is. A nyilatkozat ezzel foglalkozó 
passzusai nem hoznak egyetlen részkérdésben sem jelentős előrelépést, a szöveg in-
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kább az elmúlt években kialakult védelmi-katonai koncepció összefoglalását nyújtja.  
A szövetség ennek alapján megerősíti az expedíciós feladatokra hosszabb időre tele-
píthető és fenntartható erők iránti igényt, s kifejezi a tagországok elköteleze�ségét a
műveletekhez szükséges erők felajánlására. Az ünnepélyes hangú szöveg próbája a 
gyakorlat lesz, s a védelmi transzformációval foglalkozó passzusok egyes megfogal-
mazásai arra engednek következtetni, hogy a NATO-nak a jövőben is lesz dolga az 
elégtelen képességekkel, illetve a megfelelő politikai akarat hiányával a felajánlások 
terén. Így a nyilatkozat meglehetősen kesztyűs kézzel bánik azon tagországokkal, ame-
lyeknek csökken a védelmi költségvetésük, arról nem is beszélve, hogy azokról nem 
szól kifejeze�en, amelyek esetében ugyanezek az adatok stagnálnak.22

A bukaresti NATO-csúcs végül szimbolikus döntést hozo� az államfők és kormány-
fők következő találkozójáról: a 60. évfordulós csúcsnak Németország és Franciaor-
szág fog o�hont adni, Elzász két súlyos történelmi örökséget hordozó szimbiotikus
városában, Kehlben és Strassburgban. A helyszín méltó a jubileum megünnepléséhez 
és ahhoz is, hogy a szövetség ismét továbblépjen az átalakulás útján, kiteljesítve a hi-
degháború végével elkezdődö� és a poszt-9/11-es korszakban kiteljesedő átalakulását. 
A bukaresti csúcs döntéseit mérlegre téve bizton állíthatjuk, hogy a tagországok politi-
kusainak és döntés-előkészítőinek a következő egy évben – és természetesen azután is 
még – rengeteg dolguk lesz, ha komolyan gondolják a NATO relevanciájának megerő-
sítését és a szövetség hozzáigazítását a jelen és a jövő biztonsági kihívásaihoz.

Jegyzetek
 1 A szerző a Külügyminisztérium főosztályvezető-helye�ese. A tanulmány a Magyar Külügyi Intézet

Kávé és külpolitika sorozatában 2008. április 10-én megtarto� előadáson alapul. A cikkben kifejte�
gondolatok a szerző véleményét tükrözik, és nem feltétlenül esnek egybe a Külügyminisztérium 
álláspontjával. Köszönet illeti Martinusz Zoltán nagykövetet, Magyarország állandó NATO-képvi-
selőjét, akinek megjegyzései számos ponton hato�ak a szöveg végleges változatára.

 2 1997 – Madrid; 1999 – Washington, D. C.; 2002 – Prága; 2004 – Isztambul; 2006 – Riga; 2008 – Buka-
rest; 2009 – Strassburg/Kehl; a fentieken túl időnként tartanak brüsszeli „minicsúcsokat” is, elsősor-
ban az újonnan megválaszto� amerikai elnökök bemutatkozása céljából.

 3 Igaz, a washingtoni szerződés 10. cikke ad némi eligazítást a bővítés földrajzi és minőségi határairól 
azzal, hogy olyan „európai” országok konszenzusos meghívását teszi lehetővé, amelyek képesek 
a szerződés elveit elősegíteni és az „észak-atlanti-térség” biztonságához hozzájárulni. A földrajzi 
korlát tehát nem teljesen egyértelmű, az azt kiegészítő tartalmi feltételek pedig leginkább a szö-
vetségesek mérlegelésétől függenek. A földrajzi feltétel tekintetében némi iránymutatást adhat az 
Európa Tanács tagsági köre.

 4 A volt Jugoszláviában elkövete� háborús bűnöket vizsgáló bíróság (ICTY) által körözö� Ante
Gotovina tábornok 2005. decemberi letartóztatása óta nem az volt a kérdés, hogy kap-e meghívást 
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Horvátország, hanem az, hogy mikor. A társadalmi támogato�ság növekedése érdekében kifejte�
hatékony tájékoztató kampány tavalyi sikere pedig egyértelművé te�e, hogy Zágráb mindenképp
meghívóval a zsebében távozik Bukarestből.

 5 Macedónia „A Volt Jugoszláv Köztársaság Macedónia” (FYROM) néven vesz részt a nemzetközi 
szervezetek munkájában. Bár egy 1995-ös megállapodás alapján Görögország nem gátolja meg ezen 
a néven e tevékenységét, Athén értelmezésében az egyezség egyéb pontjainak be nem tartása követ-
keztében ez a kitétel sincs már érvényben. A Magyar Köztársaság – számos más országgal azonos 
módon – a kétoldalú érintkezésben elfogadja a Macedón Köztársaság elnevezést.

 6 Az azóta lezajlo� macedóniai választások eredménye, illetve a lebonyolítást kísérő, halálese�el is
járó incidensek csak megerősítik ezt.

 7 A MAP-et az 1999-es washingtoni csúcstalálkozón indíto�a el a szövetség, nem utolsósorban azért,
hogy egy tagság elő�i intenzívebb együ�működési konstrukcióval kompenzálja az akkori bővíté-
si körből kimaradó országokat (elsősorban Szlovéniát). A MAP sikeresnek bizonyult az aspiráns 
országok reformjainak felgyorsításában. Fontos ismérve, hogy nem nyújt biztosítékot a részt vevő 
országoknak a későbbi tagságra, és ebből következően időben sincs behatárolva.

 8 Lengyelország, Litvánia, Észtország, Le�ország, Csehország, Szlovénia, Szlovákia, Románia, Bulgá-
ria és Kanada NATO-nagykövete nem sokkal a csúcstalálkozó elő� non-papert köröztete� a szövet-
ségesek körében az ukrán és a grúz MAP-meghívás támogatása érdekében.

 9 „We agreed today that these countries will become members of NATO.” Bucharest Summit Declaration, 
para 23., 

 h�p://www.nato.int./docu/comm/2008/0804-bucharest/index.html 
10 NATO–Russia Council.
11 Treaty on Conventional Armed Forces in Europe.
12 A CFE-szerződés nem rendelkezik a „felfüggesztés” intézményéről, ezért a szövetségesek nagy ré-

sze szerint az erre irányuló orosz lépés nem konform annak betűjével és szellemével.
13 International Security Assistance Force, amely nem összetévesztendő a koalíciós alapon szerveződő, 

amerikai vezetésű Tartós Szabadság Művele�el (Operation Enduring Freedom). Ez utóbbinak Ma-
gyarország nem tagja.

14 Kosovo Force.
15 A konszenzusos döntéshozatali elvből adódóan a hivatalos NATO-nyilatkozatok hagyományosan 

hemzsegnek e relativizáló fenntartásoktól. Íme néhány példa az elmúlt évek szövegeiből, a teljes-
ség igénye nélkül: „as appropriate”; „within means and capabilities”; „on a case-by-case basis”; 
„if need be”; „while respecting the autonomy of each other”; „consistent with relevant United 
Nations Security Council Resolutions”; „with due respect for security conditions and available 
resources”; „as long as necessary”; „without prejudice to any Alliance decision”; „once we have 
met the established conditions”; „at this stage”; „in this context”; „in the light of needs, views and 
requests”; „wherever the situation on the ground so requires”.

16 A bukaresti csúcstalálkozóig harminchatan ismerték el Koszovót: Afganisztán, Costa Rica, Albánia, 
Franciaország, Törökország, az Amerikai Egyesült Államok, Nagy-Britannia, Ausztrália, Szenegál, 
Le�ország, Németország, Észtország, Olaszország, Dánia, Luxemburg, Peru, Belgium, Lengyelor-
szág, Svájc, Ausztria, Írország, Svédország, Hollandia, Izland, Szlovénia, Finnország, Japán, Kana-
da, Monaco, Magyarország, Horvátország, Bulgária, Liechtenstein, Dél-Korea és Norvégia. Külön-
leges eset a már a függetlenség első napján elismerő Tajvan.

17 „NATO stands ready to play its part in the implementation of future security arrangements.”  
Bucharest Summit Declaration, para 9.

18 „We a�ach great importance to standards implementation especially regarding the safeguarding of 
minority and community rights and the protection of historical and religious sites” – Riga Summit 
Declaration, para 9. (kiemelés a szerzőtől),  h�p://www.nato.int./docu/comm/2006/0611-riga/index.htm. 

19 „We expect continued full implementation of their commitments to standards, especially those 
related to the rule of law and regarding the protection of ethnic minorities and communities, as well as 
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the protection of historical and religious sites, and to combating crime and corruption.” Bucharest 
Summit Declaration, para 8. (kiemelés a szerzőtől). 

20 Ban Ki Mun ENSZ-főtitkár, José Manuel Barroso, az EU Bizo�ság elnöke, Javier Solana EU-főképvi-
selő, illetve Okonjo Iweala, a Világbank alelnöke.

21 Declaration on Alliance Security.
22 „…we encourage nations whose defence spending is declining to halt that decline and to aim to increase 

defence spending in real terms.” – Bucharest Summit Declaration, para 46. (kiemelések a szerzőtől).
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Résumé

Bucharest – The Summit Meeting of Ill-Matched Decisions

NATO is undergoing a fundamental transition process, adapting the Alliance to the 
risks, challenges and threats of the post-Cold War/post-9/11 era. Although the raison 
d‘être dispute seems to be over, member states still represent a great variety of views 
about the future of the Alliance. The Bucharest Summit was an important interim mile-
stone in the transformation process and the decisions taken truly represent this ambi-
guity.

NATO held its biggest summit meeting of its history in Bucharest in April. The Sum-
mit was in general a success with a long list of “deliverables”, although some of the de-
cisions also include controversial elements. The Alliance, among others, set the agenda 
for the next twelve months by inviting two new countries, reiterating its commitment 
to the most important missions and operations and preparing the basis for such impor-
tant future decisions as the one on a new Strategic Concept and on missile defence.

At the same time the 26 failed to arrive at a compromise on the invitation of Macedo-
nia, the NATO-Russia relationship did not get any new impetus and, due to the lack 
of consensus, Ukraine and Georgia were not invited to start a more intensive phase of 
cooperation in the framework of the Membership Action Plan. 

NATO Allies made a symbolic decision by se�ing the venue of their next summit
in Strasbourg/France and Kehl/Germany. The 60-year old Alliance will need to make 
tremendous efforts to find the proper answers to the challenges lying ahead in order
to ensure the lasting relevance of the most successful collective defence organisation of 
human history.


