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(Az ülés kezdetének időpontja:9 óra 42 perc)  

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása  

BALLA MIHÁLY (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Tisztelt 
Bizottság! Megállapítom, hogy a bizottságunk a helyettesítésekkel határozatképes, hiszen 
Csóti képviselő úr helyettesíti Horváth János képviselőtársunkat, Daher Pierre Pintér Lászlót, 
Vargha Tamás Mihalovics Pétert, jómagam Tilki Attila képviselőtársunkat. Megállapítom, 
hogy a bizottságunk határozatképes.  

Kérdezem a tisztelt bizottságot, hogy az írásban előre elküldött mai napirendünkkel 
kapcsolatban van-e kiegészítenivaló, vélemény, napirend, kiegészítés. (Senki sem jelentkezik.) 
Nincs.  

Kérdezem a tisztelt bizottságot, hogy ki támogatja mai napirendünket. (Szavazás.) 
Megállapítom, hogy a bizottság egyhangúlag támogatta. 

Tájékoztató a chicagói NATO-csúcsról 

Az elnök tájékoztatója a tallinni NATO Parlamenti Közgyűlésről 

Első napirendi pontunkban tájékoztatást hallgatnánk meg Sztáray Péter államtitkár 
úrtól, akit nagy tisztelettel köszöntök, valamint Nagy István főosztályvezető urat is. 

A chicagói NATO-csúccsal kapcsolatos beszélgetésünk lenne ma. Azért is tartom 
fontosnak, mert egyrészt a múlt heti csúcstalálkozónak, illetve az azt követő hétvégi tallinni 
NATO Parlamenti Közgyűlésnek hasonló témái voltak. A tallinni közgyűlésen a magyar 
delegáció is javarészt részt vett. Olyan kérdésekről is szó esett, mint a smart defense, 
Afganisztán jövője. Alapvetően védelmi kérdésekben, illetve rakétavédelmi programmal 
kapcsolatos politikai megbeszélések voltak, másrészt pedig az egész hétvégére jellemző volt 
az a NATO Parlamenti Közgyűlésen belül is, hogy mindenhol szóba került az egyes 
tagországoknak a gazdasági válság következtében előállt honvédelmi, védelmi kiadásainak 
stabilizálása, hiszen a legtöbb ország nem tud a következő időszakban többet költeni védelmi 
kiadásokra, mégis mindenki arról tett bizonyságot, nyilatkozatot, hogy mindenképpen 
megpróbálják fenntartani azokat a rendszereket, azokat a missziókat, amelyeket az elmúlt 
években minden egyes tagország fölvállalt. Ebben mi is kifejeztük azt, hogy Magyarország is 
- bár nehéz gazdasági helyzetben vagyunk -, mégis igyekszik minden tőle telhetőt megtenni.  

Különösen aktív szerepet szeretnénk vállalni továbbra is ’14-ig az afganisztáni 
misszióban, a koszovói misszióban, illetve a balti légvédelmi programban, aminek a lényege 
az, hogy a balti országoknak nincs saját légierejük, ezért NATO-támogatással óvják a légteret. 

Ezenkívül a tallinni találkozón az állandó bizottsági ülésen - amelynek jómagam és 
Firtl képviselő úr a tagja mint delegációvezető és delegációvezető-helyettes – jeleztük, illetve 
el is hangzott, hogy Magyarország rendezné 2015 tavaszán a NATO Parlamenti Közgyűlést, 
ami azt jelenti, hogy 2015 tavaszán az összes NATO-ország, illetve a NATO Parlamenti 
Közgyűlés delegációja Magyarországra érkezne. Kövér László elnök úr ezt meg is erősítette 
egy meghívólevéllel. Erről tájékoztatták is az állandó bizottságot, és ezt mindenki nagyon 
pozitívan fogadta. Különösen azért, mert miután először NATO Parlamenti Közgyűlés 1995-
ben volt Magyarországon, akkor még nem voltunk a NATO tagjai, és az első olyan közgyűlés 
volt, amelyet nem NATO- vagy leendő NATO-tag tartott. Ennek lesz 2015-ben a 20. 
évfordulója, ezért is tartottuk fontosnak, hogy ezt a 2015-ös dátumot megcélozzuk 
magunknak.  

Röviden ennyi lenne a magam részéről a tallinni hétvége összefoglalója. Persze, biztos 
lesz olyan kérdés, amelynek részleteiben további ismereteket tudunk cserélni egymással. Meg 
is kérném Sztáray helyettes államtitkár urat, hogy foglalja össze a chicagói NATO-csúcs 
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lényegi pontjait, illetve azokat a kérdéseket, amelyek Magyarország számára is kiemelten 
fontos kérdések. Öné a szó, államtitkár úr. 

Sztáray Péter tájékoztatója a chicagói NATO-csúcsról 

SZTÁRAY PÉTER helyettes államtitkár (Külügyminisztérium): Elnök úr, köszönöm 
szépen a szót és a meghívást. Tisztelettel köszöntöm az alelnököket és a bizottságot is ebből 
az alkalomból. Tudjuk jól, hogy a NATO ritkán rendez csúcstalálkozót legalábbis az Európai 
Unióhoz képest, ezért minden ilyen csúcstalálkozónak komoly jelentősége van a szövetség 
életében. 

A mostani csúcsról általánosságban, hogy mik voltak azok a főbb elemek, amelyek 
meghatározták az előkészítést és a lebonyolítást, mondanék néhány szót, utána három nagy 
témáról beszélnék még, amelyekről a csúcson döntések születtek. 

Tehát mik határozták meg a csúcstalálkozót? Az egyik az, hogy meg kellett erősíteni a 
transzatlanti kohéziót és szolidaritást, hiszen van egy évek óta húzódó globális gazdasági és 
pénzügyi válság, amely alaposan megtépázta a tagországok védelmi költségvetését, és ez 
bizonyos hitelességi kérdéseket is fölvetett az elmúlt években. 

A másik az, hogy az Egyesült Államok nemrégiben bejelentette, hogy van egy Ázsia 
felé elmozduló stratégiai figyelemösszpontosítása. Emiatt is fontos volt az, hogy ez a 
transzatlanti kapocs újra megerősítést nyerjen. A harmadik az, hogy Amerikában választási év 
van, tehát nem véletlen, hogy az Egyesült Államok elvállalta ennek a csúcstalálkozónak a 
megszervezését 13 évvel a washingtoni csúcstalálkozó után. Volt egy jelentős belpolitikai 
vonulat: Obama elnök mint főparancsnok nyilván meg akarta mutatni, hogy a NATO-ban is 
vezető szerepet játszik az Egyesült Államok, illetve hangsúlyozni akarta azt, hogy az európai 
szövetségeseknek komoly jelentőségük van a kollektív védelemben, és a transzatlanti kapocs 
erős és megbonthatatlan. Ehhez jön még egy további szempont, ez az afganisztáni átmenet, 
ami szintén a csúcstalálkozó homlokterében állt.  

Szeretném elmondani, hogy a három nagy téma, amellyel foglalkozott a 
csúcstalálkozó: a kollektív védelem és a képességek kérdése, a második a kooperatív 
biztonság, azon belül a partnerségek és a bővítés, bár nem beszélhetünk bővítési csúcsról, a 
harmadik pedig a válságkezelés és a műveletek.  

Az első téma a kollektív védelem és a képességek kérdése. Itt talán a legfontosabb az, 
hogy megszületett a politikai döntés és a katonai döntés is az amerikai rakétavédelmi rendszer 
kiterjesztéséről az európai szövetségesekre. Elérte az átmeneti műveleti képességet ez a 
rendszer, és a NATO leszögezte azt, hogy a rakétavédelem nem irányul Oroszország ellen, ez 
egy nyitott rendszer, de a NATO fenn fogja tartani a rendszer autonómiáját is. Magyarul: ha 
Oroszország kész információmegosztás terén csatlakozni, akkor erre a NATO is készen áll, de 
a rendszert el kell indítani, ki kell terjeszteni az európai szövetségesekre is. Azt gondolom, 
hogy ez egy nagyon komoly döntés, nemcsak a dolog védelmi jelentősége miatt, hanem azért 
is, mert van egy nagyon fontos szimbolikus politikai jelentősége, erősítve a transzatlanti 
kapcsolatokat. 

A másik: született egy jelentés a védelmi és elrettentési képességek felülvizsgálatáról. 
Ebben 3 nagy elem van. Az egyik a hagyományos erők, a másik a nukleáris erők, a harmadik 
pedig a rakétavédelmi elem. Ez a három szempont egyfajta egyensúlyban jelentkezik. Mind a 
háromnak megvan a maga jelentősége. Egyik sem mehet a másik kárára, nem kaphat túl nagy 
jelentőséget, úgyhogy azt gondolom, hogy ezzel tulajdonképpen magyar szempontból is 
kedvező döntés született, mert fenntartja az amerikai jelenlétet Európában, fenntartja a 
nukleáris képességeket még akkor is, ha megfogalmaztuk már korábban is és most is, hogy 
törekedni kell a globális zéróra. 

Műveleti képességek területén a képességfejlesztéssel foglalkozott a csúcstalálkozó. Itt 
megint egyfajta diotómia figyelhető meg. Az egyik a kollektív vagy területvédelmi 
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képességek, tehát az, hogy az egyes tagországoknak hangsúlyt kell helyezni a saját területük 
megvédésére, illetve arra, hogy képesek legyenek segítséget nyújtani a szövetségeseknek, a 
másik viszont az, hogy az expedíciós képességeket tovább kell fejleszteni, mert a NATO 
jelenleg is folytat fontos műveleteket és a jövőben is várható területen kívül. Itt két fő 
kezdeményezés van. Az egyik a Rasmussen főtitkár által elindított úgynevezett okos védelmi 
kezdeményezés, ami több nemzeti közös képességfejlesztéseket tűz ki célul, a másik pedig az 
interoperabilitás javítását célzó, összekapcsolt erők kezdeményezése vagy connected forses 
initiative. Számunkra nagyon fontos volt az, hogy a kollektív védelmet ilyen értelemben újra 
megerősítették a szövetségesek. Szó volt arról hogy területvédelmet szimuláló gyakorlatra 
kerül sor 2013-ban, amire régóta nem került sor, és ez jelzi, hogy annak ellenére, hogy a 
szövetség nem számít hagyományos katonai támadásra a belátható jövőben, azért 
feltételességi alapon szükség van arra, hogy gyakorlatozzon ilyen témában is. Ehhez a 
kollektív védelemhez kapcsolódik még egy fontos magyar döntés és bejelentés, amire elnök 
úr utalt: a balti álalmok légtérvédelmébe Magyarország is be fog kapcsolódni: 2015-18 között 
egy nagyjából 4 hónapos időszakra számítunk. Ennek részleteinek kidolgozása most 
kezdődik, most kezdődik majd meg a katonai elemek, a támogatási elemek tisztázása, de azt 
gondolom, hogy szimbolikus és fontos politikai döntés, hogy végre képesek vagyunk arra, 
hogy hozzájáruljunk mi is a balti államok légtérvédelméhez. 

A műveletek kapcsán röviden elmondom, hogy nyilván Afganisztán volt ennek a 
témának a középpontjában, és egy fontos döntés született a csúcstalálkozó előtt. Karzai elnök 
aláírta azt a rendeletet, amely elindítja a harmadik fázist az átmenetben. A tagországok itt 
áttekintették a lisszaboni csúcs óta eltelt időszak eseményeit, és kijelentették azt, hogy 
tartható az a menetrend, amit 2014-ig felvázoltak a szövetségesek. Fontos azt is megjegyezni 
magyar szempontból, hogy a harmadik fázisba Magyarország is belekerül. Az a terület, ahol a 
magyar tartományi újjáépítési csoport van, szintén részét képezi ennek a harmadik fázisnak. 
Emiatt új katonai tervezésre lesz szükségünk, mert korábban arra számítottunk, hogy a 4. fázis 
fogja érinteni a magyar PRT-t. Most egy új tervezés alapján föl kell vázolni azt, hogy a 3. 
fázisban miként tudjuk átadni a PRT fennhatóságát az afgán erőknek.  

2014 végén meg fog szűnni az ISAF, tehát a mostani művelet, és egy más formában, a 
harcoló erők kivonását követően kiképzési, támogatási feladatokat fognak ellátni a 
nemzetközi erők. Ebben Magyarország is részt fog venni, és azt gondolom, hogy ez nagyon 
fontos, hogy a csúcstalálkozó előtt meg tudtuk hozni azt a döntést, hogy ’14 után is hozzá 
fogunk járulni anyagi eszközökkel is - konkrétan évi 500 ezer dollárral legalább 3 éven 
keresztül - az afgán biztonsági erők fenntartásához. Tudni kell, hogy egyelőre Afganisztán 
nem képes fenntartani egy ekkora rendőri és katonai erőt, viszont annak érdekében, hogy a 
folyamatok visszafordíthatatlanok legyenek, a nemzetközi közösségnek áldoznia kell, és 
pénzbeli eszközöket is áldoznia kell.  

Ez a döntés azért is volt fontos, mert nem minden szövetséges tudta meghozni a 
csúcstalálkozó előtt, és ez nyilván elismerést váltott ki, hogy Magyarország meghozta a 
konkrét pénzösszegről szóló döntést is. Fontos volt a francia bejelentés, hogy 2012 végéig 
visszavonják a harcoló erőiket. Itt azért született egy megállapodás arról Franciaországgal, 
hogy fenntartanak bizonyos erőt továbbra is Afganisztánban, és mostantól ők is a kiképzésre, 
fejlesztésre és az erők támogatására fogják helyezni a hangsúlyt.  

A Balkán kapcsán, ami magyar szempontból mindig prioritást jelent, fontos 
megjegyezni, hogy a szükséges ideig fenn fogjuk tartani a műveleteket. Magyarország is fenn 
kívánja tartani nagyjából és egészében a mostani erőit, és egy robusztus koszovói jelenlétre 
továbbra is szükség van. Ez is nagyon fontos szempont, hiszen korábban több tagország 
törekedett arra, hogy a KFOR-t leépítsük minél gyorsabban, és eljussunk a 3. fázisba, ami már 
csak párszáz katonát jelentene. Az elmúlt hónapok eseményei alapján látjuk, hogy ez az út 
egyelőre nem járható, továbbra is szükség van a KFOR-ra, amely formailag ugyan csak 3. 
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reagáló erő, de látjuk, hogy amikor incidens van, akkor egyedül a KFOR képes arra, hogy a 
problémákat kezelje és a stabilitást helyreállítsa. Ez Magyarországnak is prioritás. 

A harmadik téma a kooperatív biztonság, a partnerségek és a bővítés kérdése. Nagyon 
érdekes volt, hogy egy új formátumban is ülésezett a szövetség, ez pedig egy 28+13-as 
formátum volt, egy nagyon heterogén országcsoportot hívtunk össze. Ezek azok az országok, 
amelyek vagy politikai, vagy gazdasági vagy katonai téren valamilyen szempontból fontos 
hozzájárulást nyújtanak a szövetség céljainak megvalósításához. Köztük vannak az európai 
semleges országok, de vannak köztük közel-keleti, Öböl-menti országok is és természetesen 
azok a távol-keleti, óceániai országok, amelyek ugyan fölrajzilag nagyon messze vannak 
tőlünk, de értékeikben viszont nagyon közel. Tehát Ausztrália, Új-Zéland, Dél-Korea például. 
Ez a formáció egyedi eset volt, tehát nem biztos, hogy ennek lesz folytatása, de azt gondolom, 
hogy nagyon pozitív üzenetet küldött azon országok felé, amelyek valóban komoly 
hozzájárulást nyújtanak ilyen vagy olyan formában a szövetség célkitűzéseihez. 

Magyar szempontból talán egy ennél még fontosabb ülésre is sor került, ez pedig 
külügyminiszteri szinten 28+4-es körben került megrendezésre. Három balkáni ország – 
Montenegró, Bosznia-Hercegovina és Macedónia, illetve Grúzia – Georgia – vett részt ezen 
az ülésen a 28 országon kívül. Itt a szövetségesek megerősítették a nyitott ajtó politikáját és 
azt a magyar célkitűzést, hogy sort kellene keríteni egy újabb bővítési körre vagy legalább egy 
országgal újra nyitni kéne a partnerek felé, fenntartva ezzel a nyitott ajtó politikájának 
hitelességét.  

A 3 országról elmondható, hogy Montenegró az, amely élen jár, úgy tűnik, hogy a 
függetlenség kikiáltása óta Montenegró nagyon nagy utat tett meg, és esélyes arra, hogy egy 
következő csúcstalálkozón meghívást is kapjon a szövetségtől. A másik Bosznia-
Hercegovina. Itt a fő kérdés az, hogy a 2 éve kapott meghívás a tagsági akciótervbe 
átültethető-e a valódi gyakorlati megvalósításra. Született néhány politikai döntés tavasszal 
Boszniában, amely a katonai ingatlanok megoszlására irányul, és ez volt az egyik 
legfontosabb feltétel. Ha ezt átültetik a gyakorlatba, akkor megkezdhető Bosznia-
Hercegovinával is a tagsági akcióterv végrehajtása.  

Macedónia esetében köztudott, hogy a névkérdés okozza a problémát. A bukaresti 
csúcson már elismertük azt, hogy az ország egyébként készen állna arra, hogy meghívjuk. 
Sajnos ebben a kérdésben nincs előrelépés. Mi úgy látjuk, hogy a térség stabilitása és 
Macedónia stabilitása szempontjából is rendkívül fontos lenne, hogy az integrációs úton is 
előre tudjon lépni és meghívást kapjon a szövetségbe. Ehhez arra van szükség, hogy 
Görögország is támogassa a meghívást, hiszen a többi 27 ország már támogatná ezt. 

Georgia – Grúzia – az, amit még meg kell említenünk. Szimbolikus volt az, hogy 
ebben a körben ők is részt vehettek, hiszen ők sem nem MEP-tagok, tehát a tagsági 
akciótervben sincsenek benne, és fölrajzilag is egy másik régiót képviselnek - ráadásul egy 
nagyon bonyolult geopolitikai helyzetben. Nagy elismerést kapott a georgiai vezetés amiatt, 
hogy igen komoly hozzájárulást nyújtanak a műveletekhez, elsősorban Afganisztánhoz. Senki 
sem zárta ki azt, hogy a jövőben közelebb léphet Georgia is a szövetséghez. 

Ukrajnát megemlítem, mert szomszédos ország. Mivel ők megváltoztatták a 
politikájukat a Janukovics-elnökség hivatalba lépését követően és most már nem kívánnak 
csatlakozni a NATO-hoz, ezért nem volt a szövetség figyelmének homlokterében, de azért 
kapott némi bátorítást és a gyakorlati együttműködést azért a szövetségesek hangsúlyozták, 
elmondva azt is, hogy vannak aggodalmak az ellenzékieket érő retorziók miatt.  

NATO-Oroszország csúcstalálkozóra nem került sor, ez köztudott – a meglévő 
nézetkülönbségek miatt. Viszont áprilisban volt egy közös védelmi és külügyminiszteri ülés 
Brüsszelben, ahol volt egy NATO-Oroszország tanácsülés is Lavrov külügyminiszterrel, és 
ott mind a két fél, illetve a tagországok is elmondták, hogy hogy látják a rakétavédelem 
kérdését. Egy korrekt szöveg született, egy kompromisszumos szöveg a nyilatkozatban, 
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amelynek lényege az, hogy egyrészt vannak nézetkülönbségek például Grúzia – Georgia – 
kapcsán vagy a rakétavédelem kapcsán, másrészt viszont van egy sor olyan fontos gyakorlati 
együttműködési terület, ahol a szövetségesek folytatni akarják az együttműködést, mert ezek 
mindkét fél számára nagyon hasznosak. Ilyenek például: Afganisztán kapcsán a terrorellenes 
együttműködés, az utánpótlási útvonalak biztosítása vagy a kábítószer-ellenes föllépés. 

Ennek kapcsán még megjegyzem, hogy az új kihívásokkal is foglalkozott a 
csúcstalálkozó, és a cyber-védelem, a cyber-tér kérdése is fölmerült, ami azért is fontos most 
számunkra, mert októberben kerül megrendezésre Budapesten egy nagyon nagyszabású 
cybertér konferecia, a tavalyi londoni konferencia folytatásaként. Egy 6-700 fős 
rendezvényről van szó, amit a külügyminiszter házigazdai szerepével fogunk megszervezni. 
Emiatt Magyarország most a cyberkérdések ügyében valamennyire a középpontba fog 
kerülni. Hangsúlyozom azt, hogy ez nem egy cyberbiztonsági szeminárium, hanem a cybertér 
átfogó megközelítésével fog foglalkozni a nemzetközi jogi szabályozástól kezdve az 
internetszabadságon át a gyermekjogokon keresztül minden, a gazdaság és a kormányzatok 
kapcsolatával, s a többi. 

Zárásként annyit elmondanék még, hogy megfelelt az elvárásoknak ez a 
csúcstalálkozó. Kimondhatjuk, hogy semmilyen forradalmi fejlemény nem történt, bár 
születtek fontos döntések – például a rakétavédelem idesorolható. Volt egy ünnepi hangulata, 
mindenki úgy érezte, hogy ez a transzatlanti kapcsolat élő, erre szükség van és folytatni kell 
azt a munkát, amivel megpróbálunk kilábalni ebből a válságból, megpróbáljuk a védelmi 
képességeket továbbfejleszteni különböző módokon, ezzel persze nem helyettesítve azt, hogy 
szükség lesz egy ponton a válság elmúlásával a védelmi költségvetések növelésére is és arra, 
hogy egy jobb egyensúly alakuljon ki az európai hozzájárulás és az amerikai hozzájárulás 
között.  

2013-14-ben lehet esedékes a következő csúcstalálkozó, és arra lehet számítani, hogy 
ott már az afganisztáni átmenet utolsó fázisát lehet áttekinteni, és nagyon bízunk abban, hogy 
ez a csúcstalálkozó bővítési csúcstalálkozó is lehet, ami most nem került be a szövegbe ilyen 
konkrétan, ahogy mi szerettük volna, de azt gondoljuk, hogy a következő csúcsra eljuthat 
odáig a 28 tagország, hogy ebben a kérdésben is konszenzus szülessen. 

Ezzel megköszönöm, és ha van kérdés, kész vagyok a válaszra.  

Kérdések 

ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem képviselőtársaimat. (Jelzésre:) Kovács alelnök 
úr! 

 
KOVÁCS LÁSZLÓ (MSZP), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen a tájékoztatást. 

Államtitkár úr, két kérdést szeretnék feltenni. Az első: visszatérően fogalmazódik meg a 
szakértők körében, de politikai körökben is az, hogy az Egyesült Államok Ázsia felé fordulása 
egyben az európai térség leértékelődését jelenti az amerikai stratégiai gondolkodásban. 
Nekem személyesen az a véleményem, hogy az európai térség biztonságpolitikai kockázat 
szempontjából természetesen leértékelődött, hiszen a kétpólusú rendszer megszűnése, a 
Varsói Szerződés megszűnése, a Szovjetunió széthullása és a közép- és kelet-európai 
országokban lezajlott rendszerváltozás, NATO-csatlakozás, uniós csatlakozás átalakította az 
Egyesült Államok és Európa viszonyát. Ez nem biztonsági kockázat többé, hanem partnerség, 
együttműködő partnerség. Ebből a szempontból viszont, úgy érzem nem csökken Európa 
fontossága. Tehát kockázat szempontjából leértékelődött, partnerség szempontjából inkább 
megerősödött. 

Hogy látja ezt államtitkár úr, illetve mik voltak a tapasztalatai? Nem is annyira a 
tárgyalóasztalnál, mint inkább az informális beszélgetésekben: van-e ilyen tendencia, vagy 
inkább csak egy átértékelésről van szó? 
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A másik, hogy a NATO-országoknak durván kétharmada tagja az Európai Uniónak is, 
és azok a kritikák, amelyek az európai intézményeknél most már idestova két éve 
megfogalmazódnak Magyarországgal szemben – mindenki ismeri ennek a témáit, tartalmát – 
és nemcsak uniós intézményekben, hanem az Európa Tanácsra, az EBESZ-re gondolok. 
Érzékelhető-e valami hasonló a NATO-ban – nem a tárgyalóasztalnál, mert biztos vagyok 
benne, hogy ott nem -, de a folyosói vagy egyéb informális beszélgetéseken egyáltalán 
fölmerül-e ilyen téma, hiszen kétharmada az országoknak azonos. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. További kérdés? (Senki sem jelentkezik.) Közben engedje 

meg, államtitkár úr, hogy röviden csak annyit mondjak el, hogy néhány képviselőtársam most 
hirtelen elindult 10 óra magasságban, mert itt van a kínai külügyi bizottság delegációja, és 
valami programváltozás volt, s a tervezett helyett 10 órakor van velük találkozó, így az 
Interparlamentáris Unió tagjai találkoznak most a kínai delegációval. Magunk pénteken 10 
óra 30-kor fogunk bizottsági keretben velük találkozni. Nem tiszteletlenségből viselkednek 
így a képviselőtársaim, csak bejött egy másik program. 

Az én kérdésem több kérdésre is vonatkozna, mert sok olyan közös dolog vetődött föl, 
ami a csúcson is szerepelt, illetve amit én Tallinnban is hallottam, tapasztaltam. Két kérdés 
vetődött föl, amit hangsúlyosnak tekintek. Az egyik az, hogy felkészült-e Afganisztánban a 
kiképzett új nemzeti katonai, rendészeti, védelmi erő, képes-e arra, hogy ’14-et követően 
stabilan tudják tartani az ország helyzetét, volt-e erről szó, beszélgettek-e erről? Hiszen a 
NATO a saját forgatókönyve szerint továbbviszi az ügyeket, azt is tudjuk, hogy ’14 után 
valamilyen szintű jelenlét, segítségnyújtás szükséges lesz, viszont az egyik kérdőjel az volt, 
hogy az új védelmi erők képesek lesznek-e a stabilitást fönntartani. Voltak elég szkeptikus 
hangok is ebben az ügyben.  

A másik fontos kérdés, ami többször fölmerült, a smart defense-en túl, ez pedig, amit 
ön is említett, hogy Magyarország házigazdája lesz ennek a cyberkonferenciának vagy 
találkozónak. Ebben Észtország a vendéglátó ország, kiemelkedő szereppel bír, hiszen ők 
nagyon komoly cybervédelmi központot tartanak fönt, illetve ők üzemeltetik, ők viszik ennek 
a központját Észtországban, ami véleményem szerint nagyban hozzájárul ahhoz is, hogy ők 
tényleg tartják a 2 százalékos védelmi költségvetési arányt. Ez a két dolog szerintem nagyban 
összefügghet, másrészt pedig a legkeményebb zónákban vesznek részt Afganisztánban az észt 
katonák. Arányait tekintve talán a legnagyobb áldozatokat ők hozzák Afganisztánban, hiszen 
150 harcoló katonájukból jelentősen nagy veszteségek vannak arányait tekintve.  

A kérdés arról szólna, hogy lépést tud-e tartani a NATO ezzel a cyber-, kibernetikai 
világgal, hiszen tudjuk azt, hogy mind Kínában, mind Oroszországban nagyon erős 
törekvések vannak arra, hogy ezt a rendszert finoman fogalmazva kontrollálni tudják, tehát 
elég komoly érdekek és ellenérdekek ütköznek ebben a kérdéskörben. Tehát biztatók-e a jelek 
a NATO-val kapcsolatban? Mit tapasztalt ön, államtitkár úr Chicagóban?  

További kérdés? (Jelzésre:) Daher Pierre képviselő úr! 
 
DR. DAHER PIERRE (Fidesz): Azt szeretném kérdezni, hogy a rakétavédelem 

építésének a nyugat-európai országokban mi az értelme és ki ellen irányul? Mert hivatkoznak 
arra, hogy Irán meg az ördög ellen, akkor miért nem telepítik a célországok mellé? 
Egyértelmű, hogy ha ott telepítik, abban a térségben, akkor Oroszország ellen. Nem vezet új 
feszültséghez? Nem vezet ahhoz, hogy esetleg Oroszország is jobban keményítene meg 
másképpen viselkedne a térségben? Köszönöm.  

 
ELNÖK: Kalmár képviselő úr! 
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KALMÁR FERENC ANDRÁS (KDNP): Köszönöm a szót. Helyettes államtitkár úr 
említette Montenegrót mint az egyik olyan országot, amely talán a leginkább fel van készülve 
arra, hogy a NATO-ba bevegyék vagy bevegyük. Múlt héten találkoztam szabadkai magyar 
politikusokkal, akik nem VMSZ-sek, hanem a Demokrata Párthoz tartozók, Montenegróról is 
szó esett, és említették, hogy nagyon erős orosz kapcsolatai vannak Montenegrónak, még 
erősebbek, mint Szerbiának. Olyat mondtak nekem, amit még én nem hallottam, de lehet, 
hogy önök tudják, hogy állítólag orosz protektorátus Montenegró. Én erről nem hallottam, és 
nem tudom, hogy így van-e, de a lényeg az, hogy ha tényleg ilyen erős orosz kapcsolatok 
vannak, akkor ez nem fékezi-e le ezt az integrációs folyamatot, vagy ha mondjuk bevesszük a 
NATO-ba, nem jelent-e majd egy olyan csatornát, ami nem feltétlenül pozitív irányba megy 
Oroszország felé. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Nekem csak egy rövid gondolat jutott eszembe 

Oroszország és Montenegró kapcsolatáról. Oroszország az egyik legnagyobb olyan befektető 
volt Montenegróban, akitől félkész beruházások születtek: a különböző idegenforgalmi és 
turisztikai építmények, amelyek sok helyen félig-meddig készültek el, tehát nagyon furcsa 
beruházások és befektetések voltak. Ez most ennek kapcsán jutott eszembe.  

(Jelzésre:) Németh képviselő úr! 
 
NÉMETH ZSOLT (Jobbik): Köszönöm, elnök úr. Nekem több kérdésem is lenne, 

amelyek leginkább katonai aspektusból közelítenék meg a dolgokat, ezzel majd Hende 
miniszter urat fogom betámadni. Leginkább a Gripen-kérdéseket, a baltikumi légtérvédelmet 
kérdeztem volna, de szerintem kollégáim megteszik ezt holnap a honvédelmi bizottságban. 

Amikor én tavaly jártam a NATO központban, ott találkoztam több magyar emberrel 
is, akik a NATO cybervédelmét tervezik. Több magyar szálat is érint ez a dolog. Ott még azt 
mondták nekem, hogy még a NATO-n belül is folyik egy vita azon belül, hogy a cyber 
defense-t kiterjesszék-e. Tehát a NATO azt szeretné, hogy a polgári szárny is értse meg, hogy 
az energetikára is fontos lenne kiterjeszteni ezt a cyber defense-t, nem csak a katonai 
infrastruktúrára. Ebben történt-e valamiféle előrelépés ezen egy év alatt, ezt kérdezném meg.  

Illetve a kiküldött háttéranyagban csak érintőlegesen hangzott el, hogy taktikai 
nukleáris fegyverekről is volt szó. Ezeket a NATO a jelenlegi helyzetüket átszervezné. Nem 
tudom. Jelenleg Törökországban, Hollandiában, Belgiumban és Görögországban állomásoztat 
taktikai nukleáris fegyvereket a NATO, illetve van a két atomhatalom. Ezekről, nem tudom, 
hogy lehet-e valamit tudni. 

Grúziát pedig, érthető, hogy nem akarja a NATO egyelőre fölvenni. Ez pedig többször 
is elhangzott, hogy Grúziát nem akarják fölvenni a NATO-ba, érthető, az Oroszországgal való 
érdekes kapcsolatával ez nem lenne lehetséges és nem lehet – köztudott – végrehajtani. 
Ezekre a kérdésekre szeretnék választ kapni. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Államtitkár úr, a kérdések sora! 

Válaszok 

SZTÁRAY PÉTER helyettes államtitkár (Külügyminisztérium): Köszönöm szépen. 
Jó, hogy mondta elnök úr, hogy nem miattam mentek el, mert már előtte levontam a 
következtetést, hogy miattam mentek el. Nagyon sok kérdés jött és tényleg lényegre törő 
mindegyik.  

Az első Kovács elnök úr kérdése, az Ázsia felé fordulás. Teljesen egyetértek azzal, 
hogy ez stratégiai szempontból, katonai szempontból jogos, hogy Egyesült Államok egy kicsit 
ilyen értelemben átalakította a fókuszát, de az is igaz, hogy partnerségi szempontból, 
gazdasági erő szempontjából és közös értékek szempontjából Európa jelentősége megmaradt. 
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Tulajdonképpen az új amerikai haderő-telepítési doktrína, amely meghagyja Európában azt a 
szükséges erőt, ami egy kicsit több mint egy szimbolikus erő, az ki is fejezi azt, hogy Európa 
felé megvan az amerikai elkötelezettség.  

Tehát két dandár, plusz egy rotációs rendszerben gyakorlatozott, eseti alapon telepített 
harmadik dandár is jelen lesz Európában, és ez lényegében megfelel annak a helyzetnek, 
amely akkor áll fönn, amikor Afganisztában is, illetve más műveletben is telepítve van az 
egyébként Európában formailag állomásoztatott amerikai erő. Ilyen szempontból szerintem ez 
lényeges.  

Plusz a közel-keleti és észak-afrikai fejlemények miatt azt gondolom, hogy vannak 
olyan új, nem hagyományos kihívások, amelyek ebből a térségből érkeznek, és amelyek 
Európa biztonságát is érintik. Ha tehát vesszük a migrációt vagy az energiaellátást vagy a 
terrorizmust, ezek olyan ügyek, amelyeknek közük van ehhez a térséghez, és azt gondolom, 
hogy ilyen szempontból Európa bizonyos szempontból talán még fontosabbá is fog válni az 
elkövetkező időszakban. 

A másik, hogy érkeztek-e bírálatok. A NATO-ban nincs ilyenekről szó igazából. 
Egyrészt azért, mert mással foglalkozik a szervezet, másrészt azért, mert a magyar 
hozzájárulás a műveletekben nagyon komoly elismerést vált ki, és most a „balti légtér”-
vállalással, azt hiszem, még egy fontos lépést tettünk afelé, hogy növeljük a reputációnkat.  

Az, hogy a folyosókon melyik diplomata miről beszél, azt nem tudom megítélni. 
Bennem ez a kérdés nem merült fel. Az afgán biztonsági erők felkészültsége nagyon vitatott 
kérdés valóban. Úgy látom, hogy rengeteget fejlődtek az elmúlt 2-3 évben, de még szükség 
lesz erre a másfél-két évre, hogy ’14-ben valóban át lehessen adni a biztonsági felelősséget az 
egész országra. Az is igaz, hogy már a 3. fázis tulajdonképpen már nagyjából az ország 75 
százalékára kiterjeszti az afgán fennhatóságot, ez már nagyon komoly arányát képezi le az 
egész országnak, ami azt jelenti, hogy a felkészültségük javul.  

Amik a problémák: elsősorban a magas arányú dezertálás, ez továbbra is komoly 
problémát jelent. Kiképzik az erőket és egy részük eltűnik. Jó esetben a földekre megy 
dolgozni, rossz esetben másfajta tevékenységet folytat, ami viszont komoly problémákat okoz 
a műveletnek. Ilyen szempontból a megtartóképességet kell növelni az egyik oldalon. A 
másik oldalon nagyon sok mindenre képesek.  

Legutóbb, amikor Kabulban volt egy átfogó támadás a nemzetközi objektumok és erők 
ellen, akkor ennek a nagy részét már afgán erők verték vissza. Tehát ők voltak előtérbe 
helyezve pontosan azért, hogy ezt a felelősséget érezzék és az ő képességük javuljon és ezt 
nagyon becsületesen meg is tették. 

Azt azért tudni kell, hogy a nemzetközi közösség ’14 utáni pénzügyi hozzájárulásának 
az egyik feltétele az, hogy valóban tegyék átláthatóbbá a rendszert, csökkentsék a korrupciót, 
és ők maguk is tegyenek meg mindent annak érdekében, hogy ezek az erők képesek legyenek 
a feladat ellátására. 

Most fölmegy 350 ezerre az erők nagysága az átmeneti időszakra, ami a 
legérzékenyebb lesz, utána nagyjából 220-230 ezer főre fog visszamenni. Ebben is van némi 
veszély vagy legalábbis némi kockázat, hogy azok a kiképzett erők, amelyek majd a 350 ezres 
kontingensben benne lesznek, ami abból lemegy és csak 230 ezer marad, ezek az erők milyen 
foglalkoztatást találhatnak azt követően, hogy elhagyják az afgán biztonsági erőket. 

A cyberkérdésben. Nagyon fontos látni, hogy az elmúlt években a NATO komolyan 
elkezdett foglalkozni ezzel az üggyel. Létrehozott egy külön főtitkár-helyettesi posztot, amely 
nemcsak cyber-, de mindenféle újfajta kihívással foglalkozik. Ezt egy magyar látja el Iklódy 
Gábor nagykövet személyében. Nagyon komoly munkát kezdett meg Iklódy Gábor azon a 
területen. Már tavaly látszottak annak az eredményei, hogy új koncepciókat dolgozzon ki arra, 
hogy a NATO milyen területeken védje meg magát, milyen eszközökkel védje meg magát és 
ehhez milyen úton tud eljutni a cyberterületen.  
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Hogy lépés tart-e? – A dolog jellegéből adódik, hogy ez egy napi szinten folyó harc. 
Ha napi több tízezer támadás éri a NATO kibernetikai rendszereit, akkor tulajdonképpen azt 
lehet mondani, hogy lépést tart, mert sosem omlott még össze a rendszer, sosem érte olyan 
támadás, amit ne tudott volna így vagy úgy hárítani ez a rendszer, de az biztos, hogy az 
elkövetkező években ez lesz az egyik fő kihívás, hogy valahogy úgy fejlesszük a rendszert, 
hogy a NATO központi rendszereit is védeni tudjuk és valahogy ezt összhangba hozzuk a 
tagországok saját rendszereinek védelmével, hiszen ma már egy ilyen cybertámadásnak 
jelentős infrastrukturális objektum ellen majd hogy nem háborús következményei is lehetnek. 
Tehát sok halottal is járhat adott esetben, nagyon szörnyű forgatókönyvek léteznek már arra, 
hogy mit lehet elérni cybertámadások eszközével. Úgyhogy ez prioritás lesz. Bízunk benne, 
hogy a magyarországi konferencia is hozzájárul ahhoz, hogy fejlesszük a gondolkodást ezen a 
területen. 

A rakétavédelem értelme az, hogy ez egy új eszköz, amely új védelmi képességet 
jelenthet. Nagyon fontos hangsúlyozni, hogy ez nem támadóképesség, hanem abban az 
esetben lehet hatékonyan használni, ha a NATO területe ellen támadást intéznek. Az, hogy 
merre irányul? Például Törökországban lesz az egyik eleme. Ez azért jelzi a földrajzi 
irányultságát is ennek. Már a NATO ilyen értelemben hivatalosan a kommünikében nem 
nevezi meg azokat az országokat, amelyekkel szemben meg akarja védeni magát, de ez 
közkézen forog, úgyhogy elég érthető. 

Oroszország ellen nem irányul a rendszer, mert nem is lenne képes technikailag arra, 
hogy egy ekkora stratégiai jelentőségű, nukleáris csapásmérő erővel szemben kihívást 
intézzen. Tehát épp itt van a vita Oroszországgal, mert orosz részről politikai és katonai 
szinteken is sokszor azt mondják, hogy igenis ez a rendszer kihívást intéz a stratégiai 
csapásmérő képességek ellen, vagyis megbontja az egyensúlyt, ezért veszélyt jelent a békére. 

A NATO oldaláról egyértelművé tették katonai és politikai szinten is, hogy ez nem így 
van, éppen ezért született az a döntés, hogy a NATO-ban készen állnak bevonni 
Oroszországot valamilyen szinten. Tehát konkrétan is szó volt már arról, hogy ennek mi 
lehetne a formája: egy közös információ- és adatelemző központ például, ami nagymértékben 
emelné a bizalmat a két fél között.  

Azt gondolom, hogy az idei év, amikor orosz és amerikai elnökválasztás is van, illetve 
volt és lesz, nem igazán alkalmas arra, hogy egy ilyen stratégiai ügyben szülessen átfogó 
megállapodás, de ha lehet feltételezésekbe bocsátkozni, akkor nagyon valószínűnek tartom 
azt, hogy az elkövetkező években folytatódni fognak ezek a tárgyalások és egy ponton lesz is 
egyfajta kompromisszum ebben a kérdésben, és Oroszország valamilyen formában be fog 
kapcsolódni.  

Montenegró és az orosz kapcsolatok. Valóban van egy erős orosz jelenlét 
Montenegróban, elsősorban gazdasági vonalon tapasztaljuk ezt. Például a Gyeripaszka-
beruházás az alumíniumkombinátba, ami csődbe is ment. Vannak ennek negatív hajtásai is. 
Azt semmiképp sem mondanám, hogy protektorátusról van szó, hiszen Magyarország évekig 
a legnagyobb befektető volt Montenegróban, ott is mondhattuk volna, hogy Montenegró 
Magyarország protektorátusában van, de erről szó sincsen, mielőtt még valaki félreértené. 

A dolog ott fölmerül valóban, hogy a NATO nagyon nagy hangsúlyt helyez arra, hogy 
az információit megvédje. Az, ha van egy döntéshozatali folyamat, és megszületik egy döntés, 
akkor az odavezető út, annak a részletei maradjanak szövetségesi körben.  

Abban az esetben, ha egy országban az információvédelem terén problémák vannak, 
akkor az egész szövetségre nézve fenyegetést jelenthet. Úgyhogy emiatt a NATO kiemelten 
foglalkozik konkrétan Montenegró esetében is azzal, hogy a szolgálatait, illetve az 
információvédelmi rendszereit NATO-kész állapotba hozza, tehát van ezzel munka, de azt 
gondolom, hogy néhány éven belül el lehet jutni egy olyan szintre, ami kellő biztonságot fog 
jelenteni ilyen szempontból is, és erre megvannak a jó módszerei a szövetségnek, hogy ezeket 
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a dolgokat ellenőrizze és betartassa, ahogy velünk egyébként ugyanezt teszi. Rendszeresen 
kapunk ellenőrzéseket fizikai és egyéb biztonsági területen, úgyhogy bizakodó vagyok, és azt 
gondolom, hogy az orosz gazdasági jelenlét ilyen szempontból nem jelent problémát.  

Az energetika, a cybervédelem kiterjesztése. Óvatosan bánik a szövetség általában is 
az energiabiztonság kérdésével, tehát leginkább a kritikus infrastruktúra védelméről van szó. 
Jelenleg még nem született, ami kiterjesztené, de azt gondolom, hogy a dolog logikájából az 
következik, hogy egy ponton ezen is el kell majd gondolkodni és ilyen irányú döntésekben is 
kell gondolkodni, mert pontosan a nagy ellátó útvonalak, illetve az energiainfrastruktúra 
objektumai azok, amelyeken keresztül nagyon komoly kihívást lehet intézni lényegében 
bármelyik NATO-tagország ellen.  

A taktikai nukleáris fegyverek kérdése nagyon fontos, csak áttételesen utaltam rá a 
bevezetőben. Van több NATO-tagország, amely szeretné, ha ezek a taktikai nukleáris 
fegyverek megszűnnének Európában, de nincs konszenzus az ügyben. Folyik erről egy 
gondolkodás, hogy hogyan lehetne ezt hatékonyabbá tenni. Nekünk az az álláspontunk, hogy 
bár cél a globális zéró, de addig, amíg a NATO-n kívül vannak nukleáris erők, addig a NATO 
nem engedheti meg magának azt, hogy megszünteti ezeket. Jelenleg itt tart a NATO-ban a 
konszenzus, ezt egyébként mindenki el is fogadta, és szólnának érvek amellett, hogy taktikai 
nukleáris fegyverek ne legyenek, hiszen egy ilyen fegyvernek az a célja, hogy 20-30 
kilométerre kilő egy atomtöltetet, és ez a jelenlegi Európai biztonsági helyzetben nem nagyon 
értelmezhető katonailag, hogy ennek mi értelme lenne. 

Viszont azt is látni kell, hogy Oroszországnak igen nagy számú és nem meghatározott 
számú taktikai nukleáris fegyvere van Európában, és egyelőre nem kész arra, hogy erről 
tárgyalásokat folytasson - a csökkentésről. Tehát arra lehet számítani, hogy egy-két éven belül 
esetleg megindulnak a kétoldalú tárgyalások az Egyesült Államok és Oroszország között, és 
akkor egy arányos, kétoldalú csökkentésre majd sor kerülhet. Ez egyébként nekünk is 
érdekünkben áll, de amíg ez a helyzet, addig azt gondoljuk, hogy inkább a Status Quo 
megőrzése az, ami megfelel a biztonsági igényeknek.  

Végül Grúzia vagy Georgia. Ezzel kapcsolatban nagyon bonyolult a kérdés, hiszen két 
terület úgymond kivált az országból, ráadásul Oroszország el is ismerte független államként 
ezt a két területet. A NATO hivatalos álláspontja az - és így a magyar álláspont is az -, hogy 
Grúziát -Georgiát - a földrajzi határain belül ismerjük el, magyarul Abháziát és Dél-Oszétiát 
is Grúzia részének tekintjük, és megerősítettük a mostani kommünikében is a területi 
integritásai iránti elkötelezettségünket. 

A probléma lényege, hogy a washingtoni szerződés 5. cikkét nagyon nehéz 
kiterjeszteni egy olyan országra, amelynek két jelentős területe meg van szállva. Ettől kezdve 
ez a vita, ez a kérdés nagyon bonyolulttá válik, és a NATO-nak ugyan érdekében állna az, 
hogy Grúzia előbb-utóbb taggá váljon akár értékalapon, akár ha figyelembe vesszük a 
hozzájárulását, de emiatt ez nagyon bonyolult, és azt gondolom, hogy nagyon-nagyon 
érzékeny ügy és a NATO-orosz kapcsolatokat is érinti. Ennél többet ebben a fázisban erről 
nem is nagyon tudunk mondani. 

Remélem, hogy minden kérdésre legalábbis kielégítő választ tudtam adni. Köszönöm 
figyelmüket. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen a tájékoztatást. Amennyiben nincs több kérdés, nagyon 

szépen köszönöm a helyettes államtitkár úrnak és főosztályvezető úrnak, hogy velünk voltak. 
Talán egy fél perc erejéig maradjanak velünk a 2. napirendi pont kapcsán! 

Egyebek 

Röviden az „Egyebek” között elmondanám képviselőtársaimnak, hogy 10 óra 30 
perckor pénteken, azaz holnapután a kínai külügyi bizottság jön. Itt lesz a tárgyalóban a 
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találkozó magyar-kínai tolmácsolással. Jövő hét kedden 10 órakor tartanánk bizottsági ülést, 
ahol Martonyi János miniszter úr éves tájékoztatója, meghallgatása lesz. Hétfőn pedig akkor 
fogunk ülni, ha szükség lesz valamilyen nemzetközi szerződés okán.  

Tehát két időpontot emelnék ki: péntek 10 óra 30 és jövő kedd 10 órakor. Úgy 
gondolom, hogy mind a két találkozó nagyon fontos. Egyrészt a kínai ügyek miatt, másrészt 
pedig Martonyi miniszter úr meghallgatása miatt.   

Nagyon szépen köszönöm. Amennyiben „Egyebek” között más kiegészítenivaló, 
hozzáfűznivaló nincsen, nagyon szépen köszönöm, hogy részt vettek a bizottság ülésen; 
államtitkár úrnak és főosztályvezető úrnak, hogy tájékoztattak bennünket. Ezzel bizottsági 
ülésünket bezárom. További szép napot kívánok.  

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 10 óra 31 perc) 

  

Balla Mihály 
  a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Barna Beáta 
 


