
A NATO-HOZ TÖRTÉNÖ CSATLAKOZÁS ALAPVETÓ
(IoLITIKAI-,KAToNAI- É§ pÉNzüoyl) rÉnonsBl

Csabai Györpr

POLITIKAI ALAPOK: Magyarországnak a NATO-ba történó
meghívása esetén (á erre jók az esé|yeink) a meghatározó a NATO tag-
államok döntése.

, A politikai kérdések vonatkozásában az elsődleges alapokmány az
Eszak-atlanti Szerződés, melyeí az alapító felek Washington DC-ben,
1949. április 4-én írtak alá. Az Eszak-atlanti Szerzódés 10-<s cikke a
következőket mondja ki a csatlakozással kapcsolatban: "A Felek egten-
rangú megegtezéssel a Szerződéshez való csatlakozósra hívhatnak meg
mínden más európai államot, amely kepes arra, hog elősegítse a Szerződés
elveinek továbbfejlesztését és hozzóiúruljon az észak-atlanti tér§és bafun-
ságához. Minden ekként meghívott állam részesévé vólhat a SzerződésneN
ha csatlnkozási okiratát az Amerikni Eg/esütt Államok kormányónál lae-
szi. E kormóny a Felek mindegiket érte§ti az egles csatlakozási okiratok
letételéről'. (Eddig az idézet.) Megjegyzem, hogy a Szerződés olyan
kulcsszavakat, mint a kompatibilitás és az interoperabilitás nem tartal-
maz.

A másik alapvető okmány "A tanulmárry a NATO bóvítéséról", ame-
lyet 1995. szeptember 2&án adtak át. C]sak a tárgyilagosság kedvéért
ismertetem a felépítését. A tanulmány hat fejezetból áll. Az első fejezet:
A bóvítés céljait és alapelveit l'artalmaz,za, a második Hogyan biztosi
tható, hogy a bóvítés - egy átfogó európai biztonsági rendszer részeként
- hozzájáruljon az egész euro-atlanti térség stabilitásához és bizton_
ságához és trámogassa ery nem megosztott Európa létrehozásának szán-
dékát, a harmadik Horyan tud a NACC és a Békepartnerségi Program
konkrétan hozzájárulni a bővítési folyamathoz, negledilc Hogyan lehet
biztosítani, hory a bóvítés révén a sávetség hatékonysága növekedjen,
megőrizze képességét a közös védelemből fakadó feladatainak végrehaj -
tására, valamint békefenntartó és más feladatok vállalására és fenntartsa

1 Dr. c§abai cyörgy alezredes, a hadtudomány kandidáfusa, HM straté8iai é§ Védelfii Kutatóinté-
zet vezetó kutatója
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a Washingtoni Szerzódés alapelveit és célkitűzéseit, ötiidik Melyek a
tagság hatásai az új tagokra, beleértve a jogok és kötelezettségek szem-
pontjait is és mit kell tenniük azert, hory felkészüljenek a tagságra és a
haíodik (az ütolsó): A bóvítési folyamat módozatai,

Ezek után fontosnak tartom, hogy a kedves olvasó elsőként az atlanti
közösség értékeit ismerje meg.

AZ ATLANTI KÖZÖSSÉG ÉRTEKEI, ALAPPILLÉREI ÉS A
KIHíVÁSoK, AVAGY A DESTABILIZÁLó rp}rrezór

Az Atlanti Közösség tagjait a közös értékek és érdekek kötik óssze.
(Osztályerdekek, atlanti gondolatiság.) Az Atlanti trkizösség a következő
néry pilléren nyugszilc

Azelsőpiüérí: A JoG SZEREPE És A PARLAMENTÁRIS
DEMoKRÁCIA képezi.

A második pillért: A LIBEFJ{LIS KAPITALIZMUS És SZABAD
KERESKEDELEM alkotja.

A harnadik pillér* AZ EURÓPAI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG teszi
ki. (Ezen a görög-, a római-, a renesz ánsz-, abtit-,
a francia- és az amerikai kultúra értendő.)

A negleilik pillér: A BIZToNSÁcor És a vÉDELMET KÉPVI_
SELI, amelyet a NATO testesít meg.

Az Atlanti Közösséget politikai-, kulturális- és gazdasági termé-
szetű kihívások" avary más kifejezest használva destabilizáló tértyezők
veszélyeztetik. Ezeket öt csoportba oszthatjuk.

Elsó: a katonai iszlám extremizmusa.

Ez megmutatkozik az Észak-Afrikai államok instabilitásában és az
Európába történó átszivárgásban.

Második a távol-keleti érdekeltségek gazdasági expanziója Európá-
ban és az Amerikai Egyesült Allamokban. A Távol-Kelet
Kína gazdasági erői revén új szerepre készül.
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Harmadik

Neg/edik

OtödiI§

a nacionalizmus újraéledése a volt Szovjetunió utódállama-
iban és a Kelet-Közép-Európai országokban.

a terrorizmus, a korrupció és a nemzetközi bűnözés, ame-

lyek veszelyeztetik a politikai stabilitást és a társadalmi ha-
ladást.

az"atlanti közös értékek" mellett mrások lettek Európa érde-
kei.

KATONAI DIMENZIÓ: A tanulmány a NATO bővítéséről IV. fe-
jezet 44. pontjában elóírja, hogy "minden egles lcendó tag tekintetében

megköveteli a katonai thEezók elbíráIús,át, beleértve a NATO számára
szükséges felkészülési időt, hory új, az 5. cikkely szerinti kötelezettséget
vállaljon fel. Az elemzés firyelembe veszi a stratégiai környezetet, a po-

tenciális új tagok elótt álló lehetséges kockázatokat, a fegyveres erők
képességeit és interoperabilitását, saját és a szövetségesek hozzáá|lását
idegen csapatok §aját területükön történő állomásoztatásához és a szö-

vetséges erők megfelelő megerősítési képességét, beleértve a stratégiai
mozgékonyságot is. A Szövetségnek uryancsak biztosítani kell, hogy az
új tagok területe elérhetó legyen erői számára megerősítés, gyakorlatok,
válságkezelés és - amennyiben szükéges - állomásoztatás tekintetében-"

Ezt a kérdést figyelembe kell venntiLnk a bőűtési folyamatban, hazánk
felvétele előtt, alatt és után. A katonai dimenzióhoz sorolhatjuk hazánk
ré§zvételá a BÉKEPARTNERSBcI pRocnewex és az IFoR - most
a SFOR - erók kötelékeiben.

Ugyancsak szeretném a figyelmet arra is ráirányítani, hogy a NATO
számos olyan elemet fog figyelembe venni a bóűtés során, amelyek révén
arra törekszik, hog5l megórizze katonai hitelességét. Ezel<hez sorolhat-
juk a következőket:

- a katonai védelmet,

- a vezetési struktúrát,

- a kiképzest é§ a gyakorlatokat,

- a haderóstruktúrát,

- a felderítést és a

- pénzügyeket.
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PÉNZÜGYI KoMPATIBILITÁS: A NATo-nak pénzúgyi vonat-
kozásban az az e|várása az űj tagokkal szemben, hogy hozzájáruljanak a
NATO kózósen finanszírozott programjaihoz.

Tisztában kell lennünk azzal, hogy a Szövetséghez való csatlakozá-
sunkkal lényeges anyagi kötelezettséget vállalunk. A kompatibilitás mel-
lett itt vetódik fel az interoperabilitás kérdésköre, fóként a NATO nor-
máknak való megfelelés érdekében. Kúlönösen vonatkozik ez a vezetési,
irányítási és hírközló eszköxikre. A kiválasztott területeken az új tagok-
nak (így majd nekünk is) át kell venniük a NATO szabvány szerinti had-
műveleti eljárásokat, beleértve a nemzeti parancsnokságokat is.

Pénzügyi vonatkozásban elvárják azúj tagoktól (65. pont), hogy kez-
dettól fogva járuljanak hozzá valamennyi új tevéken},séghez a progra-
mon belül, a képesség szerinti íizetés elve alapján. Az első években az
egyes beruházási program megvalósulásához szükséges idó, valamint az
új tagok korlátozott abszorpciós képessége miatt a pénzügyi részvétel
korlátozott lesz. Fontosnak mondható az, hogy a leendő űj tagok amint
lehet vegyenek részt a tewező és előkészítő folyamatban és legyenek
teljes mértékig tudatában a jövendó kötelezettségeknek,

A kibővítés a források növelésébezvezet, ami pénzügyi kötelezetl
ségekkel jár.

Megjegyzendő, hogy jelenleg 1200-nát több azon egyezményeknek
és publikációknak a száma, amelyeknek az új tagoknak meg kell felelni-
ük. Ezekben a négy NATO fogalom (közte a kompatibilitás, az interope-
rabilitás már igen gyakan szerepel).

EZEK A NATO FOGALMAK A KÓVETKEZÓK:

1.) KOMPATIBILITÁS: Egy felszere|ésnek vary ery anyagnak két
vagy több darabjának, avagy összetevőjének azon képessége, amelyek
egJrüttülé§re, működésre hivatottak egy ugyanazon rendszeren belül vagy
egy adott környezetben úgy működjenek, hogy interferencia állna fenn.

2.) INTEROPERABILITÁS: Tóbb rendszernek-, egységnek- vag5l
szervezetnek azon képessége, hogy megszervezésül1 doktrínáik, eljárá-
saik, felszereléseik és kólcsönös kapcsolataik révén olyan kólcsönös se-
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gítséget nyújtanak egymásnak, amelyek alkalmassá teszik azokat össz-
hangban történó harmonikus működésre.

3). KoLCSÖNÖS KICsERÉLHErÓsÉc Ez egy olyan megvaló-
sított minóség, amikor is a több elem olyan funkcionális- és anyagi jel-
lemzóket képüselnek, amelyek egyenértékúvé teszik azokat teljesítmé-
nyeik terén és élettanukat illetően és amelyek egymás helyett felhasznál-
hatók anélkül, hory magukat az elemeket vagy a társult elemeket módo-
sítani kellene, kivéve a szabályozás esetét, illewe olyan válogatásra (vá-
logatási eljárásra, folyamatra) lenne szükég ezen elemek között, ame-
lyeknek a célja azok megfelelő helyre tétele vagy az, hogy azok megha-
tározott teljesítményt érjenek el.

4.) AZONOSSAG; Egyének, szervezetek vagy nemzetek csoportjá-
nak olyan elért fejlódési stádiuma vagy olyan szintje, amelynek keretében
azok közös doktrínákat, eljárásokat vagy felszereléseket alkalmaznak
vagy felhasználnak.

A következőkben bemutatok néhány olyan általános pénzüryi meg-
haíározást, kifejezést, amelyeket a NATO Védelmi Pénzügyi és Gazda-
sági Bizottságának állandó munkacsoportja fogalmazott meg 1950-ben,
és ma is érvényesek.

Így a védelmi kia dísok"az olyan kildáso}E amelyeket a nemzeti kor-
mányok kimondottan a fegneres erők szükségleteinek kielégítése érdeké-
ben eszközölnek".

Kiadások alatt az adott időszakban teljesített kifizetéseket repre-
zentálják, vag5ris amikor a pénzt fizikailag átutalták vary a csekket kiad-
ták. A NATO közös infrastruktúra program szerint a kifizetések és a
bevételek minden esetben a valós kifizetéseket tükrözik.

A NATo közös infrastruktúrához sorolják a következókeú:

- a repüótereket,

- a távközlési léte§ítményeket,

- parancsnoki, irányítási és tájékoztatá§i íendszereket,

- harcálláspontokat,
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- üzemanyag vezetékeket és raktárakat,

- radar-, értesítő-, fi5lelmeztetó- és navigációs kisegítő létesíí
ményeket,

- kikötőiberendezéseket,

- elóretolt raktári léte§ítményeket és elláó berendezéseket a meg_
erősító erők sámár4 stb.

Nemzeti kormány védelmi kiadásaiba a kózponti vagy szövetségi
kormányok kiadásai tartoznak, nem tartoznakbele a tartományi, helyi és
önkormányzati hatóságok kiadásai.

A biztonsági erőkkel összefüggó kiadások - határőrség, csendőrség,
vámőrség, stb, - olyan mértékben számolhatók bele, amilyen mértékben
ezek az erők a katonai harctevékenységre ki vannak képezve, amilyen
mér"tékben katonai erőként vannak felszerelve, továbbá háború esetén
katonai fennhatóság alatti egységekként számolnak velük.

A koloniáIis erőkkel kapcsolatos kiadások akkor számítanak, ha a
kiadás az anyaország költségvetéséből tórténik és ezek az erők feglrueres
erőknek minősülnek.

A háborús kírokkal és a veteránokkal kapcsolatos kifizetéseket
nem kel] beszámítani.

A nyugállonányúak nyugdíjánál a.) a tényleges állomány vonatko-
zásában a munkáltató nyugd(ijárulékot fizet, amely a bérköltség részét
képezi, b.) nyugállornányúak vonatkozásában a közvetlenül a kormány
által teljesített készpénzkifizetések (ezek a kifizetések azert történnek,
mert amikor a nyugdíjasok dolgoztak, munkáltatóik hozzájárulása a
nyugdíjalaphoz túl kevés volt).

Készletképzésként szerepeltetik azokat a kiadásokat, amelyek hadi-
ipari késztermékek, vag5l közvetlenül a fegyveres erők által felhasználan-
dó készletek háborús tartalékok képzésével kapcsolatosak. Nem szere-
peltetik viszont azokat a kiadásokat, amelyek az ipari nyersanyagok vagy
félkész termékek készletképzésével függnek össze, még akkor sem, ha
ezek az anyagok elsődlegesen vagy kizárólagosan haditechnikai eszkö-
zök gy ár l ásár a szol gálnak.
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A polgári védelemmel összefüggő kiadásokat nem kell szerepeltetni.

A kereskedelmi hajókra felszerelt hadfelszerelési kiadásokat akkor
szerepeltetik, ha azok, azaz akiadás teljesítése a kormányzati alapokból
történik-

A kutatással és fejlesztésset (R and D) összefüggő kiadásokban kell
szerepeltetni azokat, amelyek kapcsolatosak a NATO meghatározásban

szerepló tételekkel. (A többi ilyen jellegű kiadás máshol szerepel.)

A NATO országokban általánossá vált nemzeti védelmi költségek
tewezési modelljeire való áttérés mellett vagy után tudjukcsak a védelmi
tervezesi kérdőíveket kitölteni. M árpedig ez az átláthatóság elemi köve-
telménye.

Az előbb bemutatott fogalmak alapj án kell és lehet a kérdőíveket az

adott évi (pl. 1997.) védelmi tervezéshez szülrségeseket kitölteni, és a

szükséges táblázatokat összeállítani.

A STATISZTIKAI ADATOK a következő|c

!. Táblázat -Yédelmi kóltségvetési keretek és kiadások.

2.Táblázat - le|enlegi és tervezett honvédelmi kiadások kategória
szerint.

3. Táblázat - Jelenlegi á tervezett honvédelmi kiadások kategória
és haderőnem szerint:

Atész - Szárazíöldi csapatok,

B rész - Haditen geteszet,

C rész -Légierő,
D rész - Egyéb feg5ivememek,

E rész - Intézmények-l. tételkör,

F rész - Intézmények-2. tételkör.

4. Táb|ázat - Honvédelmi kiadások és árindexek.
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5. Táblázat - a (tényleges szolgálatot teljesító) katonák és (a csapa-
toknál és honvédségi szervekben alkalmazott) polgári személyek pénz-
ügyi évre vetített |étszáma.

ó. Táblázat - A bruttó belföldi termék és az implicit árindex.

Ma már ismert, hogy az É)szak-atlanti Tanács 1997-ben kijelöli a
NATO-ba meghívásra tervezett országokat, amelyekkel majd megkezdi
a kétoldalú tárgyalásokat.

Az e|őzőekben arra törekedtem, hory a NATO csatlakozás néhány
meghatározó politikai-, katonai- és pénzügyi kérdését mutassam be az
általános és az eg/e§ kapcsolatrendszerében. Meg vagyok győzódve ar-
ról, hogy ezeket a nem krinnyű kérdéseket a csatlakozásra történő felké-
szülés idószakában a Ma§/aí Honvédség tiszti kara, köztisztviselói és
kózalkalmazottjai eredményesen fogják megoldani. Ehhez azonban to-
vábbra is szükség lesz eggészt a NATO központ, másrészt pedig a tag-
államok szaktisztjei és polgári alkalnazottjai által nyujtandó széleskörú
segítségre, közte számos konzultációra és több- és kétoldalú konferen-
ciáka, hiszen a NATO bóvítése közel van.

Azonban a csatlakozás nemcsak és fóként nem katonai kérdés, ezért
arra van szükség, hogy a széles közvélemény mélyrehatóan megismerje
az Eszak-atlanti Szövetségnek nemcsak katonai szerepét, hanem a nem-
zetközi béke- és biztonságban, a válság és konfliktuskezelésben, a hu-
manitárius segítségryujtásban tcirténó védelmezését. Lásd Boszniát.

A NATO-val kapcsolatos kutaíó-feltáró, elemz&közreadó ós is-
rnertető munkáIatok a Honvédelmi Minisztériun Strat€giai és Védelni
Kutatóintézetében a NATO Központtal való szoros egrüttnűkiilésben
folyi\ az ertdnények 8z intézet kiadványaiban és más irá§okban ölte_
nek testet.
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