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DR. JANZA FRIGYES: 

Mindenekelőtt nagy szeretettel köszöntöm a hallgatóságot, aki visszajelezte részvételi 

szándékét, és itt is van ezen a nagyon szép konferencián, ami a NATO és Oroszország 

viszonya címet viseli. Mindenekelőtt a cím is és vélelmezhetően a mögöttes megfontolások is 

a GTTSZ-t dicséri, aki a Magyar Hadtudományi Társasággal és a Magyar 

Rendészettudományi Társasággal közösen szervezte meg ezt a mai konferenciát. 

Mindenekelőtt engedjék meg, hogy köszöntsem a főszervező GTTSZ elnökét, Valenta László 

elnök urat. Köszönjük szépen a témát! Dr. Tóth János főtitkár urat és dr. Kaposvári Bertalan 

elnökhelyettes urat. A Hadtudományi Társasági képviseletében Király László elnökhelyettes 

urat, és úgy tűnik számomra, hogy a Rendészettudományi Társaságot, mint főtitkár most én 

képviselem. 

Nagyon szépen köszönjük az előadóknak, hogy elvállalták, hogy a mai napon a tudásukat 

megosztják velünk, és abban a sorrendben, ahogy a kiadott tájékoztató szerint a programot 

feltüntettük, elsőként a megnyitóra dr. Nemeslaki Andrást, a tudományos és nemzetközi 

rektor-helyettesét az újonnan megalakult Közszolgálati Egyetemnek fogom felkérni. 

Az előadások megtartását elvállalta Kovács István rendkívüli és meghatalmazott 

nagykövetünk, Magyarország állandó NATO képviseletén Brüsszelből, és megtisztelt minket 

azzal, hogy hazajött erre az előadásra. 

Ezt követően Ivan Lutsyshin ezredes urat, katonai és légügyi attasét kértük meg, hogy az 

Orosz Föderáció nagykövetséget részéről tartson a témában tájékoztatást. Itt jegyzem meg, 

hogy egy kiváló segítője lesz mindvégig, Tauz Judit, aki a tolmácsolást fogja elvégezni. 

Harmadik előadónk dr. Tálas Péter igazgató úr lesz, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem 

Stratégiai és Védelmi Kutatóintézetétől, és a zárszót a GTTSZ Rendvédelmi Tagozatának 

elnöke, az egész GTTSZ elnökhelyettese, dr. Tóth László helyettes államtitkár úr fogja, és 

valószínű, hogy az ő tiszte lesz az is, hogy bejelentse, hogy a konferencia után egy kis büfé 

lesz, de ezt csak úgy biztatásképpen próbáltam fölvezetni. 

Szeretném tájékoztatni a konferenciát, hogy az egész munkáról hang- és videó-felvétel készül, 

ezért amikor élni kíván valaki a hozzászólás, kérdés, vagy észrevétel lehetőségével, akkor a 

körbeviendő mikrofonba legyen olyan kedves a nevét és azt a szervezetet, amelynek 

képviseletében itt van, bemondani, hogy a későbbi kiadványt meg tudjuk szerkeszteni, és itt 

kell jeleznem azt, hogy ugyan még nem 100 százalék, de már 99, hogy a Nemzeti 

Közszolgálati Egyetem, amennyiben összeáll egy olyan írásos anyag, amelyet kiadvány 

formájában is a konferencián résztvevőknek is majd meg tudunk küldeni, vállalta ennek az 

összeállítását, költségeit. Ahhoz, hogy ez szépen tudjuk szerkeszteni értelemszerűen az 

adatokra szükség van. 

Nem lenne szerencsés, hogy ha visszaélnék az elnöki mikrofonnal. Egyetlen egy megjegyzés, 

hogy szeretném kérni az előadókat, hogy mielőtt a témába belevágnak, saját magukról, arról a 

megközelítésről, aminek keretében most itt előadást tartanak, felkészültségükről, 

életpályájukról, feladatukról néhány szót szóljanak, magyarul mutatkozzunk be egymásnak, 

hogy semmi kétségünk ne legyen, hogy a legjobb választás volt az előadók személyének 

felkérése. Köszönöm szépen, és tisztelettel felkérném dr. Nemeslaki András tudományos és 

nemzetközi rektor-helyettes urat, hogy a konferenciát megnyitni szíveskedjék. Parancsolj. 

 

 

 

 



DR. NEMESLAKI ANDRÁS: 

Nagyon szépen köszönöm a meghívást és a megtiszteltetést, és ahogy Elnök úr ezt említette, a 

megnyitó a Nemzeti Közszolgálati Egyetem nevében az én feladatom lenne, és nem szeretnék 

semmiféleképpen szereptévesztésbe kerülni, mert azért a konferencia nem a Nemzeti 

Közszolgálati Egyetemről szól, de hát mindenféleképpen mivel az ország legfiatalabb 

egyeteme vagyunk, én nagyon örülök minden olyan lehetőségnek, amikor kicsit beszélhetünk 

arról, hogy a közszolgálatban milyen szerepe lesz, és különös tekintettel, hogy a konferencia 

témájához illeszkedve a nemzetközi kapcsolatok területén egyetemünknek. 

Ha már kaptunk egy rövid lehetőséget, hogy magunkról is néhány szót mondjak, mondjunk, 

akkor én magamról annyit említenék, hogy a Műegyetemen végeztem, mérnök vagyok 

végzettségemet tekintve, de pályám nagy részét menedzsment oktatásban, üzleti képzésben, 

egyetemeken töltöttem el – először a Műszaki Egyetemen, azután a Közép-európai 

Egyetemen, legutóbb 12 évet töltöttem a Corvinus Egyetemen, és január 1. óta dolgozom a 

Nemzeti Közszolgálati Egyetemen, ahol a tudományos és nemzetközi rektor-helyettesi 

teendőket látom el. Szakterületem egyébként infokommunikációs technológiákra vonatkozik, 

de tapasztalataim ezen a téren a Corvinus Egyetemhez kötődnek nagyrészt, illetve hát a 

Közép-Európai Egyetemhez is részben, ahol a Gazdálkodástudományi Karnak voltam a 

nemzetközi dékán-helyettese 8 éven keresztül, és bizonyos szempontból mondhatom azt, 

hogy az a kapacitás, ami a Corvinus Egyetemen kialakult és a jelenlegi felsőoktatási 

átalakulásban is egy fontos tényező, a nemzetközi kapcsolatrendszer, abban úgy érzem, elég 

nagy részem volt nekem is ebben együttműködni. 

2012 óta kezdtünk el dolgozni ugyanezen a területen a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen, és 

ahogy ezt látni fogják, az egyik legfontosabb feladatunk, hogy tudományos szempontból is és 

nemzetközi szempontból is ezt az új egyetemet a térképre helyezzük, illetve azokat a 

képességeinket megerősítsük, amikkel a jogelődök rendelkeznek. 

Nem visszaélve az idővel, arra gondoltam, hogy néhány szóban, mivel még kevesen ismerik 

az egyetem misszióját, az egyetem struktúráját, mindenféleképpen ebben a körben még 

érdemes pár szót említenünk. Az egyetem missziója az, hogy a nemzeti közszolgálat kiemelt 

utánpótlás képzője és tudományos műhelye legyen. Ez egy különleges egyetem abból a 

szempontból mindenféleképpen, hogy a fenntartója nem a NEFMI, hanem három olyan kulcs 

fenntartója van, amelyik a magyar közszolgálat misszióját tűzte ki célul: a Közigazgatási és 

Igazságügy Minisztérium, a HM, a Belügyminisztérium és nagy örömünkre az utóbbi időben 

egyre aktívabban csatlakozik hozzá a Külügyminisztérium. Erre majd még vissza fogok térni, 

a nemzetközi kapcsolatok területén a Külügyminisztériumnak különös szerepe van 

egyetemünk életében. 

Ahogy megpróbáltam összefoglalni azokat a fő területeket, ahol mindenféleképpen 

kiemelkedőt szeretnénk alkotni a fenntartói igényeknek megfelelően, az egyik alapvető 

feladatunk a közszolgálat integritásának, értékközpontúságának, filozófiájának a megerősítése 

és az utánpótlás nevelése ebben a vonatkozásban. Nagyon sokat hallani azt hiszem a 

médiában is arról a képességfejlesztésről, ami mindenképpen szükséges lesz ahhoz, hogy a 

közszolgálatban a belső mobilitást támogatni tudjuk. Szokták ezt pályakövetésnek hívni, 

szokták ezt átképzésnek hívni, szokták ezt továbbképzésnek is hívni. A lényeg itt arról szól, 

azt hiszem, hogy mindazt a tudást, azt az ismeretet, amit mondjuk például azok a 

honvédtisztek, akik különböző külszolgálati misszióban voltak és összegyűjtöttek, azt a 

magyar közszolgálat fel tudja használni. De nyilvánvalóan hasonló tapasztalatok más 

szolgálatoknál is jelentkeznek, tehát ezeket vétek, azt hiszem, veszni hagyni és nem 

fölhasználni a közszolgálat különböző területein. 

Nagyon fontos, és az én területemen azt hiszem, kiemelkedően számít a tudományos és 

szakmai munka szerepe, ezért doktori iskolákat is szeretnénk fejleszteni, a meglévőket 



bővíteni, illetve nemzetközi hálózatokba, nemzetközi kapcsolatrendszerbe becsatlakozni. A 

pályakövetéssel kapcsolatban említettük a korszerű továbbképzést, átképzést és 

világszínvonalú vezetőképzés bevezetését, többek között olyan konferenciák, mint ez is, az 

egyetemünk számára rendkívül fontosak lesznek a közeljövőben. 

És hát végül, de nem utolsó sorban, szokták azt mondani, hogy a fenntartók elvárása az, hogy 

az utcán olyan rendőrtisztek szolgáljanak, akik képesek vezetni, missziókban olyan 

honvédtisztek szolgáljanak, akik jól tudnak parancsolni, jól tudnak a kollégákkal együtt 

dolgozni, és a közszolgálatban pedig felkészült, jól felkészült, nyelveket beszélő és lelkes 

fiatalok kezdjenek el belépni. Tehát végül is ez az alapfeladatunk. 

Speciális intézmény vagyunk, de nem különleges. Nem térnék ki mindazokra a szervezetekre, 

akiknek itt egy-egy hivatkozást látnak. Nagyon szeretnénk ezekkel a kapcsolatot fölújítani, az 

utóbbi időben például az amerikai konzulátuson keresztül a Marshall Központtal szeretnénk 

kapcsolatainkat. Felvettük a kapcsolatot a francia EMA-val, terveink annak a Kennedy 

School-lal Washingtonban. Tehát olyan vezető hasonló típusú intézményekkel, amelyek 

hasonlóképpen működnek, mint mi. Ez mindenféleképpen egy fontos feladatunk lesz. 

Az egyetem nem új; ahogy említettem Magyarország legfiatalabb egyeteme, de hát nem 

történet nélküli, nem történelem nélküli. Három olyan jogelődön alapszunk, amelyiknek igen 

komoly tapasztalatai és eredményei vannak a saját szakterületeink. Az is köztudott, a Zrínyi 

Miklós Nemzetvédelmi Egyetem, a Rendőrtiszti Főiskola, illetve a Corvinus Egyetemből 

kivált Közigazgatástudományi Kar egyesülésével jött létre ez az egyetem, és hangsúlyozva 

azt, hogy a három szolgáltatásrendből egy új minőséget próbáljunk alkotni. 

Ezen az ábrán azt próbáltam érzékeltetni, hogy bizonyos területeken, például az 

alapképzésben, a mesterképzésekben nyilvánvalóan szükség van azokra a képességekre és 

tudásanyagra, amit az egyes szolgáltatásrendeknek tudniuk kell. Viszont ahogy haladunk a 

tudományos képzések fele, a doktori képzések fele, ezek egyre közelebb kerülnek ezek a 

szolgáltatásrendek egymáshoz, és nyilvánvalóan olyan koncepcionális gondolatok 

merülhetnek fel, ahol az egymásra hatás, a szinergiák jelentősége nagyon nagy. Ezt jelképezi 

az emblémáknak az egymáshoz közeledése, illetve a fordított háromszög pedig azt jelzi, hogy 

minél inkább az alapképzés fele vagyunk, annál speciálisabb szaktudásra van szükség, ami azt 

jelenti, hogy a katonákból nem kell rendőröket csinálni, a rendőrökből nem kell katonákat 

csinálni, mindegyik szolgáltatásrendnek a maga feladatát kell a lehető legjobban elvégeznie. 

Nyilvánvalóan a részek összege mindig több mint hogy ha külön adnánk őket össze, ezt 

intézményünkben négy olyan intézet jelképezi, amelyikről azt gondolom, mindenféleképpen 

érdemes tudni a hazai közvéleménynek, ezek potenciálisan nagyon izgalmas területeket 

fognak lefedni, és olyan képzés portfoliót fognak kidolgozni, aminek a hatása reméljük, a 

magyar közszolgálatban jelentkezni fog. Megalakítottuk a Katasztrófavédelmi Intézetet, 

megalakítottuk a Nemzetbiztonsági Intézetet, a Nemzetközi Intézet éppen alakulóban van, és 

egy Integrált Vezetőképző Intézetet, amelyik a karokon meglévő szaktudást fogja integrálni, 

és a képzéseket is együtt, azonos koncepcióban tervezni és végrehajtani. 

Külön emelném ki pár szóban a nemzetközi képzést, mivel a konferencia erre a területre 

fókuszál. Mindenképpen szeretnénk megújítani a nemzetközi képzéseket, és nem csak a 

külügyi képzésekre gondolunk itt, hanem a közszolgálat egészét illetően a nemzetközi 

szemlélet, a nemzetközi szervezetekkel kapcsolatos ismereteknek a megismertetésén. Annyira 

fontos területről van szó, ahogy az ábra érzékelteti, a fenntartóink egy külön irányító testületet 

választottak és jelöltek ki a Nemzetközi Intézet, azon belül is a Közszolgálati Nemzetközi 

Képzési Központnak az irányítására felügyeletére, és itt nem véletlenül érzékeltettem azt, 

hogy a KüM került előre, ennek az ügyvivője, a vezetője a Külügyminisztérium lesz, amelyik 

biztosítani fogja azt, hogy az itteni képzési programok, a szemléletmód, a mindenkori magyar 

külügyi érdekeknek, a mindenkori külügyi prioritásoknak megfelelő módon zajlódjon. 



Nyilvánvalóan ugyanezzel a szemlélettel, ahogy az egész egyetem működik, azaz az irányító 

testület, a fenntartó testület együttesen dönt az egyetem sorsáról. Tehát az irányítás a külügyé, 

de egyetérteni mind a négy fenntartó nyilván ezekben a kérdésekben egyet kell értsen. 

Ahogy azt látják, itt sokféle dolgot tervezünk: posztgraduális kurzusokat, graduális 

képzéseket, nemzetközi tanulmányok, európai közigazgatási jog területén, tervezünk PhD 

szintű képzést, doktori képzést, illetve az idegen nyelvű képzésnek a megújítását. Nagyon 

fontos, hogy a közszolgálatban tanuló fiatalok és hát kevésbé fiatalok, középkorúak is 

becsatlakozzanak azokba a csereprogramokba, továbbképzésekbe, ahol nemzetközi szinten is 

felkészítik őket szövetségi rendszereinknek megismerésére. 

Szervezetfejlesztést is tervezünk, vendégtanári programot, illetve a különböző nemzetközi és 

hazai szervezetekkel való együttműködést többek között olyan szervezetekkel, mint a 

Hadtudományi és a Rendészettudományi Társaság is. 

Nyilvánvalóan a nagy lépés akkor lesz, amikor az egyetem a terveknek megfelelően a 

Ludovika kampuszra fog tudni költözni. Ennek időpontja előreláthatóan 2013 ősze környékén 

fog bekövetkezni. Itt nagyon, bizonyára azt is tudják, ez sem titok, hogy külön kormánybiztos 

menedzseli a létesítménynek az átépítését, felújítását, illetve az egész területnek a rendezését. 

Azt hiszem, az egész egyetem nevében mondhatom, hogy nagyon izgatottan várjuk az itteni 

fejleményeket, és várjuk azokat a híreket, hogy az egyetem igazi integrációja hogy tud 

végbemenni ezen a történetileg, történelmileg is nagyon fontos helyen. 

Az egyetem Magyarország méretéhez képest egy közepes egyetem. Nem untatnám Önöket 

túlságosan számokkal, körülbelül 5 milliárdos költségvetéssel dolgozunk. 8000 hallgatónk 

van, és ehhez 800 körüli oktatás és adminisztráció, és szeretném, mielőtt nagyon oktatáshoz 

értő kollégák nagyon elsápadnának, hogy a központ milyen nagyságrenddel rendelkezik 

ebben a területen, szeretném hangsúlyozni, hogy azok az intézetek, amikre az előbb 

hivatkoztam, azok is a központban helyezkednek el, tehát ott nem csak adminisztratív 

vízfejjel számolunk, hanem nagyon komoly oktatási tevékenységgel is kutatással is. 

Végezetül, nyilván nagy álmokat nem lehet megtenni források nélkül, és ebben is, azt 

gondolom, hogy fenntartóink gondoskodnak arról, hogy meglegyenek azok az eszközeink, 

amikkel ezeket a terveket meg tudjuk valósítani. Ezek nagyrészt azokon az operatív 

programokon, támogatásokon keresztül történnek meg, amelyekkel a magyar közigazgatást, 

közszolgálatot, rendészettudományt, rendészeti felkészülést tudjuk támogatni. Ezek 

nagyságrendje, ahogy látják, ez olyan 3-6 milliárd körüli összeg. Ez körülbelül akkora 

nagyságrend, mint a költségvetésünk, ami, aki projekteket menedzselt és látott, az pontosan el 

tudja mérni, hogy igen komoly projektmenedzselési és projektabszorpciós képességek 

kiépítését ígéri. Tehát ez is egy nagyon fontos menedzsment feladat számunkra, hogy ezeket a 

projekteket az egyetem számára és azon keresztül a magyar közszolgálat fejlesztésére föl 

tudjuk használni. 

Köszönöm szépen a figyelmüket. Én ezzel a gondolattal szeretném zárni, bár aki a hokit tudja, 

nagyon sajnálom, hogy a magyar válogatott a múlt héten, aki figyelte a divíziós VB-t 

Szlovéniában, csak harmadikok lettünk, bár volt az osztrákok ellen kétharmadnyi esélyünk. 

Wayne Gretzky ugye kanadai volt, mindesetre ezt a mondást neki tulajdonítják a sok góllövés 

sikerére mondta, hogy nem oda megy, ahol a korong van, hanem ahol a korongot ütni fogják. 

Én ezzel a gondolattal zárnám. Mi is szeretnénk abba az irányba menni, ahova a korongot 

lövik, és megpróbáltam érzékeltetni a konferencia témáját tekintve, hogy hogyan hangzana ez 

angolul és oroszul – remélem, hogy jól sikerült ezt. Köszönöm szépen a figyelmet! 

 

 

 



DR. JANZA FRIGYES:  

Köszönöm szépen rektor-helyettes úrnak, hogy tájékoztatott minket a Nemzeti Közszolgálati 

Egyetem filozófiájáról! Az igazság az, hogy mi kértük meg őt arra, hogy bár meglehetősen 

nehéz az összefüggést első pillanatban felfedezni a NATO és Oroszország viszonya, valamint 

a Közszolgálati Egyetem létesítése között, de a konferenciára történő jelentkezés és 

visszajelzések alapján nem volt kétségünk afelől, hogy az a profi  közönség, aki most itt van, 

pillanatok alatt ki tudja építeni a gondolati hidat a két téma között, és talán ennek egy picit 

nagyobb haszna van, hogy élőben tudjon egy rektor-helyettes tájékoztatást adni. 

Hát, igen – szeretnénk, ha ott tartanánk már, hogy oda menjünk, ahol a korongot ütjük, 

egyelőre a pályát keressük, de meg fogjuk találni. Úgyhogy köszönöm szépen! 

Haladjunk tovább a témánkban, és a megnyitót követően vágjunk bele a NATO és 

Oroszország viszonyába, és első felkért előadónk Kovács István nagykövet úr. Tisztelettel 

kérném, ha van rá mód, akkor onnan, és hasonlóképpen kérném, hogy néhány mondatban a 

saját kompetenciájáról is néhány szót szóljon. Köszönöm szépen! 

 

KOVÁCS ISTVÁN:  

Köszönöm szépen! Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves Kollégák! És ahogy itt hallottuk, a 

teremben profit ülnek, hogy nem is tudom, hogy miért kell nekem előadást tartani NATO-

Oroszországról, úgyhogy lehet, hogy inkább az összefüggésről kellene tartani. Arról csak 

annyit tudok mondani, hogy már egy jó példa ennek az integrációnak, legalábbis szakmailag, 

a NATO állandó képviselete kint Brüsszelben, mivel ott az együttműködés példája, jó példája, 

hogy a vezérkar, tehát a katonák, a HM, a védelempolitika, a belügy, szakszolgálatok, 

katasztrófavédelem és a Külügyminisztériumnak a munkatársai dolgoznak minden nap együtt, 

és még akkor is, ha szakmai irányításuk máshonnan jön, természetesen a nagykövet alatt van 

az egész képviselet. De jó munkát tudunk végezni, hogy meggyőződésem, ha ügyesen, a 

pályát megtalálva, és ha korong is van és pénz, akkor szerintem össze lehet hozni itt az 

egyetemet is. De egy nagy vállalkozás, azt biztos, hogy mindenki tudja, aki ebben érintett. 

Annak nagyon örülök, hogy velünk van egy orosz kollégánk, itt Budapestről, mert azt hiszem, 

hogy NATO-Oroszországról ma úgy kell beszélni, hogy orosz kollégáink ott legyenek. 

Ugyanúgy, ahogy az NRC, tehát a NATO Orosz Tanács nem egy 28+1-es felállás, hanem 29 

országnak a tanácsa, ahol bármilyen kérdést vitatunk meg az együttműködésben, 

konszenzussal kell meghozni. 

De itt előrefutottam, mivel be is kéne mutatkoznom. Kovács István vagyok. Szerencsés 

voltam, mert szüleim révén, akik külszolgálatban voltak, az egyetemet Amerikában, a 

Marylandi Egyetemen végeztem francia-spanyol szakos tanárként, amit itthon az ELTE-n 

honosítottam, de nem gyötörtem senkit meg ezzel, csak az amerikaiakat, akiket franciára 

tanítottam tanársegédként, de itthon mentesültek a diákok ettől, és 1978. december 15 óta 

vagyok a Külügyminisztérium állományában folyamatosan. Ezt az utolsó szót csak azért 

mondom, mert ez nem gyakran adatott meg. És külszolgálataim, ahogy kezdtem, nagyon 

gyorsan, én az afrikai osztályon kezdtem, majd Közel-Kelet, és Bagdadba kerültem ki 1981-

1985 között, és ha ne is volt nagy vonzalmam a katonai dolgok iránt akkor, de mivel Izrael 

Tammúzt lebombázta, és egy héttel utána utazhattam, így édesanyámnak mondhattam 

nyugodtan azt, hogy most már atomreaktor ott nem lesz, nem kell izgulni. És akkor volt 

persze az iraki-iráni háború. 

Amikor visszajöttem, francia referens voltam, olasz referens, majd Olaszországba kerültem ki 

első beosztottként a teremben ülő egyik kolléga felkérésére, aki utána külügyminiszter is volt, 

Kovács László, aki ott ül, s köszöntöm Miniszter urat, és utána, amikor visszakerültem, akkor 

egy nagyon szép osztályt vezettem, Észak-Amerika, Észak-Európa és Izrael. Mi azt a 



Bermuda háromszögnek hívtuk. Azóta sincs ilyen főosztály, de azt hiszem, nagyon jó volt 

szakmailag. 

1995-től New Yorkban voltam főkonzul 1999-ig, és utána itthon az EU népszavazásnál volt 

az EU kommunikációban részem, mint főosztályvezető-helyettes, majd mint főosztályvezető, 

és 2003-2007 ősze között Rómában voltam nagykövet. Utána a miniszteri kabinetet vezettem, 

majd 2009 áprilisa óta vagyok a NATO állandó képviselet élén. És harmincnégy év után is azt 

kell, hogy mondjam mindenkinek, hogy egy gyönyörű szakma a diplomácia. Hogy ha valaki a 

fiatalokat is támogatni kell abban, hogy ezeken az egyetemeken és ezen az egyetemen 

mindenki elhívatással, szeretettel ezt és a többi pályát is végezze. Mert nagyon nagy szüksége 

van Magyarországnak, hogy külföldön is halljanak rólunk, lássanak mindet. 

Most a témára, a NATO-orosz viszonyra térve. 

Azt kell, hogy mondjam, hogy persze lehet mondani, hogy a téma időszerű. A téma minimum 

1949 óta időszerű, hogy a NATO megalakult, mert azért a megalakulásában is volt nem kis 

része annak, hogy akkor a Szovjetunió létezett, egy kétpólusú világ volt előttünk. Itt nagyon 

gyorsan átugranék, mert mindenki tudja azért a dátumokat, de azt kell, hogy mondjam, hogy 

89-90-ig természetesen volt a hidegháborús szembenállás, amit persze 75-ben szerencsére 

Helsinki már kezdett egy kicsit felolvasztani, de azért nem lehetett azt mondani, hogy bizalom 

volt a NATO és a Varsói Szerződés között. Az volt egy status quo, talán bizonyos dolgok 

kiszámíthatóbbak voltak, mint a mai, gyakran aszimmetrikus kihívásoknak néző világban. 

90-től – és itt nem tudok megállni, hogy egy idézetet azért olvassak fel Manfred Wernertől, 

aki 1991. december 21-én mondta ezt az egy mondatot, elmondom, „amikor az Észak-Atlanti 

Szövetség főtitkáraként hivatalomba léptem, központunkban nem fogadhattam a közép- és 

kelet-európai országok egyetlen nagykövetét sem. Országaink ellenségek voltak, még ha 

népeink nem is érzékelték ezt. Most már három és fél évvel később egy asztalnál ülve 

ünnepeljük az Észak-Atlanti Együttműködés Tanácsa beiktatását, ha történelem valaha is 

tanúja volt nagy fordulatoknak, hát ez most egy ilyen különleges pillanat. Olyan pillanat, 

amelynek nem csak szimbolikus, de gyakorlati értéke is kiemelkedő. A mai találkozó után 

Európa már nem lesz a régi,” mondta ezt Manfred Werner 1991. december 21-én. S ez azért 

fontos, mert ez mindmáig az volt az a nagy fordulat, ahol elindulhatott a NATO-orosz 

együttműködés. Természetesen nem lehetett még bizalomról beszélni akkor. És azt kell, hogy 

mondjam, hogy utána a 90-es években azért ha történelmi léptékkel nézzük, rohamosan 

javultak a kapcsolatok. Még azért 96-97-ben, amikor Boszniában a békefenntartó erőknél 

Oroszország és küldött csapatokat, vagy 99, ami egy pillanatra megakasztotta a NATO 

beavatkozása Koszovóban, de Koszovóban is utána voltak békefenntartók. A 9/11, tehát a 

szeptember 11-i események után szintén rádöbbent a Nyugat is és az Egyesült Államok is, 

hogy senki sem támadhatatlan. Mindenhol az új típusú kihívások, a terrorizmus elérhet 

minket. Tehát közös fellépésre van szükség. És ez is leképződött abban, hogy ma szerencsére 

már két évfordulót is ünneplünk az idén, tehát a 15. és a Római Deklaráció 10. évét, ami a 

NATO-orosz viszonyban mindig egy újabb és újabb előrelépést jelentett. 

2008-ban – csak most a dátumokon futva végig – természetesen a grúziai események 

megtorpantották, egy kicsit befagyasztották a kapcsolatot, de utána itt is mindkét fél rájött 

arra, hogy egy olyan együttműködésnek, egy olyan NATO-Orosz Tanácsnak, NRC-nak, nincs 

sok értelme, ha csak a jóról tudunk beszélni, azokról a területekről, ahol egyetértés van. Az 

nem igazán egy nagyon izgalmas fórum. És azt kell, hogy mondjam, hogy 2009-től 2010-ben 

a reset, az újraindító gomb, azt megint megnyomtuk, és újra elindulhatott egy pragmatikus 

együttműködés. És ez nem azt jelenti, hogy azokban a témákban, amelyekben különböző 

vélemények voltak, megoldódtak, ez nem így van. De tudtunk róla beszélni. És ez nagyon 

fontos, mert az egész NATO-orosz viszonylag a lényege, az, amit itt egy kicsit az egyetemről 

is mondtunk, hogy nyitottság a világra. Nyitottság egymás felé, és azt felmérni, hogy a 



NATO-nak és Oroszországnak – és nem véletlen, hogy mondtam, hogy 29-es a tanács, és 

konszenzuson alapul bármilyen döntés – rájöttünk közösen az elmúlt 15 évben, hogy a 

biztonsági kihívások globálisak. Legyen az hagyományos, legyen az új típusú, legyen az majd 

a jövőbeni, amit talán még nem is tudunk felmérni; tehát a kalózkodástól a drogkereskedelem, 

ami Afganisztánból például azért nagyon foglalkoztatja Oroszországot, addig, hogy a 

rakétavédelemben együttműködés, az mind olyan terület, ahol pragmatikusan együtt tudunk 

működni. 

A lisszaboni stratégiai koncepciónál nagyon fontos, hogy kimondásra került, hogy a NATO 

nem jelent fenyegetést Oroszországra, és hogy egy stratégiai partnerségi viszonyra 

törekszünk. Persze itt lehet azt mondani, hogy ez megvan, nincs meg, elértük-e. Azt kell 

mondani, hogy ez egy folyamat. Ennek soha nem lesz vége, ez mindig egy folyamat lesz, de 

nagyon fontos, hogy újra kimondtuk, hogy itt már nem ellenfelek állnak egymással szemben, 

hanem együttműködő felek. Akikben persze mindkét oldalról még sokkal több bizalom kell. 

Tehát bizalomhiány ma is van több területen, de ez teljesen érthető. Mivel azért azokat az 

éveket, a hidegháborús éveket mindmáig azért még nem sikerült minden fronton feldolgozni. 

Másrészt azok a változások, amit a világ produkált, és hogy ennyire globálissá váltak a 

veszélyek és a kockázatok, természetesen egy új megvilágításba helyezték az 

együttműködésünket. Tehát bizonyos kérdésekre a legerősebb vagy a legnagyobb katonai 

potenciállal rendelkező hatalmak sem tudnak egyedül válaszolni. 

Az együttműködés az adott. Múlt héten volt a Chicagót megelőző miniszteri, védelmi és 

külügyminiszteri találkozó Brüsszelben. És egyben az orosz, a NATO-Orosz Tanács 

miniszteri szintű ülése, ahol Szergej Lavrov elmondta, hogy Oroszország érdekelt az 

együttműködésben, természetesen sok olyan döntés, amit a NATO hoz vagy Chicago esetleg 

hozni fog, mint például a rakétavédelem, nem tetszik Oroszországnak jelenleg, és másfajta 

együttműködési módozatot szeretnének azokon a területeken. Tehát beszéltünk nyíltan olyan 

kérdésekről, ahol ma nincs még egyetértés. De azt kell hogy mondjam, hogy mindkét fél az 

ajtót nyitva hagyta. A NATO részéről az ajtó talán ki is van tárva a rakétavédelmi 

együttműködés területén. Mi azt mondtuk, hogy szeretnénk együttműködni, mert 

meggyőződésünk, hogy sokkal hatékonyabb rendszert tudunk kidolgozni, és olyat, ami a 

közös érdek abban a térségben. Orosz részről egyelőre érdeklődést mutattak, de a feltételek 

olyanok, amelyeket ma még nem tudunk kitárgyalni. És ennek nagyon egyszerű oka van. 

Hogy Oroszországban is elnökválasztások voltak, ma már tudjuk az eredményt, nemsokára 

májusban Putyin elnök urat beiktatják. Az Egyesült Államokban viszont elnökválasztás előtt 

vagyunk. Tehát Oroszország – és valahol ez teljesen érthető – addig olyan elkötelező 

szerződéseket nem kíván kötni a NATO-val, vagy óvatos, amíg nem tudja meg, hogy Obama 

elnök marad, vagy esetleg egy republikánus elnök váltja őt fel. Tehát itt az ajtók nyitottak, a 

tárgyalások folytatódnak, szakmai, technikai szinten, de azt kell hogy mondjam, hogy 

politikai szinten itt eredmény január 20. után 2013-ban várható, a mikor az új amerikai elnök 

is beiktatásra kerül. De mondom, egyik fél sem zárta le az együttműködés lehetőségét. 

Zárójelben mondanám rögtön, hogy Chicagóban senki ne várjon NRC csúcs, tehát NATO-

Orosz Tanács csúcsot. Ott lesz találkozó ugyan az amerikai elnök között és az orosz fél között 

államfői szinten, de az valószínűleg a G8 keretében Camp Davidben lesz. Chicagóban 

Oroszországot még nem tudjuk, ki fogja képviselni, reméljük, minél magasabb szint. AZ 

ICEF ülésen, tehát az afganisztáni ülésen, ahol most már 51 ország vesz részt abban a 

koalíciós műveletben, és Oroszország minden bizonnyal egy magas szinten képviselteti magát 

ezzel is jelezve, hogy nagyon sok olyan téma van, ahol a NATO-orosz kapcsolatokban 

előrelépést lehet tenni. 

Itt felsorolnék egy párat a NATO-orosz együttműködés néhány példáját. Afganisztán az 

egyik. Ez egy kulcsterület az együttműködés. És itt tenném hozzá, mert a rakétavédelmet 



említettem, hogy a rakétavédelemben, hogy an megállapodás, nincs, fél-megállapodás van, a 

tárgyalások folytatódnak lassabb ütemben, gyorsabb ütemben, ezeket érdemes figyelni, de ez 

a NATO-orosz viszonyt nem határozza úgy meg, hogy van vagy nincs. Ez nem on-off, hanem 

ez egy területe a rakétavédelem a NATO-orosz viszonynak. A NATO-orosz viszonyban 

rengeteg olyan más együttműködési terület van, ahol mennek a dolgok, van, ahol jobban, van, 

ahol kevésbé jól, de ne kössük, és ne tévesszen meg minket az, hogy a rakétavédelmi 

tárgyalások esetleg akadoznak, az még nem a NATO-orosz viszonynak nem jelzi az 

egészségét. Tehát ott a többi területet is mindig figyelembe kell venni. Afganisztánnál például 

rendkívül jól működik az együttműködés az NRC kábítószer-ellenes programjában. Ez 2005 

óta több mint 2000 kábítószer elleni harcban foglalkoztatott afgán és szomszédos országnak 

szakértőit képeztük ki közösen. 

Egy másik, a NATO-orosz tanács programja a helikopter karbantartás célalap. Ez is egy 

rendkívül fontos terület, és pont a múlt héten Szergej Lavrov bejelentette, hogy Oroszország 

komoly milliókat tesz újra bele és járul hozzá ehhez az alaphoz. De ugyanilyen fontosságú a 

NATO oldalnak Afganisztán kapcsán, hogy Oroszország az ICEF utánpótlási útvonalát 

biztosítja északon. És ez nem csak már oda, ez oda-vissza. És azért mondom az oda-vissza 

tranzit fontosságát, mivel mindenki tudja, hogy 14 végéig feltehetően azért a legtöbb ICEF 

erő elhagyja Afganisztán. Nem azt mondom, hogy minden, de a legjelentősebb. És az a 

haditechnika, meg azok a berendezések, amik oda lettek szállítva, azért annak nagy része 

onnan ki is kell, hogy jöjjön, és ebben a kétirányú tranzitban Oroszország fontos szerepet tölt 

be, és úgy tudom, hogy most a harmadik megállapodást is aláírták, ami jelzi azt, hogy 

Oroszországnak, és itt nem csak a drogkereskedelem, fegyverkereskedelem visszaszorítása, 

hanem Oroszországnak is más szempontból, de létkérdés, hogy Afganisztán egy működő 

országgá váljon lehetőleg 2015-től. 

A terrorizmus elleni harcban nagyon fontos területek vannak. Külön albizottság foglalkozik 

ezzel a területtel. Van egy projekt, a Standex. Ezt azért kell megemlíteni, mert ezt be is 

mutatták már kicsiben, és ennek a célja a robbanószerek távoli detektálása, kimutatása, 

alkalmas technológiák kifejlesztése, és a projektre 2013-ban a párizsi és a szentpétervári 

metrókon fogják letesztelni közösen. Ez akár, ha valakire rá van kötve egy ilyen robbanó 

mellény, azt is ki tudja mutatni a tömegben. Tehát úgy mondjam, a védekezés praktikuma. És 

ebben is kiváló együttműködés van NATO-orosz viszonyban, és ugyanígy légtér 

ellenőrzésekben, további polgári válságkezelés, kalózkodás elleni küzdelem, nonproliferáció, 

leszerelés, itt többé-kevésbé, de annak előrehaladások, és a magas szintű katonai-katonai 

konzultációk, katonai logisztika. 

Én ezt nem is nagyon sorolnám így fel tovább, mert unalmassá válhat a felsorolás. De azt kell 

hogy mondjam, hogy ha a jövőbe nézünk, nézzünk a jövőbe egy picit, és milyen kulcsszavak 

vannak a NATO-orosz viszonyban. Én azt mondanám, hogy mindkét részről egy kulcsszó, 

stratégiai türelem. Arra van szükség, hogy ne ugorjunk rögtön, ha egymásnál valami eltérő 

vélemény van, amit lehet, hogy egy adott belpolitikai esemény kreál, mert most is a francia 

elnökválasztások vannak, nem tudjuk, hogy Sarkozy vagy Holland lesz a második forduló 

nyertese, olyan közeli az eredmény. Természetes, hogy a franciák bizonyos dolgokat most 

nem vállalnak még fel, amíg nem köztudott. Ugyanúgy beszéltünk, az amerikai-orosz 

kétoldalú viszonyban is vannak néha pauzák, a NATO-orosz viszonyban a rakétavédelem 

terén. Tehát minding azért legyen egy stratégiai türelmünk mindkét oldalon NATO-

Oroszország tekintetőben, mivel egy biztos, hogy mindkét fél érdeke az együttműködés. Mint 

rövid, mint közép, mint hosszú távon. Mert ugyanazok a fenyegetettségek fennállnak, illetve 

90%-a biztos, hogy fennáll, és ott globálisan tudunk valamilyen megoldást találni. 

A másik ilyen kulcsszó, hogy még mindig van egy bizalmi deficit. És ezen dolgozni kell. 

Ezen dolgozni kell a politikának elsősorban, de dolgozni kell úgymond a katonai-katonai 



együttműködésben is, mert azt látni, hogy mindkét oldalon vannak, akik hát ilyen sajtószerűen 

a héják, a kevésbé héják és talán galambok, és nem mindig könnyű megtalálni azt a 

hangnemet, hogy a másik ne sértődjön meg, hogy az együttműködés jó legyen. De úgy érzem, 

hogy, de sokan itt cikkeztek, és erről talán Tálas Péter sokkal többet tud majd mondani, ha 

esetleg érinti, hogy a Putyin elnök beiktatása után rosszabbodni fog a NATO-orosz viszony. 

Én bevallom őszintén, személy szerint ebben nem hiszek. Énszerintem javulni fog. Főleg 

majd, amikor már köztudott lesz, hogy ki az amerikai elnök január 20-tól 2013-ban. 

Meggyőződésem, hogy egy nagyon jól megalapozott együttműködést tudunk folytatni, 

újraindítani, ahol újra kell indítani, vagy fejleszteni azokon a területeken, ahol aránylag jól 

mennek a dolgok. Hogy szerintem a zöld lámpa politikai szempontból meglesz. Onnan már 

nekünk kell gyakran a diplomáciának, a diplomatáknak, a védelempolitikának és a 

katonáknak, a katonai-katonai együttműködésben kihasználni azt a teret, amiről a politika 

zöld lámpát ad. Mert sajnos volt már olyan, hogy zöld lámpa volt, de ezek úgymond technikai 

szintek nem léptek elég gyorsan, s nem használták elég jól ki. 

Orosz részről is azért fontos, hogy egyre jobban a köztudatban és a politikai köztudatban is 

beivódjon az, hogy a NATO most már elmúlt 63 éves. Tehát a legszebb korában van. És egy 

sikeres szövetség, és érdemes megbecsülni ezt a szövetséget. Mert ez a szövetség ma már nem 

ellenfél, hanem együttműködő fél, és ugyanazokkal a kihívásokkal közösen jobban meg 

tudunk birkózni, mint egyenként. Egyenként valószínűleg nem is tudunk mindegyikkel 

megbirkózni. 

Egy másik kulcsszó még jövőbe nézés. Nagyon fontos, hogy soha ne felejtsük el, hogy 29-es 

együttműködésről van szó. Mert itt persze úgy beszélünk, hogy NATO-Oroszország, és azt 

hiszem, valaki pont New Yorkban tette fel tavaly nyáron Hillary Clintonnak azt a kérdést, 

hogy hát bevennénk-e Oroszországot a NATO-ba. És Hillary Clinton azt mondta, hogy ha a 

feltételek érettek lesznek, és ha Oroszország is jelentkezik, megvizsgáljuk. Tehát hogy amikor 

open-door policy, tehát nyitott ajtókról beszélünk, a nyitott ajtók az tényleg nyitott. A NATO 

ezt komolyan gondolja. Most ezt nem arra utalok, hogy Oroszország fogja kérni, vagy be fog 

lépni a NATO-ba, de az együttműködés mindenképpen arra mutat, hogy egyre közelebb 

kerülünk partnerként, és amit Lisszabonban az új stratégiai koncepció megfogalmazott, hogy 

stratégiai partnerségre törekszünk, azt el is kell érni. Mert tudom, hogy még nem vagyunk ott, 

de el kell érni. És ki kell terjeszteni a biztonsági kihívások minél szélesebb tartományára ezt 

az együttműködést. És csak Oroszországnak, csak így zárójelben mondanám, néha felmerült, 

hogy NATO-CSCO kapcsolat. Azt mondom, ezt érdemes elfelejteni, mert itt NATO-

Oroszország kapcsolat a lényeges. És így vagyunk egyenjogú partnerek. 

És Oroszországnak még egy kulcsszó a jövőbe nézés. Úgy érzem, hogy a legjobban saját 

érdekeit ebben a 29-es NATO-Orosz Tanácsban tudja érvényesíteni és legtisztábban 

elmondani. Mivel a döntéseik konszenzuson alapulnak. Ami persze néha rossz is, mert 

például most szívesen adtunk volna ki múlt héten egy közös nyilatkozatot a NATO-Orosz 

Tanácsról, ez nem sikerült, így csak közösen nyilatkoztunk a sajtónak, ami már azért valami 

volt, persze. 

Nagyon fontos még, és szerintem erre utaltam, hogy ez meglesz a Putyin és a következő 

amerikai elnök között, hogy a két legnagyobb, az NRC tanács két legnagyobb hatalmának 

vezetői között legyen egy személyes bizalom, ami megadja azt a zöld lámpát politikailag 

ennek a tanácsnak, hogy a leghatékonyabban tudjon működni. De önmagában, hozzáteszem, 

hogy ez szükséges, de nem elégséges feltétele a jó együttműködésnek. 

És itt, még az idő is azt hiszem, már le is járt, még azt gondolnám átgondolni orosz oldalról, 

hogy az Orosz -NATO Tanács kétféleképpen is tud működni. Ezt láttuk az elmúlt években. 

Lehet stagnálni, picit a régi beidegződéseket, feléleszteni, mumusokat is keresni néha. De úgy 

érzem, hogy ez csak a közös lehetséges ellenfeleinknek és biztonsági kihívásoknak használ, 



nekünk, Oroszországnak és a NATO-nak nem. Tehát ezért ebben hiszek, és ezért is dolgozunk 

mi magyar oldalról is, hogy lassan, de a célt nem szem elől tévesztve, hogy itt közösen tudunk 

együttműködni, még akkor is, ha néha van ilyen hullámvasút effektus a kapcsolatainkban 

természetesen, csak arra vigyázzunk persze, hogy ez a hatás ne érje ez azt a fokot, hogy a 

gyomrunk nagyon felforduljon, de ha nem, akkor ezekből mindig ki lehet lábalni. Mert a 

közös kihívások – és lesz új típusú terrorizmus is – igénylik azt, hogy együttműködjünk, de 

ugyanígy a nukleáris proliferációból adódó veszélyek, ez mind olyan, ami mindannyiunkat 

érint. És ahogy a NATO meg akarja védeni területét és lakosságát, ugyanúgy Oroszország is 

meg akarja védeni lakosságát és területét. 

Tehát ezért itt csak egy utolsó gondolat: nagyon fontos, hogy Oroszországnak ki a nagykövete 

Brüsszelben, a NATO mellett. Eddig Dmitrij Rogozin volt, aki azt kell, hogy mondjam, hogy 

egy új típusú, nem akarom mondani, hogy ember, mert ez lefordítva oroszra úgy emlékszem, 

ez volt valami konotáció régen, de egy új típusú nagykövet volt, aki kihasználta nem csak a 

Google, a Twitter meg minden új technológiát, de nagyon ügyesen használta a sajtót. És 

megmondom őszintén, sokaknak persze ez nem tetszett NATO oldalról, de ez mutatja, hogy 

egyik oldalon sem kell begyöpösödni, és menni kell előre a korral. 

Most volt egy kis hiátus, most már lassan három hónapja nem volt nagykövet orosz részről, de 

jó lejnek tartom, hogy a jelenlegi miniszterelnök-helyettes, Alexander Gruskó lett kinevezve, 

és úgy tudom, lehet, hogy már a héten beáll, amikor Szergej Lavrov ott volt múlt héten, akkor 

már ott ült mögötte, még azt hiszem, a delegáció tagjaként, de ő lesz a nagykövete 

Oroszországnak. És azért tartom jó jelnek, mert egy profiról van szó, aki végigjárta a 

diplomácia és a külszolgálatok, de főleg a külügyet jól ismerő, a diplomáciát jól ismerő 

személyről van szó, és ez számomra azt jelzi, hogy az orosz vezetés azért választotta őt, mert 

komolyan fogja venni a NATO-orosz együttműködést a következő hónapokban, években, 

évtizedekben. És ez jó lej. És ez a bizalomépítésről szól, és azt kell, hogy mondjam, hogy 

egymástól nem kell félnünk. Egyik oldal sem akarja a másikat megtámadni. Természetesen 

mindig vannak olyan pillanatok, meg hangok, amikor valaki kicsit aggódik, főleg a NATO 

tagállamok, akik úgymond a széleken vannak, ha orosz részről modernizálják bizonyos 

fegyvereket elég közel az ő határukhoz, ez valahol érthető, de azt hiszem, hogy ezek is lassan 

le fognak csendesedni, ahogy az együttműködés szorosabbá válik közöttünk. És egyet ne 

felejtsünk soha, hogy amit kimondott a stratégiai koncepció, és általában ezek tíz évre szoktak 

érvényesek lenni, akkor írunk egy újat, hogy a NATO nem képez veszélyt Oroszországra, és 

meggyőződésem, hogy ma ebben a teremben még ha elengedjük nagyon a fantáziánkat, akkor 

sem tudnánk elképzelni, hogy 10-15 év múlva milyen szoros lesz majd a NATO-orosz 

együttműködés. Mert meggyőződésem, hogy nagyon szoros lesz. Ezt csak nézni kell, hogy 

Afganisztánnak milyen szomszédjai vannak, hogy ki az utóbbi években milyen ütemben költ 

a fegyverkezésre, és akkor máris látszik, hogy olyan biztonsági kihívásoknak nézünk elébe, 

ahol minden, arra fog még kötelezni is a realitás minket, hogy a NATO és Oroszország még 

inkább együttműködjön. Köszönöm szépen! 

 

DR. JANZA FRIGYES: 

Köszönjük szépen Nagykövet úrnak a rendkívül érdekes előadását, és úgy gondolom, hogy 

akkor válik teljesebbé a kép, ha most rögtön meghallgatjuk attasé úr előadását, tisztelettel 

kérném ezredes urat, és értelemszerűen a kérdések, észrevételek megfogalmazására majd a 

három előadást követően kerül sor. Attasé úr! 

 

 

 



IVAN LUTSYSHIN: 

Jó napot kívánok, Hölgyeim és Uraim! Köszönöm a meghívást! Nagyon örülök, hogy van 

lehetőség itt előadást tartani. Sajnálom, magyar nyelvem nem ilyen nagy, hogy magyarul 

tartani. Azért kérem kedves Judit segíteni nekem. Folytatom az orosz nyelven. 

Néhány szót magamról. 

Leningrádban tanultam katonai középfokú szakközépiskolában, most Szentpétervár. 

Különböző tisztségekben dolgoztam Csehországban, Szovjetunióban, majd a katonai 

akadémia befejezése után Moszkvában Magyarországon is dolgoztam, és ez egy nagyon 

kellemes időszaka az életemnek. Kifelejtettem egy rövid időszakot, 1994-1997 között 

Szíriában dolgoztam, természetesen akkor egyáltalán nem olyanok voltak a körülmények, 

mint jelenleg, most elég bonyolult a helyzet. Az utóbbi két évben Varsóban dolgoztam, onnan 

érkeztem ide katonai attaséként, és mint ilyen, mint katonai attasé, engedjék meg, hogy ezt 

most a debütálásomnak nevezzem. 

Nagyon nehéz most a nagykövet úr után beszélni, az is elképzelhető, hogy bizonyos dolgokat 

meg fogok ismételni. Lehet, hogy a hangsúlyok egy kicsit máshol lesznek, mert a nagykövet 

úr igazán kimerítő tájékoztatást adott, én most az orosz részről ugyanezt fogom megtenni. 

Az Észak-Atlanti Szerződés 1949. április 4-én történő aláírásától a múlt század 80-as éveinek 

végéig Moszkva és Brüsszel közötti kapcsolatok a kelet-nyugati blokkok közötti szembenállás 

kontextusában fejlődtek. A NATO és Oroszország között a konstruktív együttműködés a 

biztonság terén a hidegháború végén kezdődött, azaz a két rendszer konfrontációja 

fokozatosan alakult át kölcsönös bizalommá. Az Oroszországi Föderáció 91-ben egyik 

alapítója volt az Észak-Atlanti Tanácsnak, és 1994 júniusában csatlakozott Oroszország a 

Partnerség a Békéért programhoz. Az Oroszország és NATO közötti dialógus fejlődésnek jogi 

alapja, beleértve a katonai párbeszédet is, az 1997. május 27-án, Párizsban aláírt alapokmány 

a kölcsönös viszonyokról, együttműködésről és biztonságról. A dokumentumban rögzítették a 

katonai önmérséklet politikai garanciáit, a hosszú távú partnerség fejlesztési szándékát és 

törekvést a stabilitásra és biztonságra az euro-atlanti régióban kölcsönös érdekek, 

kölcsönösség és transzparencia alapján. Az alapokmány értelmében létrejött az Oroszország-

NATO vagy a NATO-Oroszország Közös Állandó Tanács, amely segített lebontani a korábbi 

konfrontáció maradványait, és közelíteni az álláspontokat, valamint a biztonság és védelem 

területén kibővítette a gyakorlati együttműködést szolgáló program létrehozásának 

lehetőségeit. 

1998-ban, Brüsszelben megnyílt az Oroszországi Föderáció állandó képviselete. A 

jugoszláviai művelet által kiváltott elhidegülési időszak után, 2001 végétől elindult a 

kapcsolatok fokozatos enyhülése, amit a szövetség belső átalakulása is meghatározott a 

szeptember 11-i terrorcselekmény tapasztalatainak figyelembevételével. Minőségileg új 

szakaszt jelentett a kétoldalú együttműködés fejlődésében az Oroszország és NATO 

tagállamok közötti magas szintű találkozó Rómában, 2002. május 28-án. A csúcstalálkozó 

során aláírt Római Nyilatkozat értelmében a Közös Állandó Tanácsot átszervezték az 

Oroszország-NATO Tanácsba, azaz az NRC-be, amely új mechanizmust jelent az állandó 

politikai konzultációk számára, és lehetővé teszi a közös megoldások elkészítését és 

megvalósítását a közös érdeklősére számot tartó területeken. Katonai együttműködés keretein 

belül a nyilatkozatban rögzítették azt, hogyan fognak zajlani a tanács tagországai katonai 

képviselőinek és vezérkari parancsnokainak rendszeres találkozói a tanács zászlaja alatt. 

A nyilatkozat rendelkezései szerint a katonai együttműködést az Oroszország és a NATO 

közötti együttműködés egyik önálló kulcsirányának tekintették. Ezzel párhuzamosan az 

együttműködés más területein is tervezték a kapcsolatfelvételt, mint például a terrorizmus 

elleni harc, válságrendezés, rakétavédelmi pajzs, fegyverellenőrzés és a bizalom erősítésére 



irányuló intézkedések, tömegpusztító fegyverek és azok szállítására alkalmas eszközök 

korlátozása. 

A 2001. szeptember 11-i események után az USA számára egyértelművé vált, hogy a 

terrorizmus elleni harcban szorosabbra kell fűzni az Oroszország és NATO közötti 

kapcsolatokat. Ezért 2004-ben elfogadták az Oroszország-NATO cselekvési tervet a 

terrorizmus elleni harcban című dokumentumot. Polgári repülés elleni terrorfenyegetés 

megelőzése érdekében az Oroszország-NATO Tanács a Kezdeményezés a légvédelemben 

megvalósuló együttműködésről című projekt keretein belül megkezdődtek a munkák az 

adatcsere rendszer létrehozása érdekében. Az adatcsere Oroszország és a NATO tagországok 

határai mentén kialakult légi helyzetet érinti. 

Oroszország és a NATO katonai alakulatai operatív összeférhetőségének biztosítása 

érdekében a speciálisan kijelölt csapattörzseket és katonai alakulatokat közös akciókra 

készítették fel, biztosították a kommunikációs és irányítási eszközök kompatibilitását, 

egyeztették az információs és műszaki háttér védelmének kérdéseit, katonákat készítettek fel. 

Emellett fontos a védelmi miniszterek által 2005-ben elfogadott Politikai, katonai utasítások 

Oroszország és a NATO tagországok hadseregeinek operatív összeférhetősége érdekében 

dokumentum, és az, hogy az orosz fél 2007-ben ratifikálta a megállapodást az erők 

státuszáról, amely szabályozza Oroszország és a NATO haderejének működését a tagországok 

és az Oroszországi Föderáció területén. 

A nem stratégiai rakétavédelem területén számos konceptuális dokumentum készült el, 

konkrét javaslatokat egyeztettek a rakétavédelmi eszközök operatív és műszaki 

összeférhetősége terén, meghatározták az adatcsere részleteit is a harci cselekmények 

előkészítésében és megvalósításának különböző szakaszain. A hadszíntéri rakétavédelem 

biztosítása érdekében a koordinált erőalkalmazás gyakorlati kérdéseit a 2004-2008 közötti 

hadgyakorlatok során dolgozták ki. 

2003-ban Oroszország és az Észak-Atlanti Szövetség egy keretszerződést írtak a bajba került 

tengeralattjárók legénységének mentéséről. És ez nemzetközi jogi szintre emelte az OF és 

NATO közötti tengeri katonai együttműködést. A tengeren való keresés és mentés területén 

megvalósuló együttműködés eredményeként 2005 augusztusában egy sikeres 

legénységmentési akcióra került sor Kamcsatka partjai mentén, amikor az oroszországi 

mélytengeri kutatóhajó legénységét mentették ki. 

Dinamikusan fejlődtek a kapcsolatok a nukleáris területen is. A tanács zászlaja alatt 

konferenciákat, szemináriumokat szerveztek nukleáris stratégiákkal kapcsolatosan, 

gyakorlatokra kerül sor az atomfegyver balesetekre történő reagálás kérdéseiben, és 

tapasztalatcseréket is folytattak a nukleáris lőszerek biztonságos tárolása tárgyában. 

Egészében véve a Római Nyilatkozat aláírása után Oroszország és a NATO együttműködése 

következetessé vált, é pozitív hatással volt a nemzetközi helyzet alakulására. De az elért 

eredmények és a pozitív tendenciák dacára 2008-ban a grúz-dél-oszétiai konfliktus 

megközelítésében és értékelésében fennálló különbséget kiváltották a kétoldalú kapcsolatok 

befagyását, elhidegülését számos területen. Ezzel együtt a kétoldalú kapcsolatokra irányuló 

lépések alátámasztották az orosz-NATO együttműködés különös jelentőségét a közös 

fenyegetéseknek és biztonsági kockázatoknak való ellenállás terén. 

A 2010. november 20-án megtartott lisszaboni Oroszország-NATO csúcstalálkozó közös 

nyilatkozatában rögzítették azt a kötelezettséget, hogy folytatják a munkát, és valóban 

stratégiai korszerűsített partnerség, kölcsönös bizalom, transzparencia és prognosztizálhatóság 

elérése érdekében; emellett a felek megállapodtak a párbeszéd és gyakorlati együttműködés 

további kibővítéséről és elmélyítéséről, beleértve a katonai vonalat is. A teljes értékű katonai 

együttműködés helyreállás az eredményeket Oroszország is, a NATO is pozitívan értékeli. A 



Lisszaboni Csúcstalálkozó továbbviteleként folyó év januárjában katonai képviselők szintjén 

elfogadták az Oroszország-NATO Tanács, vagy az NRC keret-megállapodását az 

Oroszország és a NATO közötti katonai együttműködésről, azaz Oroszország és a NATO 

katonai együttműködésének útiterve 2012-2012-re és az Oroszország-NATO Tanács 2012-re 

elkészített munkatervét a katonai képviselőik szintén. 

 

A katonai együttműködés alapvető céljaként ki lett tűzve a bizalom szilárdítása, 

transzparencia növelése a stabilitás és kölcsönös megértés érdekében, valamint az esetleges 

közös fellépésekre való képesség fejlesztése az együttműködési kereteken belül, a közös 

érdekek védelme a biztonság és a közös fenyegetésekre és kihívásokra történő reagálások 

terén. 

Jelenleg az együttműködés az oroszországi védelmi minisztérium és a NATO között az alábbi 

irányokban valósul meg: egyrészt együttműködés a hadtáp és egyéb ellátások terén, 

terrorizmus elleni harc, harc a kalózokkal, keresés és mentés a tengeren, együttműködés a 

légtér védelmében továbbá oktatási kérdések és együttműködés a rakétavédelemben. 

A hadtáp ellátás tekintetében aktív munka folyik az üzemanyagok és berendezések 

kompatibilitása kérdésében. A tábori vízellátásról és katonai orvoslással kapcsolatos 

rendezvények szervezése és lebonyolítása terén például a NATO javasolta oroszországi 

szakértők részvételét a tervezett tapasztalt hátországi katonai hadgyakorlatban, amely 

Szlovákiában lesz 2013-ban.  

A terrorizmus elleni területen a figyelem 2011-ben megújul a terrorizmus elleni cselekvési 

terv, ismét a terrorizmus elleni cselekvési terv végrehajtására irányul. Kétoldalú konzultáció 

keretein belül vitatják meg azokat a kérdéseket, amelyek az OF, az Oroszországi Föderáció 

tengeri haderejét képviselő hajók részvételével kapcsolatosak a NATO aktív erőfeszítések 

műveletében. Dinamikusan fejlődik a gyakorlati együttműködés a házilagos készítésű 

robbanó szerkezetek ellen vívott harcban. A polgári repülést fenyegető terrorveszélynek 

történő ellenállásként 2011 decemberében rendszeresítették az adatcserét Törökországgal, 

Lengyelországgal és Norvégiával a légtér állapotáról. Remekül példázza a sikeres 

együttműködést a 2011-ben lezajlott Éber Ég 2011 közös hadgyakorlat, amelyben részt vettek 

a polgári légi szolgálatok, az oroszországi katonai légierők és a tagországok légiereje. A 

Kezdeményezés a légtérben megvalósuló együttműködésre projekt sikeres megvalósítása 

hozzájárult ahhoz, hogy a kezdeményezés iránt egyre több NATO tagország és partner ország 

érdeklődik. 

Az igényt az együttműködésre a terrorizmus elleni harcban az NRC keretein belül megmutatta 

a folyó év március 26-án és 27-én lezajlott hadgyakorlat egy óceánjáról terroristák általi 

elfoglalásáról. Észrevehetően aktivizálódott az Oroszország és NATO közötti együttműködés 

a kalózokkal vívott harcban, ami a kölcsönös látogatásokat, információcserét, az Oroszország 

és NATO hajók közös akcióinak kimunkálását, hadtáp műszaki támogatást is jelent. 

Vizsgálják a Semarcom+ taktikai kommunikációs berendezések alkalmazását azokon az orosz 

katonai hajókon, amelyek az Adeni-öbölben védelmezik az orosz flottát. 

Az orosz-NATO együttműködésben a legelőrehaladottabb területen, a keresés és mentés a 

tengeren, 2011-ben a Bold Monarch 2011 hadgyakorlat során első alkalommal modellezték 

egy bajba jutott orosz tengeralattjáró legénységének mentését külföldi mentőszerkezet 

segítségével. A hadgyakorlat különlegessége az volt, hogy ebben részt vett Makarov 

tábornok, vezérkari főnök és Giamaolo di Paola admirális, aki a NATO Katonai 

Bizottságának az elnöke. Az egyéb együttműködési irányokban folytatódtak a rakétavédelmi 

szakértők találkozói, tanulmányozták a katonai légierő alkalmazásának tapasztalatait a mai 

hadászati műveletekben. Az NRC keretein belül megszületett megállapodások értelmében 



március 26-30 között Németországban lezajlott egy komputeres törzskari rakétavédelmi 

hadgyakorlat, amely célja az európai rakétavédelmi rendszer kiépítési módozatainak 

vizsgálata és értékelése volt az Oroszország és NATO közötti korábbi együttműködés 

tapasztalatainak figyelembe vételével. 

Aktívan fejlődtek a katonai akadémiai cserék, megjelentek új szószedeteke, glosszáriumok a 

katonai reformok, a terrorizmus elleni harc és hadtáp témakörökben. Rendszeressé váltak a 

katonai reformokkal kapcsolatos tapasztalatcserék: Németország 2011-ben kezdeményezte 

azt, hogy az NRC vizsgálja a transzparencia növelésének lehetőségeit. A katonai 

együttműködés számos aspektusa valósul meg példának okáért az afganisztáni helyzet 

rendezése során. Többek között megfogalmazták a megállapodásokat a vasúti tranzit 

egyszerűsítésének kiterjesztéséről a nemzetközi biztonsági támogató erők légi úton nem 

szállítható rakományainak Afganisztánban és Afganisztánból történő szállítása során. Jelenleg 

vizsgálják a lehetőséget, hogyan valósítható meg a nemzetközi biztonsági támogató erők 

számára a kombinált szállítás Oroszországon keresztül, tehát vasúttal és légi úton. Ezentúl az 

oroszországi fél már visszaigazolta azt, hogy hajlandó csatlakozni az Oroszország-NATO 

Tanács Trust Fundjához, hogy felkészítsék az afgán személyzetet egyrészt, és berendezést 

vásároljanak az afganisztáni légierőkben használatos orosz gyártmányú helikopterek 

üzemeltetéséhez a Mig-17-esek és a Mig-35-ösökre gondolnak.  

Ezzel együtt az Oroszország és az Észak-Atlanti Szövetség közötti együttműködés 

fejlődésének pozitív dinamikája ellenére a felek között fennmaradnak az ellentétek az európai 

rakétavédelmi rendszer létrehozása, az Abházia és Dél-Oszétia függetlenségének elismerése, 

az európai fegyverellenőrzés fenntartása, a blokk további kibővítése terén is. Igen komoly 

közös elemzést érdemelnek a multinacionális kontingensek műveleteinek tapasztalatai 

Líbiában. 

Az új bizalmi szint elérését Európában alapvetően a rakétavédelmi kérdések megoldatlansága 

gátolja. 2011. november 23-án Medvegyev elnök úr katonai-műszaki reagálási 

intézkedéseket, azaz válaszlépéseket jelentett be az Oroszország ellenesnek tekintett európai 

rakétavédelmi potenciállal szemben. Ha az intézkedések megalapozottak, az erőforrások 

rendelkezésre állnak, és a végrehajtásra sor fog kerülni. A konkrét végrehajtás határideje azon 

fog múlni, hogyan értékeljük az európai rakétavédelmi potenciált. Az, hogy Oroszország 

kénytelen reagálni a rakétavédelmi kihívásra, a kontinens helyzetét kevésbé teszi stabillá. A 

hipotetikus rakéták elleni pajzs még létre sem jött, de a kialakult biztonsági rendszer 

Európában már erodálódik. 

Kardinális eltéréseket látunk abban, ahogyan a NATO rakétavédelmet kezeli az európai 

biztonság egyéb aspektusaihoz képest. A rakétavédelmi pajzs kapcsán minket megpróbálnak 

meggyőzni arról, hogy újszerűen tekintsük a biztonságot. Ne követeljünk jogi garanciákat. 

Csatlakozzunk az együttműködéshez úgy, hogy annak még a céljait sem fogalmazták meg 

(vagy fogalmaztuk meg). Ezzel szemben tőlünk megkövetelik a jogi garanciákat a 

hagyományos fegyverek ellenőrzésében, a nukleáris fegyverek szerepének meghatározásában 

a biztonság biztosítása terén. A garanciákat ugyancsak kívánatos lenne megerősíteni a 

teljesítés ellenőrzésével, például a kötelező ellenőrzések mennyiségének növelésével. A 

rakétavédelmi együttműködést megnehezítő alapvető probléma továbbra is az, hogy 

nincsenek garanciák a tekintetben, hogy a rakétavédelem nem irányul az oroszországi 

stratégiai nukleáris erőkre. Nem kétséges az, hogy műszakilag bizonyos feltételek esetén az 

oroszországi interkontinentális ballisztikus rakétákat és tengeralattjárók ballisztikus rakétáit a 

rakétavédelmi rendszer el tudja kapni. 

Aggályaink lényege közismert. Ezek megszüntetésére javasoltuk, hogy a rakétavédelmi 

rendszer kiépítését szektorálisan kezeljük, de a NATO nem támogatta elképzeléseinket. Azt 

javasolták, hogy független rakétavédelmi rendszereket hozzunk létre minden korlátozás 



nélkül a rendszerek potenciáljának figyelembe vételével. Nem áll, és nem is állt 

szándékunkban korlátozni a NATO-t ama szándékában, hogy rakétavédelmi pajzsot hozzon 

létre a közel-keleti rakétaveszéllyel szemben. Emellett jogunk van számítani arra, hogy a 

NATO tagországok védelmét nem Oroszország kárára akarják megvalósítani. A gyakorlatban 

ez azt jelenti, hogy a NATO rakétavédelmi eszközeit úgy kell elhelyezni, hogy a rakéták ne 

érjék el Oroszország területét. Nehéz kialakítani a bizalmi légkört, ha az orosz elhárító 

eszközöket rakétavédelmi eszközök veszik célba. Az orosz fél egyoldalú lépéseket tett a 

haderő csökkentése érdekében Oroszország európai részében. A különleges státusú 

kalinyingrádi körzetből jelentős mennyiségű nehézfegyvert vontunk ki, és a leningrádi katonai 

körzet területén demilitarizált zónát hoztunk létre egyoldalúan. Az ország eme részében nagy 

hadgyakorlatokat nem is szervezünk. 

A stratégiai támadófegyverekről aláírt orosz-amerikai szerződés megkötése után folytatódik a 

stratégiai fegyverek csökkentése. Mi fogékonyak vagyunk a partnerek érvei iránt, a mi a 

NATO számára érzékeny kérdéseket illeti. Ennek számos példája van, például Oroszország 

csatlakozott az Irán elleni szankciókhoz, támogatta az ENSZ Líbiával kapcsolatos határozatát. 

Egyre nagyobb támogatást kapnak a NATO afganisztáni erőfeszítései és a kalózok elleni 

együttműködés. 

Ezzel szemben a NATO részéről nem tapasztalunk válaszlépéseket a számunkra érzékeny 

rakétavédelmi kérdésekben. A mi aggályainkat szinte figyelmen kívül hagyják. A programban 

való részvételre kétoldalú megállapodások alapján egyre több európai országot vonnak be. 

Még a legelemibb visszafogottságot sem tapasztaljuk a rakétavédelmi rendszerek orosz 

határok mentén történő telepítése során. Emellett a nukleáris fegyver, mint a biztonság 

alapeleme megmarad, és az atomfegyverek korszerűsítésére jelentős összegeket költenek. 

Mindez semlegesíti a Lisszaboni Csúcstalálkozó pozitív impulzusát. A rakétavédelmi 

rendszerek további növelése bizonyosan hatással lesz Oroszország és a NATO 

együttműködésének egyéb irányai is. Szinte lehetetlenné válik úgy fejleszteni az 

együttműködést, hogy figyelmen kívül hagyjuk mindazt, ami a rakétavédelem területén 

történik. Ezzel együtt, amint Medvegyev elnök úr elmondta, mi nem mondunk le a további 

dialógusról, nem zárjuk be az ajtókat az együttműködés előtt, amit ugyancsak megismételt a 

nemrég lezajlott csúcstalálkozón, illetve az NRC-n Lavrov külügyminiszter úr is. 

Ezért tartja meg Moszkvában a Védelmi Minisztérium május 3-án és 4-én a 

rakétavédelemmel kapcsolatos nemzetközi konferenciát. Minden NATO tagországot 

meghívtunk, ugyancsak meghívtunk civil szervezeteket is. Nyitottak vagyunk a dialógusra, és 

szeretnénk megkeresni a kivezető utakat. A konferencia anyagait és eredményeit majd a 

konferencia befejezése után fel fogjuk tenni az Védelmi Minisztérium honlapjára. 

Március 23-án az Európai-atlanti biztonsági közösség: mítosz vagy realitás című konferencián 

Medvegyev elnök úr szólt arról, hogyan látja Oroszország a NATO-val való kapcsolatokat. 

Kihangsúlyozta a biztonság oszthatatlanság az euro-atlanti térségben, és azt, hogy országaink 

kulcskérdéseit érintő problémákban közös megoldásokra kell törekedni. Az is elhangzott, 

hogy annak ellenére, hogy az USA és a NATO nem akarják tekintetbe venni az orosz 

érdekeket a rakétavédelmi rendszerek kérdéseiben, az orosz fél továbbra is készen áll a 

dialógus folytatására, és számít arra, hogy a nyugati partnerek e kérdést konstruktív módon 

fogják kezelni. 

Egészében véve az OF és a NATO közötti katonai együttműködés a továbbiakban is a 

kétoldalú kapcsolatok egyik legfontosabb iránya, és a regionális globális stabilitás biztosítása 

terén a közös fenyegetettség a biztonsági kihívásokkal szembeni hatékony ellenállás 

érdekében valósul meg, és köszönöm a figyelmüket, és elnézést, hogy olyan sokáig vettem 

igénybe a türelmüket, de szerettem volna minél kimerítőbb képet adni arról, hogy 

Oroszország hogy látja ezeket a kérdéseket. 



 

DR. JANZA FRIGYES: 

Köszönjük szépen. Most tudok igazán örülni levezető elnökként, hogy a zárszót nem nekem 

kell elmondani, hogy az eddig elhangzottak között valamifajta harmóniát és szinkront 

teremtsek, ez majd államtitkár úr feladata lesz. Haladjunk tovább, az idő nagyon sürget 

minket. Szünetet nem tartanánk, hanem dr. Tálas Péter intézetvezetőt kérném fel tisztelettel 

előadásának megtartására. Parancsolj. 

 

DR. TÁLAS PÉTER: 

Nagyon szépen köszönöm részben a meghívást, részben a segítséget. Nagyon röviden 

magamról csak annyit, hogy abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy lengyel anyával és 

magyar apával rendelkezem, akik nyolc évig tartózkodtak Kínában, és ez alapvetően 

meghatározta részben azt, hogy Közép-Európával foglalkozom, és részben azt, hogy a 

szemléleti különbségekre, hát fogalmazzunk úgy, hogy érzékenyebbe lettem. 1994 óta 

dolgozom a Stratégiai Védelmi Kutató Intézetben, Központban, Hivatalban. Belenőttem a 

vezetésébe, ez azt jelenti, hogy megöregedtem, és borzasztó nagy szerencsének érzem mind a 

mai napig, hogy hihetetlen okos emberekkel tudtam együtt dolgozni, ma is rendkívül okosak a 

kollégáim. Mindig okosabbakkal szerettem magam körülvenni. Természetesen, amit most el 

fogok mondani, az is többnyire a kollégáim érdeme. Ha viszont valakinek nem tetszene 

néhány megjegyzésem, az nyilvánvalóan az én felelősségem. 

Ennek megfelelően, mivel már itt minden elhangzott, ami a NATO és Oroszországgal 

kapcsolatos, én inkább arra helyezném a hangsúlyt, hogy milyennek látjuk Oroszországot, 

milyen nemzetközi helyzete van Oroszországnak. Megítélésünk szerint Oroszország egy 

világhatalomként megmutatkozni kívánó regionális nagyhatalom, ami azt jelenti 

gyakorlatilag, hogy érdekérvényesítési képessége a közel külföldjén, a poszt-szovjet térségben 

a legerősebb – lásd a grúz háborút, lásd Dél-Osztia és Abházia kérdését – ezt követően a volt 

Szovjetunióval határos térségekben, de kompetenciája számos olyan kérdésben hát nincsen, 

amiben szeretné Moszkva, ha lenne. 

És még egy nagyon fontos dolgot meg kell jegyezni mindenfajta orosz külpolitika vagy 

geopolitika szempontjából kulcsfontosságú, hogy konfliktus zónák közelében helyezkedik el, 

és ez önmagában fontossá teszi ezt az országot. Ha azt nézzük meg, hogy Oroszországnak 

milyen nagyhatalmi eszköztára van, akkor nagyjából azt mondhatjuk, hogy az ENSZ BT 

tagság az egyik legerősebb, majd ezt követően az atom ütőerő (mindegyik még szóba kerül), 

az orosz haderő, amely – az atom ütőerőről talán azt érdemes megjegyezni, hogy 10 000 

robbanófejet tartanak számon, ebből 2500 körülbelül az, ami a stratégiai, és ezzel 

gyakorlatilag az első számú atomhatalom ma a világban. Az orosz haderőről meg kell 

jegyezni, hogy nagyon erős, de felettébb kérdéses a finanszírozása, tehát a modernizációja az 

egyelőre még várat magára. Feltétlenül ilyennek tekinthetjük, ilyen eszköznek, nagyhatalmi 

eszköznek az olajpiacon betöltött szerepet; ezzel kapcsolatban is lesz néhány megjegyzésem. 

A fegyverkereskedelemben betöltött szerepet, 24%-ot, ennyit birtokol a fegyverpiacból 

Oroszország, elsősorban India, Kína, afrikai térségek azok, amelyek vásárolnak orosz 

fegyvereket. Csak az Egyesült Államok előzi meg. És végül a külföldi beruházások – ezt két 

értelemben is. Nagyjából 90 milliárdra tehető az orosz befektetések a múlt év végén, illetve 

megközelíti a 200 milliárdot az Oroszországban való befektetések összege. 

Ha ezt követően arra keressük a választ, hogy mi az, ami Oroszországot külpolitikát 

meghatározó kérdés, akkor végig kell rohannunk – szó szerint rohannunk, mert nem szeretnék 

hosszasan beszélni – néhány kérdésen. Az egyik az orosz társadalmi és gazdasági helyzet – 

erről nagyon röviden fogok szólni, bár erről beszélnék leghosszabban legszívesebben. Ezt 



követően a poszt-szovjet térség és Oroszország integrációjáról néhány szót. Oroszország és a 

WTO kérdéséről néhány szót. Oroszországnak az arab tavaszban – itt elhangzott jó néhány, 

hát, fogalmazzunk, úgy frusztráló élményéről. Oroszországnak Afganisztánban betöltött 

szerepéről, nem is annyira a jelenlegiről, mint inkább a perspektivikusról. Oroszországról és a 

rakétavédelemről, végül az energiapolitikáról, és egy nagyon érdekes kérdésről, Oroszország 

és Kína kérdéséről. Hadd rohanjak tovább, mert nem lesz időm. 

Ha Oroszország gazdasági-társadalmi helyzetét akarjuk nagyon röviden jellemezni, akkor az 

első a demográfiai probléma, amelyben vannak jó, pozitív példák, de ma is úgy tartják az 

elemzők, hogy 2030-ra 130 millióra csökkenhet a ma 143 milliós orosz populáció, ez 

borzasztó nagy demográfiai és gazdasági problémát jelent. És különösen akkor, ha figyelembe 

vesszük, hogy az orosz férfiak 60%-a nem éri meg a nyugdíjkorhatárt. 

Szintén egy nagyon fontos perspektivikus kérdés, hogy az Orosz Föderáció összterületének 

háromnegyedét kitévő ázsiai részeken a lakosságnak még mindig csak egy ötöden él, ez egy 

olyan biztonságpolitikai kihívás, amely különösen figyelemre méltó, ha Kína demográfiai és 

gazdasági expanzióját nézzük. Ezt követően feltétlenül meg kell említenünk azt, hogy lassú és 

lendület nélküli a gazdaság modernizációja. Ha valamilyen kulcsproblémát kellene, ami 

legfontosabb kulcsprobléma Oroszország számára, akkor ez.  Mert bár 1999 és 2008 között a 

putyini érának több mint 7, inkább 7-8%-os volt a GDP növekedés, de ez egy hatalmas 

visszaeséssel járt természetesen, és 2010-11-ben 4-4,5%-os GDP növekedés. Ami nem rossz 

egyébként, ha Európával összehasonlítjuk. De az orosz modernizáció szükségességéhez még 

borzasztó kevés.  

Érdekességképpen hadd említsem meg az infrastruktúrát. Borzasztó nagy tervek vannak: 5700 

kilométer autósztrádát szeretnének építeni, 9000 kilométer autóutat. Emlékeim szerint, de 

lehet, hogy nem így van, ma még egyetlen kilométer autósztrádája nincsen Oroszországnak. 

Ezek olyan tervek, amelyek természetesen 2030-ra vagy 2030-as évekre. Ez egy olyan 

infrastrukturális lemaradás, amely a gazdaságra döntő hatással van. Nagyon egyszerűen 

szólva, a növekedés, amit a Putyin érában elsősorban a kőolaj- és földgáz-bevételek 

jelentettek, nem a gazdasági modernizálására fordította Oroszország. Úgy is szoktuk mondani 

egyébként, hogy Oroszország gazdagabb lett, de nem lett modernebb. És szerintem ez a 

kulcskérdése az elkövetkezendő orosz kül- és biztonságpolitikának. 

Néhány ilyen érdekességet: jelenleg is úgy tűnik, hogy hihetetlen sok presztízs beruházás van. 

Itt vannak ezek a presztízs beruházások, hadd ne említsem külön őket. 1500 milliárd rubel, ezt 

odaírtam forintban is, hogy körülbelül lehessen látni. Ez az oktatási rendszer ötéves 

költségvetésének megfelelő összeg, és ehhez képest az, amit mi a modernizáció emeltyűjeként 

vagy modernizációs tényezőként és a modernizáció szempontjából fontosként említünk, 

azokra nézve lássuk ezeket a – hát mindegyik csökken gyakorlatilag 5-től 3-ig, 2,2-re a 

tudomány, oktatás. A gazdaság támogatás 16,5-ről majdnem 11,5%-ra. 

Ha most továbbmegyünk, akkor a poszt-szovjet térség integrációja az egyik legérdekesebb és 

az egyik – hát fogalmazzunk úgy, a modernizációt legalábbis szellemében hirdető. Nem 

akarom én itt az egész poszt-szovjet térség integrációjának történetét említeni, csak annyit, 

hogy 1993-ban indult, és a megítélésünk szerint 2010-ben vett egy fordulatot, illetve hát a 

legutóbbi nagy esemény az a november 18-ai, tavaly november 18-ai Eurázsiai Gazdasági 

Unió. Ez több dolgot jelent, ami szerintünk nagyon fontos az, hogy Oroszország számára 

felértékelődött az integrációs politika. Rögtön hozzáteszem, nem elsősorban immanens 

értelemben, hanem sokkal inkább kikényszerített értelemben. Egyrészt kikényszeríti ezt Kína, 

amely a sanghaji szövetséggel vagy a sanghaji együttműködési szervezeten belül különböző 

ajánlatokat tesz, és ez nagyon erősen érinti Oroszországot. Legutóbb egyébként a 

szabadkereskedelemre megvalósító, és ezt elősegíti, mármint az integráció térnyerését vagy a 

szellemének térnyerését az Európai Uniónak az Ukrajna, Moldova, hosszabb távon 



megkockáztatjuk – tudom, hogy ez ma sokak számára elképzelhetetlen, Belorusszia felé való 

kihívása. Tehát azt akarjuk mondani ezzel, hogy két integráció közé szorul be Oroszország, és 

magának is kezdeni kell valamit. 

Egyelőre Fehér-Oroszország, Kazahsztán, Oroszország ennek az Eurázsiai Gazdasági 

Uniónak a tagjai, ezek érdeklődnek, tehát Tádzsikisztán, Kirgizisztán érdeklődik. Az elemzők 

általában azt mondják, hogy, vagy konszenzus van, hogy borzasztó nehéz lesz azokat a 

célokat elérni, amit kitűztek. Ennek megfelelően általában ezzel a jelzővel, vagyis a 

szimbolikus hegemonizmus jelzőjével szokták jellemezni. 

Oroszország és a WTO. Ez megítélésünk szerint egy sokkal, de sokkal fontosabb lépés, mint 

ahogy ezt például a magyar sajtó és általában a nemzetközi sajtó értékelte. Hogy miért? 2011 

decemberében 18 év után lett tagja a WTO-nak Oroszország. Tegyük rögtön hozzá, hogy az 

utolsó olyan nagyhatalom volt, amely még nem volt tagja. Ennek megfelelően gyakorlatilag 

az utolsó ország, nagyhatalom volt, amely ezt a modernizációs lehetőséget nem használta 

eddig ki, vagy nem akarta kihasználni. 

Ha konkrét értelemben nézzük, akkor gyakorlatilag ez 4 milliárd többletet jelent az Európai 

Unió exportjának, tehát ennyivel többet exportálhat Oroszország az Európai Unió, 

Oroszország számára viszont az olaj és gáz kedvezőbb értékesítését. De ezek inkább csak 

praktikus vagy konkrét dolgok. Mi sokkal fontosabbnak tartjuk azt, hogy a WTO tagsággal a 

nemzetközi kereskedelem jogi előírásainak és szabályainak bevezetését és betartását. Tehát a 

világgazdasághoz való integrációját erősíti Oroszország, és még akkor is erősíti, ha esetleg 

nem szeretné megcsinálni, mert számon kérhető lesz ez a történet. És innentől kezdve úgy 

gondoljuk, hogy ez valóban modernizációs lehetőség. 

Alapvető probléma természetesen, mint említettem, hogy Oroszország gazdagabb lett, de nem 

lett modernebb. Hogy miként sikerül ezen változtatni, azt egyelőre még nem látjuk. 

Pontosabban nagy kérdés, hogy a decemberi választások, majd pedig a márciusi 

választásokon feltűnt vagy választások környékén feltűnt ez az új városi középréteg, ez 

mennyire lesz erőteljes abban, hogy Putyin egyfajta modernizációs kényszerbe szorítsa. 

Mennyire lesz hajlandó Putyin ezzel a társasággal vagy ezzel a réteggel egy új konszenzust, 

egy modernizációs konszenzust létrehozni. 

Oroszország és az arab tavasz. Itt azért hallottunk már néhány szót arról az attasé úr szájából, 

hogy részben Oroszországot is váratlanul érintette ez az egész történet. Moszkva, vagy a 

putyini vezetés, nagyon erőteljesen törekedett arra, hogy azokat a közel-keleti pozíciókat, 

amelyeket a bipoláris világrend bukását követően elveszített Oroszország, hát visszahozza. 

Ehhez képest a fő probléma az, hogy azokban az országokban került sor politikai váltásra, 

amivel Oroszország viszonylag jó kapcsolatokat ápolt. Itt mindenféleképpen Líbia az első 

számú történet, Szíria lesz a második számú történet – akkor is egyébként, ha az Asszad 

család marad, én magam azok közé tartozom, akik úgy gondolják, hogy Basarnak már mennie 

kell, de a család még talán megmaradhat a hatalomban – és ilyen mindenféleképpen 

Egyiptom. Ráadásul – és ezt azt kell mondanunk, hogy azt gondoljuk, hogy Oroszország elég 

nehezen éli meg, nevezetesen, hogy a líbiai probléma megoldásában a BT határozat 

támogatásával konstruktívnak mutatkozott, ennek ellenére az egész történetből gyakorlatilag 

kimaradt. Ez érezhető egyébként a Szíria-politikáján Oroszországnak, és érezhető az Irán-

politikáján is. 

A másik csalódottság az inkább egy olyan, hát, fogalmazzunk úgy, hogy egy olyan kapcsolati 

rendszer vagy kapcsolati tőkének nem a kudarca, de nem eléggé jó kihasználása, ami a 

muzulmán testvéreket érinti. Egyiptomban, legalábbis eddig, egyre egyértelműbb, hogy a 

muzulmán testvérek és az Egyesült Államok nem csak hogy kapcsolatot tartott fenn korábban, 

hanem egész egyszerűen meg fognak állapodni, vagy legalábbis pragmatikusabb lesz ez a 

kapcsolat. Tehát az a nélkülözhetetlensége Moszkvának, amiben nagyon sokan bíztak, az úgy 



tűnik, hogy nem fog megvalósulni. Szíria Moszkva számára stratégiai pont, azt hiszem, ez 

mindenki számára ismert. Nagy kérdés, hogy ebben hajlandó-e Moszkva engedni. Itt katonai 

támaszpontról szó van, itt nagy üzletekről szó van, és itt még egy nagyon fontos dologról szó 

van: hogy hol fog megkapaszkodni ez a regionális nagyhatalom, ha Szíriában is elveszti a 

pozícióját. Icipicit hasonló a helyzet, mint a Balkánon volt Milosevics és Moszkva 

kapcsolatával, ami nem feltétlenül ideológia azonosságot, hanem egész egyszerűen egy olyan 

moszkvai igényt jelenített meg, hogy ő is, mint regionális nagyhatalom szeretne ott 

valamilyen pozíciót kapni. 

Afganisztán. Itt nagyon-nagyon sok minden elhangzott arról, hogy milyen fantasztikus jó az 

együttműködés, mi ezt nagyra értékeljük, de azt gondoljuk, hogy a korábbi politikáját 

Oroszországnak nagyon hosszú ideig a senki se győzzön és a lehetőleg senki se győzzön, és 

pragmatikus politikai és gazdasági haszonszerzés jellemezte. Ez egy nagyon jó dolog 

egyébként, tehát ha nem, eltekintünk attól, hogy itt most üzentek egymásnak a nagykövet 

urak, pontosabban az attasé, akkor azt mondhatjuk, hogy ez egy rendkívül pragmatikus és egy 

jó, követhető politika. 

Hasonló helyzetben van Oroszország, mint valamennyi környező nagyhatalom az exit strategy 

2009-es meghirdetése óta. Itt van egy nagyon fontos kérdés, hogy az afgán helyzetnek az 

afganizálása, tehát ez az Afghan ownership mellett meg kéne teremteni pont a kivonulás okán 

a regional ownership-et, tehát az Egyesült Államok helyett vagy az Egyesült Államok mellett 

fokozott felelősség fog hárulni a környező nagyhatalmakra. Ez nem egy egyszerű kérdés egy 

olyan országban, ahol több nagyhatalom van, több nukleáris nagyhatalom van. A fő kérdés az, 

hogy kit és mennyire támogasson például Moszkva, és akkor ideírtam három lehetőséget, 

amiben mi úgy látjuk, hogy ezeket körülbelül azért, szóval ezekkel beszédes viszonyban van. 

Nagy kérdés, hogy hova vonul ki az Egyesült Államok, szerintünk ez lesz azt egyik 

kulcskérdése az afganisztáni rendezésnek, egész pontosan az, hogy növekszik-e az amerikai 

jelenlét a közép-ázsiai poszt-szovjet államokban, ezt ugyanis Oroszország felettébb nehezen 

élte és fogja megélni a jövőben is. 

Végül pedig, hogy miként változik az Egyesült Államok politikája 2014 után. Ehhez azt kell 

tudnunk, hogy nagyjából minden környező nagyhatalom egy kicsit ilyen politikai 

cserealapnak tekintette az afganisztáni helyzetet. Tehát azt mondta, hogy hát, itt üzletet lehet 

kötni az Egyesült Államokkal. Amennyiben az Egyesült Államok kivonul, legalábbis 

katonailag, ez a cserelehetőség, ez a biznisz lehetőség megmarad ugyan, de jelentősen le fog 

csökkenni. 

Oroszország és a rakétavédelem. Itt már nem néztem, de ha jól emlékszem, figyeltem, az 

attasé úr a beszédének nagyjából egy negyedében az orosz rakétavédelmi programmal 

foglalkozott. Ez azt jelenti, hogy valóban, ahogy az aláhúztam, Oroszország számára ez 

stratégiai kérdés. Azért stratégiai kérdés, mert két – tehát a hagyományos fegyverzet területén 

minden modernizáció ellenére Oroszország hátrányban van már elég régóta, és van még két 

ilyen dolog, hogy a nukleáris leszerelés és a rakétavédelem együtt azt a veszélyt rejti Moszkva 

számára, hogy leértékeli az orosz atom ütőerőt, ami gyakorlatilag az orosz nagyhatalmiság 

egyik kulcstényezője ma. Tekintettel arra, hogy ugye valamit, tehát hogy mondjam, ha 

Oroszország egy prosperáló és vezető gazdaság lenne, akkor azt mondhatnánk, hogy 

gazdasági nyomatéka is van ennek az országnak. Van is, természetesen, de közel sem akkora, 

mint amekkora potenciálja van ennek az országnak. Külön problémaként említeném meg, 

hogy Oroszország dönteni__ szárazföldi atomarzenál, a tengeralattjáró fedélzeti atom ütőerő 

elavult, legalábbis kéne nagyon sok atom tengeralattjáró, ami hordozza ezeket. 

Mik a lehetséges ellenlépések? Hát nyilvánvaló, ezt csak példaként említtetem, Szíria, Irán, az 

új Start Szerződésből való kilépéssel való fenyegetés. Ezt inkább azt mondanám, hogy 

Oroszország külpolitikája mindig rendkívül pragmatikus, tehát Szíria bármilyen más, az 



Amerikai Egyesült Államok és Európa számára problémát jelentő konfliktussal, ahol meg 

lehet szorítani Európát, ez behelyettesíthető. Jelenleg ez a három dolog működik. És még egy 

nagyon: a védelmi költségvetések következő 3 évben 80%-kal tervezi növelni, a 

belbiztonsággal összefüggő kiadásokat pedig több, mint 60%-kal. A nagy kérdés, hogy az 

orosz büdzsé ezt megengedi-e. A mi megítélésünk szerint nem. Ennek számos oka van. De 

hadd hasonlítsam össze, még akkor is, ha 80%, ez egy ilyen amerikai-orosz védelmi 

költségvetés összehasonlítás. Vitatható természetesen, de a nagy tendenciákat azért mutatja. 

Hogy hogyan alakult 79-től. Jelenleg körülbelül 9%-át teszi ki az Egyesült Államok 

költségvetésének az orosz költségvetés, még akkor is jóval csekélyebb, no, tehát, hogy 

mondjam, összehasonlíthatatlan, ha többnek tekintjük, és azt mondjuk, hogy vannak a 65 

milliárdon kívül még egyéb tényezők is. Ebből a költségvetésből azt gondoljuk, hogy jelentős 

nagy modernizációra nagyon nehezen futja majd. 

Az energiapolitika. Itt mutatkoznak meg Oroszország előtt álló kihívások talán a 

legdrasztikusabban. Rögtön hadd mondjam azt, hogy annak ellenére, hogy nagy kőolaj- és 

földgáztermelő, továbbra is kitett a nemzetközi energia konjunktúrának az orosz gazdaság. 

Ennek állati egyszerű oka van: valutabevételének közel kétharmadát, vagy majd több mint 

kétharmadát kőolaj és kőolaj származékok, illetve földgáz exportjából szerzi be. Ez a 

gazdaság még mindig egy monokultúrás, ahogy szoktuk mondani, monokultúrás gazdaság. És 

ez az egyik legnagyobb problémája. 

A másik, hogy a világgazdaságban betöltött súlya ugyanakkor jóval kisebb, vagy a 

világpolitikában betöltött súlya jóval kisebb annál, hogy érdemben tudja befolyásolni az 

energia iránti globális kereskedelem alakulását, csak felhívnám a figyelmet, ezt egy 

Oroszországnál jelentősen kisebb ország jobban képes megtenni. Iránnak nevezzük ezt az 

országot. Ha egy kicsit odaszól, hogy akkor most a Hormuzi-szorost lezárnám, akkor abban a 

pillanatban elkezd mozogni az olajár, és rohan fölfelé. 

Rögtön hozzá kell tenni, hogy néhány olyan gazdasági problémát is meg kell említeni, vagy 

néhány olyan gazdasági, illetve kihívás jellegű problémát meg kell említeni. Az orosz 

bankrendszer sem mutatkozott elég erősnek ahhoz, hogy a likviditási problémáit minden gond 

nélkül megoldja az oroszországi vállalatoknak. Illetve továbbra is fennáll a fejlett technológia 

piacainak való kiszolgáltatottsága az országnak még a számára kulcsfontosságú 

energiakérdésben is, vagy energetika területén is. 

Végül az orosz-kínai kapcsolatokról néhány szót. Azért, mert azt gondoljuk, hogy itt az elmúlt 

időszakban vagy az elmúlt néhány évben látványos eróziónak indult meg. 2011-ben volt 15 

éves a ’96-ban a sanghaji csúcson aláírt stratégiai partnerségről szóló nyilatkozat, illetve tíz 

éves a 2001-ben Moszkvában aláírt Egyezmény a jószomszédságról, barátságról és 

együttműködésről. Ez a két dokumentum határozza meg az orosz-kínai viszont. És ez alapján 

hivatalosan azt mondhatnánk, hogy ez egy nagyon jó viszony, de az elemzők azt mondják, 

hogy egyre inkább bizalmatlanságtól terhes, és aszimmetrikus viszony ez az orosz-kínai 

kapcsolat. Két területét hadd említsem meg: a korábbi elvek, értékek – hát hogy mondjam – 

repedeznek. Az egyik mindenféleképpen a grúz-orosz háború volt, amit Peking kritizált. 

Szintén erősen kritizálta a dél-oszét, illetve az abház megoldást. Tehát azt gondoljuk, hogy 

azok az elvek, pl. ilyen a szuverenitás értelmezés, a külpolitikában az értékek megjelenítése – 

ebben nagyon, tehát ebben változik a két országnak az álláspontja. És még egy nagyon fontos, 

hogy azokon a területeken is, amit stratégiai együttműködés területének neveztünk, a 

fegyverkereskedelem, illetve az energiaszektor is gödör felé, vagy kisebb zökkenők 

mutatkoznak. A fegyverkereskedelem terén mindenféleképpen azért, mert az orosz 

technológiát Peking már nem tartja olyan kiválónak, inkább maga old meg bizonyos 

kérdéseket. Az energiaszektor terén pedig egy illúzió volt az, hogy Oroszország majd komoly 

partnere lesz Kínának. Jelezném, megdöbbentő, de mindössze 6%-os Oroszország részesedése 



a kínai energiaellátásban, holott közös, tehát mindenféle nagy csővezeték projektek voltak, 

mindenféle nagy atomprogram projektek voltak. Egész egyszerűen ezeknek a kihívásoknak 

Oroszország egyelőre nem volt képes megfelelni. 

Közös érdek ugyanakkor az USA pozícióinak gyengítése, a NATO terjeszkedésének 

megakadályozása; ez mindenféleképpen egy olyan kérdés, és még egy nagyon fontos dolog, 

hogy ahonnan Oroszország kimarad általában, ott a világpolitikailag nála passzívabb Kína is 

kimarad, tehát mondjuk legalább olyan problémát jelent Kínának vagy kudarcot jelent 

Kínának az arab tavasz azzal a különbséggel, hogy Kínának a gazdasági expanziója az jóval 

hatékonyabb tud lenni. Hogy milyen lesz az orosz külpolitika Putyin elnöksége alatt, azt mint 

jeleztem, több dolgon is múlik. Az egyik mindenféleképpen az, hogy általában milyen lesz a 

putyini politika. Általában hogy éli meg Putyin azokat a kritikákat, amelyeket a társdalom 

megfogalmazott a decemberi, illetve a márciusi választások után. Illetve, hogy rendelkezik-e 

olyan típusú modernizációs programmal, ami ezt az országot elindítja végül is a gazdasági 

felemelkedés, illetve hát a gazdasági modernizáció útján. Ezzel ugyan azért lenne ez nagyon 

fontos, mert akkor a kül- és biztonságpolitikát befolyásoló tényezők között is szerepelne az 

orosz gazdaság hatalmas teljesítménye. Egyelőre ez ma nem szerepel. Köszönöm szépen a 

figyelmet! 

 

DR. JANZA FRIGYES:  

Köszönjük szépen igazgató úrnak az előadását. Rendkívül érdekes volt két profi után egy 

tudományos kutató és elemző véleményét hallani, ami nem biztos, hogy minden tekintetben 

azonosítható a teremben ülők véleményével, de ettől szép a tudomány, hogy mindig 

provokatív kérdéseket tud feltenni, amire majd válaszolunk. Ellenben a mai konferenciát nem 

azért hívtuk össze, hogy tudományos hipotéziseken vitatkozzunk, hanem hogy megteremtsük 

a lehetőségét annak, hogy a két előadónkat, aki a NATO-orosz viszony két-két oldalát 

világította meg, kérdezzük, vagy az ő előadásaikra reflektáljunk. Tehát most a kérdésekre, 

hozzászólásokra kerül sor. Kérném szépen alezredes úr segítségét, a mikrofont legyen olyan 

kedves körbevinni, és miniszter úr vagy biztos úr, nem tudom, hogy illik megszólítani Kovács 

László urat, biztos volt miniszter úr, köszönöm szépen. 

 

KOVÁCS LÁSZLÓ: 

Köszönöm szépen. Amilyen a profi politikusok és a tudomány viszonyát illeti, nem ismeretlen 

a számomra, de ez a rendezvénylenyűgöző volt. Nagykövet úr néhány megjegyzése ihletett 

arra, hogy megerősítsem azt a véleményét, hogy itt a következő 10-15 évben olyan változások 

történhetnek, és ezt pozitív értelemben mondta, amire most még nem is gondolunk a NATO 

és Oroszország viszonyában. És hogy mennyire így van, arra gondoltam, hogy ha mondjuk 25 

évvel ezelőtt - már aki akkor annyi idős volt -, akkor eszünkbe nem jutott volna az, hogy 

egyáltalán NATO és Oroszország viszonyáról beszélhetünk. Akkor volt két globális hatalom, 

az Egyesület Államok és Szovjetunió, mögöttük egy-egy szövetségi rendszer, és a kettő 

között zajlott a nagy mérkőzés, elsősorban a fegyverkezési versenyben, színezve némi 

leszerelési tárgyalásokkal, aminek a bonyolultságára jól emlékszünk. És a másik terepe a 

versenynek, szimbolikusan, az pedig a harmadik világ volt, a harmadik világ konfliktusaihoz 

való viszony. Számomra a legemlékezetesebb az volt, amikor a Szovjetunió Szomáliával 

szemben Etiópiát támogatta, e politikából következően, az eredmény Szomália elvesztése 

volt, így függött össze a két dolog. Aztán jött a Máltai Csúcs a két világhatalom vezetője, 

Gorbacsov és idősebb George Bush között ’89 végén. Aztán jött a közép- és kelet-európai 

rendszerváltások sora, ami a Szovjetuniót is érintette, széthullott a Szovjetunió, széthullott a 

Varsói Szerződés, egy globális világrendszerben találtuk magunkat az évtizedes bipoláris 



világrendszer után, mely sokkal bonyolultabb, sokkal több kiszámíthatatlanságot tartalmazó, 

alapvetően pozitív, de sokkal kevésbé kiszámítható, mint a korábbi. És mindez a magyar 

külpolitika számára is egy új helyzetet teremtett. A magyar külpolitikában az első kormány a 

választások után, az Antall kormány tűzte ki az akkori ellenzék teljes egyetértésével azt a 

három prioritást, aminek első pontja ez euro-atlanti szervezetekhez való csatlakozás, a 

második a szomszédokkal a viszony rendezése, és a harmadik a határon túli magyarok 

támogatása. Rövidesen rájöttünk, de főleg az euro-atlanti szervezetek figyelmeztettek is arra, 

hogy ez a három nagyon-nagyon összefügg. Hogy a határon túli magyarok helyzete nem 

javítható a szomszédokkal való viszony rendezése nélkül. Hogy az euro-atlanti 

szervezetekhez való csatlakozás föl sem merülhet a szomszédokkal való viszony rendezése 

nélkül, és hiába hivatkoztunk mi, na, de hát van görög-török ellentét, akkor most miért 

probléma, ha van magyar-szlovák vagy magyar-román ellentét, mire azt mondták, hogy éppen 

ezért. Éppen ezért, mert nem akarnak még egy ilyen helyzetet. ’49-ben az egy 

kényszerhelyzet volt, hogy ezt fölvállalták, de most nincs ilyen kényszerhelyzet. Tehát amíg 

mi nem rendezzük Szlovákiával és Romániával a viszonyunkat, addig nincs. És aztán kaptunk 

jelzéseket is, hogy ha azt akarjuk, hogy ’97-ben, amikor eldől, hogy ki lesz az első kör 

résztvevője a NATO bővítésben, ’96 végén, ’97-ben, amikor eldől, kik lesznek az első körben 

az Európai Unió bővítésében, akkor ezt a két dolgot sürgősen oldjuk meg, és meg is tettük. 

’95-ben Romániával, illetve Szlovákiával pedig ’96-val rendeztük. És amit ebből én 

következtetésképpen szeretnék levonni az az, hogy változott a helyzet abban is, hogy például 

Oroszország hogy ítélte meg Magyarország és a NATO viszonyát. Én emlékszem Andrej 

Kozirevre, aki kollégám volt külügyminiszterként, hogy ő mennyire ellenségesen reagált még 

a feltételezésre is, hogy Magyarország a NATO tagja kíván lenni. Emlékszem Jevgenyij 

Primakovra, aki szintén külügyminiszterként nagyon negatívan reagált. Majd egy ’97-es 

budapesti Primakov látogatáskor azt mondta nekem, László, ami Magyarország NATO 

csatlakozását illeti, hát ezt mi fait accompli-nek tekintjük, egy év múlva be is következett. Ez 

ténykérdés. Sőt, még bizonyos megértést is megfogalmazott, mivel négyszemközt mondta, 

nem lenne szép, ha elmondanám, hogy milyen indokokat sorolt föl, amik érthetővé teszik, 

hogy Magyarország a NATO felé orientálódik, a magyar történelem néhány eseményére utalt. 

Nos, ebben a helyzetben, amiket nagykövet úr mondott, a kulcsszavak, én azt gondolom, a 

türelem, a nyitott ajtók politikája, maximálisan egyetértek. Hozzátenném még a megértést, az 

empátiát, az egybeeső érdekekre történő építkezést és a bizalom kiépítését. Amit ezredes úr 

elmondott, abból nekem egy korábbi Reagan-i megfogalmazás jutott eszembe, a trust but 

verify. Bízzál, de ellenőrizz. Oroszország pozíciója például a rakétavédelmi rendszerrel 

kapcsolatosan pontosan ezt a logikát mutatja, és ezt a NATO oldalán meg kell érteni ezeket az 

aggodalmakat, és törekedni kell ezeknek az eloszlatására. Köszönöm szépen. 

 

DR. JANZA FRIGYES: 

Köszönöm szépen.  

 

DR. KEMÉNY LÁSZLÓ: 

Rendkívül érdekesnek tartottam, mint nagykövet úr, mint a katonai attasé előadását 

elsősorban abból a szempontból, hogy a bizalom és az együttműködés szempontjából 

tekintették át a NATO és Oroszország kapcsolatait. Én azt gondolom, hogy ez az alapkérdés, 

hogy a hidegháború vége óta, a poszt-hidegháborús időszakban nem lehet a szembenállás 

szemszögéből, nem lehet a valamikor volt kétpólusú világ szempontjából vizsgálni a 

folyamatokat, és nem lehet abból a szempontból sem vizsgálni a folyamatokat, amely az 

Egyesült Államok egyedüli központi és nagyhatalmi, szuperhatalmi szerepéből vonja le a 



következtetéseket. A világ teljes mértékben megváltozott, nincs már egy szuperhatalom, és 

főleg nincs olyan hatalom, amely az egész világot irányítja. Ebből a szempontból 

Oroszországot nem lehet egyfajta szembenállási pozícióból megítélni, éppen ezért én teljes 

mértékben nem értek egyet azzal az elemzéssel, amelyet Tálas Péter felvázolt Oroszországról, 

Oroszország ma nem ilyen, és nagyon nagyot hibázunk, és ahogy én látom, a NATO nem is 

így értékeli a viszonyokat. De Magyarország is nagyon nagyot hibázna, ha ebből a 

nézőpontból értékelné az Oroszországban zajló folyamatokat. Néhány példát hadd mondjak. 

Mondjuk, kezdjük a kínai-orosz problémával. Jelenleg zajlik például egy nagy tengeri 

hadgyakorlat, orosz-kínai hadgyakorlat, ahol a vezényszavak oroszul működnek. Ez a 

hadgyakorlat én azt gondolom, hogy nem arról tanúskodik, hogy Oroszország és Kína között 

a bizalom valamilyen módon megrendült volna. Hozzá szeretném tenni, hogy sok minden más 

példát is lehetne mondani az orosz-kínai együttműködésre, amelyek egyáltalán nem azt 

bizonyítják, hogy valamiféle szembenállás körvonalazódna a két nagyhatalom között. 

A másik ilyen példa az az oroszországi modernizációja állapota. Én messzemenőleg nem 

értek azzal egyet, hogy Oroszország modernizációs deficittel küzdene. Természetesen jelentős 

deficitjei vannak, mert hiszen ahonnan indult, abból a történelmi nézőpontból sok minden 

lemaradása van. Jelen pillanatban négy hatalmas nagy modernizációs programot valósít meg, 

amelybe ha belegondolunk, hogy milyen perspektivikus lehetőségei vannak, akkor egy 

egészen más Oroszországot látunk. Ez a négy a következő: van egy a csúcstechnikára 

kihegyezett modernizációs program, a központi eleme a Szkolkovo, amelyik egy oroszországi 

Szilícium-völgyet próbál megvalósítani. Rendkívül izgalmas, érdekes dolgok vannak benne. 

Nincs idő annak a felsorolására, hogy mi zajlik mögötte. Szkolkovo. Ez a csúcstechnikának a 

megalapozása. A másik ilyen hatalmas program az a Távol-Kelet és Kelet-Szibéria felemelése 

az európai szintre. Éppen most hoztak létre egy új állami projektet, amelynek az a lényege, 

hogy ezt a hatalmas területet, ahol az orosz nyersanyagkincs körülbelül 80%-a koncentrálódik 

jelen pillanatban, olyan szintre emeljék, hogy el tudja látni a következő évtizedekben 

Oroszország gazdasági fölemelkedését. 

A harmadik rendkívül nagy program az egy pénzügyi program. Oroszországot egy pénzügyi 

világközponttá akarják változtatni. Ennek érdekében például Moszkvát kibővítik, a jelenlegi 

moszkvai nagyságrendhez hozzátesznek még Moszkva megyéből kétszer akkora területet, 

mint amekkorán jelen pillanatban Moszkva elhelyezkedik, és ennek a bővítése egy 

fantasztikus nagy programot jelent. A pénzügyi világközpont kiépítésébe beletartozik a rubel 

világpénzzé való fejlesztése is. Ez is egy hatalmas nagy program, nem akarom most mind 

elmondani, ami beletartozik, de ez egy létező, valóságos, működő elképzelés. És hát a 

negyedik nagy program, az pedig annak az integrációnak a létrehozása Oroszország körül, 

amelyről részben Péter beszélt, de amelynek én azt gondolom, hogy a távlati perspektívája az 

abban jelenik meg, hogy abban a világban, amely a körülbelül 20 központ köré szerveződött 

integráció világhálóját alakítja ki, lesz egy ugyanolyan elem, mint például az Európai Unió 

vagy mint például az APEC vagy más egyéb integrációk, amelynek a hálója fogja működtetni 

a világot. Ez is egy rendkívül fontos változás, és ennek az integrációnak, az eurázsiai uniónak 

a kiépítése egy rendkívül fontos elem. 

Sok mindent lehetne még mondani, csak egyet befejezésként, hogy tegnap írtak alá az 

Amerikai Egyesült Államok egyik befektetői körével egy olyan megállapodást, amely 

Oroszország tengeri határai mentén olajlelőhelyek feltárására, illetve a Mexikói öböl 

olajlelőhelyeinek a feltárására közös projektet dolgozott ki körülbelül 100 milliárd dollár 

értékben. Én azt gondolom, hogy ez a fajta együttműködés, ez a fajta integráció a 

gazdaságban és a politikában, ez lehet a biztonsági együttműködésnek a garanciája is. Tehát 

messzemenően nem ilyen Oroszország, és nem is szabad ebből a szempontból vizsgálni. 

Rossz lóra teszünk, hogy ha így gondoljuk Oroszországot. Köszönöm szépen. 



 

DR. JANZA FRIGYES: 

Köszönöm szépen. Megadom a szót a következő felszólalóknak. 

 

JUHOS LÁSZLÓ: 

Juhos László vagyok, a Reális Zöldek Klub elnöke, ez egy zöld civil szervezet, amely 

korábban a 2010-ig létezett a Magyar Országgyűlésben egy intézményrendszer, az 

úgynevezett civileknek egy ilyen lobbi szervezete, annak a tagja voltunk. Magyarország 

kötelezettséget vállalt, mint NATO tagállam arra nézve, hogy a déli határon elhelyez egy 

lokátort. A mi szervezetünkben vannak katonai szakértők is, katonai családból származó 

tagjaink is vannak. Vizsgálatot végzett a szervezetnek ez a társasága arra nézve, hogy ennek a 

lokátornak a legjobb elhelyezése a Zengő lett volna. Mi annak idején még Kovács képviselő 

úrnak is adtunk ilyen impulzusokat, hogy ez a lokátor oda kellett volna, hogy kerüljön, később 

aztán Sólyom Lászlóval az élén ez a bakancsos turista elkezdett a lokátor ellen egy ilyen zöld 

hókuszpókuszt csinálni. Végül is a lokátor akkor tudományos akadémikusok is hozzájárultak, 

hogy Tubesre kerüljön, kisült, hogy az se jó volt. Végül valahol a Dunántúlra helyezi most a 

kormány, legalábbis tervezi. Én a nagykövet urat kérdezem, hogy egy ilyen kötelezettséget 

mikor Magyarország nem teljesít, amit önként vállalt, akkor milyen szemüvegen keresztül 

nézi ezt Brüsszel, mármint a saját országomat, hazánkat? 

Második kérdésem az, hogy mégis mennyibe került ez nekünk, magyar adófizetőknek? Mert 

ugye próbáltunk civil szervezetként a honvédelmi tárcához fordulni, írásban is megtettük, de 

nem kaptunk választ, hogy mennyibe került nekünk ezt a szamárság, hogy végül is az egész 

politika mindenestől, a kormányok lenyelték ezt az ostobaságot, hogy veszélybe kerül ott a 

bánáti bazsarózsa, ami nem is őshonos. Várom megtisztelő válaszát. 

 

TÖMÖSVÁRY ZSIGMOND: 

Tömösváry Zsigmond nyugállományú tábornok vagyok, köszönöm szépen a lehetőséget. 

Azért kértem szót, mert 1993 és 1998 között a Magyar Köztársaság moszkvai 

nagykövetségéhez beosztott katonai attasé voltam. Mint ilyen, közvetlen közelről 

figyelhettem az új Oroszország és a NATO közötti új kapcsolatok születését, formálódását, s 

hát természetesen nagyon erősem figyelnem is kellett, hogy hogyan alakulnak ezek a 

kapcsolatok. Azt szeretném elmondani, hogy éppen ezért, visszagondolva arra az időszakra, 

hogy nagy örömet okozott számomra, és azt hiszem, hogy mindannyiunk számára biztató kell 

hogy legyen az, hogy az itt felszólaló nagykövet úr, az ezredes úr a hozzászólásának zömét 

azok a rendezvények, események, katonai, civil rendezvények tették ki, amelyek az 

együttműködésről, a kölcsönös bizalom erősítéséről van annak kísérletéről szólnak, és 

lényegesen kevesebb, nagykövet úr három dolgot említett meg, ami árnyékot vetett az 

Oroszország-NATO kapcsolatokra, ugye az első volt a NATO légi hadművelete a délszláv 

térségben, második ilyen a 2008-as Oroszország-Grúzia közötti fegyveres konfliktus. 

Bocsánat, már a harmadik elvesztettem a fonalat. A rakétavédelem, igen, a legfontosabb, ez a 

mi napjaink és a jövő fontos kérdése, ez az európai rakétavédelem kérdése. 

Én azért hozzátennék egy negyediket is, ami pont az én időmben volt akkor az egyik 

legnagyobb probléma, ez maga a NATO bővítésének a kérdése, ami akkor legalább akkora 

visszhangot váltott ki az orosz társadalomban, mint amilyen ma a rakétavédelem kérdése vált 

ki a világon itt is, ott is mind a két térfélen. Nagyon erősen ellenezték minden szinten, hogy a 

politika katonai és szakértői szinten is, és a végén elvezetett oda, amiről miniszter úr is 



beszélt, hogy ugye tudomásul vette az orosz fél a végén, hogy nem tudja megakadályozni a 

NATO bővítését, is ide jutunk. 

Kérdésem az lenne, mert azért az is van, hogy ez a további bővítés kérdése. Mert ez is lehet 

egy olyan, ami árnyékot vethet a NATO és Oroszország kapcsolataira, hogy ezzel 

kapcsolatban mi a véleménye az ezredes úrnak és nagykövet úrnak is, hiszen volt már egy 

olyan pillanat, amikor Grúzia és Ukrajna egyszerre jelentkeztek, hogy NATO tagok kívánunk 

lenni. Grúzia 2008-ban, Ukrajna meg azóta a belpolitikai események alakulása következtében 

mind a két ország felvétele az gondolom, egy időre lekerült a napirendről. De mi van, ha újra 

fölteszik a kezüket? Tehát ez mit jelentene a NATO-orosz kapcsolatok szempontjából? 

Köszönöm szépen, ennyit szerettem volna. 

 

RÁTH TAMÁS:  

És megígérem, tisztelt hölgyeim, uraim, hogy a NATO-orosz kapcsolatok jövőjéről akarok 

egy pillanatra beszélni. Beszélünk mindig a NATO, NATO-orosz kapcsolatokról – Ráth 

Tamás vagyok, a Honvédelmi Minisztérium Technológiai Hivatalának a volt főigazgatója. 40 

évet töltöttem el a haditechnikai kutatás-fejlesztésben. De nem fogok reagálni az orosz 

hagyományos fegyverzet állapotára. Tehát visszatérek a NATO-Orosz Councilnak a 

szerepére. Hát itt nagyon komoly ellentét van, ezt a rakétavédelmi területet. Hogy lehet ezt 

feloldani? És hát azért más bizottságokban, én a NATO tudományos, a Research and 

Technology Organisation-ban vettem részt több mint 13 évet, és hát ott állandóan fölvetődik, 

hogy hogyan lehet a NATO-hoz közel hozni Oroszországot, és mi a NATO. A NATO 

tagországoknak a, hogy úgy mondjam, a summázata. Tud-e Magyarország ebben a kérdésben 

segíteni a NATO-nak és Oroszországnak? Ez egy szép kérdés. Azt kell mondanom, hogy 

igen. Tehát az a helyzet, amíg a nagypolitikai platformoknál van egy ilyen akadály, mint 

rakétavédelem, keresni kell azokat a területeket, ahol a NATO tagországok – például 

Magyarország – és Oroszország például együtt tud működni a tudományos életben, a kutatás-

fejlesztésben. És nagyon érdekes lenne megnézni, hogy ’90 óta mit csinált Magyarország, 

vagy mit akarunk a jövőben csinálni. És ugyanúgy a többi ország. És ez a nagy probléma, 

hogy nagyon gyakran ezek a kis országoknak a képviselő, hogy úgy mondjam, hangolva 

vannak az ilyen holtponti kérdések körül, hogy rakétavédelem vagy a grúz háború, és akkor 

megáll mindenki, ahelyett, hogy mennénk tovább, mert keresni kell azokat a témákat és 

területeket, ahova be lehet hozni az orosz szakembereket. És minél több területen tudunk az 

orosz szakemberekkel párbeszédet kezdeni, annál nagyobb bizalmi sávszélesség alakul ki. És 

ezt a sávszélességet kell bővíteni a többi a területen. Mert különben nagyon nehéz lesz, és 

marad nem NATO-orosz viszony, hanem Egyesült Államok-orosz viszony. Mert eddig ott 

tartunk. 

 

BÖSENBACHER FERENC: 

Bösenbacher Ferenc vagyok, egy nyugdíjas külügyér. Jelenleg a Biztonságpolitikai és 

Honvédelmi Kutatások Központjának, ott a kuratóriumnak a tagja. Kérdésem lenne az 

előadókhoz, hogy az új amerikai védelmi koncepció, amely elsősorban Ázsiára, a Csendes 

óceánra koncentrál, és bizonyos kivonulást is jelent Európából, az milyen hatással lehet. 

Szeretnék a korom ellenére előrenézni. Milyen hatással lehet a NATO-orosz együttműködésre 

Európa vonatkozásában, és legyünk őszinték, vis-á-vis Kína vonatkozásában. 

 

 

 



SZENES ZOLTÁN: 

Szenes Zoltán, Nemzeti Közszolgálati Egyetem. Kérdés mindhárom előadónkhoz, hogy mit 

várnak a chicagói NATO csúcstól, és ez hogyan hathat a NATO-orosz kapcsolatokra? 

 

DR. JANZA FRIGYES: 

Köszönöm szépen, és akkor parancsoljon, nagykövet úr. 

 

KOVÁCS ISTVÁN:  

Köszönöm szépen. Köszönöm a kérdéseket, hozzászólásokat, érdeklődést! Az egyik konkrét 

kérdés az a radar, és hogy a NATO hogyan fogadta. A NATO nem elemzi az egyes 

országoknak a belpolitikai vagy zöld civil szervezetek hozzáállását. Ők azt nézik meg, hogy a 

feladatot el lehet-e látni vagy nem. Mi, ők is felmérték technikailag, hogy a feladat 

elvégezhető-e. Biztos, hogy Zengő volt valószínűleg technikailag a legjobb, de most, ha jól 

emlékszem, Medina lett kiválasztva, és ha jól tudom, nem a szaúd-arábiai, bár lehet, hogy az 

jobb lenne, de mindenesetre a NATO szempontjából megnyugtató, mert hát bizonyos réseket 

betöltve lehet, hogy drágább, én nem tudom az árakat, azt javaslom a HM-től megkérdezni, a 

tárcától, hátha ők tudják. De a NATO szempontjából mindig az a lényeges, hogy a feladat 

ellátható-e. Ha ellátható, ők boldogak, és úgyis mindig van több rendszer, tehát itt nem egy 

dolgon múlik soha, mint ezt legtöbben önök közül tudják, hanem mindig vannak 

párhuzamosak, meg backup úgynevezett rendszerek. Tehát a NATO nem volt igazán sem 

ideges, sem nem nagyon foglalkozott vele. Ők csak azt kérték, hogy működőképes legyen. 

Hogy utána azt most a UPC vagy a Telecom parabolájával érjük el, az nem érdekelte őket. 

A másik, ami izgalmas, a bővítés. Hogy abból lehet-e feszültség újra. Szerintem a mostaniból, 

tehát az a négy, ami még megmaradt, a három nyugat-balkáni és Grúzia – a Nyugat-Balkánon 

biztos, hogy nem. Mert az már szerintem rég elfogadott, hogy a Nyugat-Balkán, tehát a volt 

jugoszláv területek az euro-atlanti integrációban lesz megnyugtatóan kezelve, Oroszország 

szempontjából is a biztonsága, a védelme, tehát – én nem azt mondom, hogy mindenki esetleg 

Oroszországban boldog lesz, amikor ezen országok be fognak lépni, de szerintem az orosz 

nagypolitika ezt már rég a helyére tette, és ebből én nagy konfliktusveszélyre nem számítok. 

És itt a konkrét példa, egy Szerbia az EU-val a tárgyalások megkezdése, Horvátország 

csatlakozik, tehát hogy Oroszország kimondta, hogy ő örül, ha Szerbia stabilabb lesz, és nem 

tudom, egyszer az EU-hoz tud csatlakozni. A NATO-hoz egyelőre nem időszerű. Ott 

Szerbiának is megmondtuk, hogy mi nem akarjuk őket semmilyen nyomás alá helyezni. 

Amikor eljön az ideje, és úgy érzik, hogy már azért egy kicsit feledésbe merült az, mivel itt 

emberöltők kellenek, akárhogy fogjuk fel a tragédiát, hogy ezen az oldalon vagy azon az 

oldalon, felejteni is kell, és a politikának kezelni kell dolgokat. De biztos, hogy egyszer az 

egész térség, mint az EU, mint a NATO-hoz csatlakozni fog. S lehet, hogy ez akkor fog már 

bekövetkezni, amikor Oroszország, ahogy említettem, és köszönöm külügyminiszter úrnak, 

hogy arra visszautalt, már olyan közelségben lesz úgymond az együttműködésben a NATO-

hoz, hogy az fel se fog merülni senkiben, hogy ez nem egy természetes lépés. Grúziánál más a 

helyzet, főleg még ma. Mert sokkal érzékenyebb. És kivetít, és vannak kérdések. Most nem a 

NATO által elfogadott vagy kiadott, hogy egyszer Grúzia NATO tag lesz, nem akarom ezt 

vitatni, de az időtáv az ma nem határozható meg. És az időtáv nem csak Grúzia felkészülését 

kell, hogy figyelembe vegye, hanem Oroszországot is például. És ezt lehet, hogy a sajtóban, 

de én úgy tudom, hogy ez nem sajtópublikus, hogy – tehát persze ezt nem fogjuk így 

kimondani, de reálisan orosz oldalról, NATO oldalról ezt tudjuk. Tehát lehet, hogy a sajtóban 

más jelenik meg, mert egy politikus kimegy, és persze hazabeszél mindenki, a saját, a 28 

NATO tag és Oroszország is, de ez nem változtat a realitásokon. Hogy eljöhet az a korszak. 



De még Grúziának is nagyon sok bizonyítandója van. Például a következő elnökválasztás is 

egy ilyen. De önmagában nem az a feltétele, hogy bekerüljenek. Ukrajnánál már csak annyit, 

hogy a NATO úgy áll hozzá, hogy Ukrajna azt mondta, hogy most nem érdekelt, köszöni. Mi 

azt mondtuk, hogy ez természetes, hát mindenki eldöntheti maga, hogy jelentkezik, vagy nem 

jelentkezik. Attól a NATO-nak a nyitott ajtók politikája megvan. Ha egyszer Ukrajna 

változtat az álláspontján, az nem azt fogja jelenteni, hogy akkor rögtön mindent megkapnak. 

Ha bizonyítják, és elindul egy folyamat, az nagyon jó. De azért hozzáteszem, hogy a NATO-

ukrán együttműködés, tehát ugyanolyan formában, mint van az NRC, van egy NUC, az jól 

működik. Tehát maga a pragmatikus együttműködési oldal, sőt, az elején, megmondom 

őszintén, a politikai pozitívabb volt, mint korábban, mert kompenzáltak egy kicsit az ukránok, 

hogy ők nem azt jelentik, hogy nem szeretik a NATO-t, és nem akarják folytatni az 

együttműködést. De hát nekik is vannak egyensúlyok, amit be kell tartani már csak azért is, 

mert itt például ketten ülünk a teremben az orosz katonai attaséval, és hát Ukrajnának is azért 

minden szomszédját is azért figyelembe kell vennie. De a NATO az együttműködést 

ugyanúgy folytatja Ukrajnával, mint korábban, amikor úgymond a tagságra is voltak 

aspirációik. 

A következő kérdés itt a rakétavédelem, hogy feloldani az ellentéteket, tud-e segíteni 

Magyarország. Mindenképpen tud segíteni Magyarország, és például ha egyszer mégis egy 

együttműködés kialakul Oroszországgal rakétavédelemben, amiben én hiszek, szerintem 

várjuk meg ezt a jövő évi tavaszi korszakot. Addigra azért valami kimozdulhat. Például 

adatfeldolgozás területén – én most Magyarország egy természetes partner lehet, radarképek, 

stb. megosztása. Én nem azt mondom, hogy ez lesz, de itt van egy terület rögtön, amit lehet 

mondani, és ehhez nem kell semmilyen nagy beruházás, és szakembereink is megvannak. És 

ez szerintem az orosz félnek is érdeke lehet. De hát mondom, ezt ki kell várni. 

Amit volt kollégám, Bösebacher Feri itt kérdezett, teljesen jogos. De hozzátenném, hogy a 

NATO-ból nem látni, hogy az Egyesült Államok új védelmi koncepciója, tehát ez a Csendes 

óceán felé fordulás vagy térség felé fordulás ez szempontunkból teljesen érthető. És az ő 

szempontjukból pláne. Mi egy picit persze, akik európai tagok jobban figyeltük, hogy ez nem 

jelenti azt, hogy elfelejtenek bennünket vagy ezt a biztonsági térséget, de nem, és ezt látni 

fogjuk Chicagóban, és itt már a következő kérdésre is utalok, hogy Chicagóban 

meggyőződésem, hogy ki lesz nagyon szépen, érthetően mondva, hogy a szövetség tartja azt, 

amivel megalakult, és a kollektív védelem az biztosítva lesz attól függetlenül, hogy az 

Egyesült Államoknak a legnagyobb tagjának úgymond figyelme egy másik térségre talán 

koncentrálódik. Ez a térség ugyanolyan védelmi képesség meglesz mint a terület, mint a 

lakosságnak. De ugyanúgy meglesz az a nyitottság az együttműködésre is a partnerek felé, 

akik ebben a térségben vannak, mint Oroszország vagy Ukrajna, amiről beszéltünk, vagy 

Nyugat-Balkán. Tehát szerencsére itt nem látok – az, hogy Kína, meg ez az új Csendes óceáni 

térség bekerül-e a NATO-Orosz Tanács témájába, ez viszont inkább Oroszországon múlik, 

mint a NATO-n, hogy Oroszország be kíván-e ilyet hozni. A NATO biztos, hogy kész lenne 

erről beszélgetni, mert ez csak, ez még nem is konzultációnak mondanám, csak 

beszélgetésnek. A NATO részéről én meglepődnék, ha mi beemelnénk most magunktól 

mondjuk Kínát. Mert úgyis minden kitudódik, ezt tudjuk, tehát semmilyen negatív üzenetet 

nem akarunk küldeni Kínának, hogy itt valami gond van, de ha orosz részről hozzák be akár 

Kínát, akár egy más országot vagy területet, biztos vagyok benne, hogy nem fogunk 

ellenkezni. Meg fogunk lepődni, hogy végre valami érdekes dologról is fogunk beszélni. De 

amúgy, de nem fogunk ellenállni. 

És Chicago siker lesz. Zoli, siker lesz. Már csak azért, mert amerikai elnökválasztási év van, 

és ez a NATO csúcs ez, én úgy mondanám, mert sajtó remélem, nem adja le, hogy azért nem 

100%-ig egy NATO csúcs, hanem az amerikai kampány egyik állomása is. Tehát itt olyan 



témák kerülnek napirendre addigra, amelyek már szinte most el vannak varrva, megvan a 

végeredmény. Ezért is volt múlt héten például a NATO-orosz tanács külügyminiszteri szinten, 

hogy ott megállapodtunk, hogy most hol vagyunk, és majd folytatjuk az elnökválasztások 

fényében. Természetesen májusban lesz a rakétavédelmi Oroszországban, ez a konferencia, a 

NATO ott lesz, nagyok ott lesznek, kicsik is, mi is ott leszünk, nem tudom, a szint biztos nem 

lesz túl magas, mivel abba pont nem tudunk beleszólni, de ott leszünk, meghallgatja mindenki 

egymást, és ez is az együttműködésnek egy állomása, úgy kell felfogni. Tehát nem az 

ellentétek, mert hallottuk az előadásban is, sok minden nem tetszik a orosz félnek, de én nem 

vagyok egy szakértő, de mutogattak már sok mindent, és technikailag a mai rakétavédelmi 

rendszer nem tudja a kontinentális rendszert elfogni. És nem csak, hogy a mai, de a ma 

tervezhető vagy technikák, amire gondolunk, még ha a fejlesztésüket nézzük, azok sem. Az, 

hogy utána mi lesz 20-40-50 év múlva, azt ma nem tudjuk megmondani, de azt nem is kell 

szerintem. 

De Chicago siker lesz, mert fogunk beszélni Afganisztánról, ami önmagában nem siker, 

hanem egy nagyon komplex helyzet, amit meg kell közösen oldanunk, és megint Oroszország 

érzi a legjobban, s ha megnézzük az együttműködésben az utóbbi 4-5 évben, és főleg az exit 

úgymond politika meghirdetése óta, Oroszország egyre komolyabban együttműködik a 

NATO-val, mert tudják, ahogy Tálas Péternek is nagyon helyesen benne volt az előadásában, 

hogy ott a régió az ott marad, és konfliktusok is ott maradnak. Az ICEF, a NATO nem fogja 

megoldani 2015. január 1-től. Én mindig azt kérdezem, hogy biztonságilag, katonailag fenn is 

tartható a 228 000 afgán katona és rendőr. Pénz is össze fog jönni rá. De mitől fog 2015. 

január 1-től működőképes gazdaság és pénzüggyel rendelkező országként működni 

Afganisztán? Ez a kérdés. Ha fog, akkor már a felét a katonáknak el lehet küldeni. De nem 

fog. Tehát itt van, és ez már nem NATO kérdés, hozzáteszem. Ez már a világ, meg Európai 

Unió, gazdaság, beruházás, és ebben a kínaiak, nem csak Oroszország is érintett, akik elég 

nagy beruházások, bányákat ott vásároltak, meg – tehát munkahelyteremtés kell. Ott már nem 

csak a biztonságot kell felügyelni. S Chicago sikeres lesz olyan szempontból is, hogy a 

partnerségekről is beszélni fogunk, pozitívak voltak a partnerségek. Persze Líbia, Szíria – ott 

lehet sok mindenről beszélni, de ha most eltekintünk – mert abba nem akarok belemenni, de 

hogy hány partnere van ma már a NATO-nak! Hát ki gondolta volna, hogy egy 

Afganisztánnál 51-en ülünk! 51 ország ül! Hát abból a 28 NATO-s, de – tehát Finnországtól, 

most Japán is ott ült, Oroszország az ICEF ott fog ülni Chicagóban, és ott volt – tehát hogy – 

Tonga, igen. Ez elképzelhetetlen volt korábban. És persze a partnerségek, s most nem, ez is 

egy külön előadás, ez nem azt jelenti, hogy mindenki ugyanazokat az értékeket, elveket vallja, 

védelmezi. De rengeteg érdekközösség van, mert egy Quatar hozzájáruló volt Líbiánál, de 

azért én nem merném kimondani, hogy ugyanazokat az értékeket osztja, mint általában a 

NATO tagjai, demokratikus berendezkedést. 

De Chicago, Afganisztán mellett partnerség, be fogjuk jelenteni, igen, az első fázisát a 

rakétavédelemnek, ami egyáltalán nem zárja ki még az együttműködés lehetőségét, és az 

orosz viszony attól, hogy nem lesz csúcs, én szeretném csak megismételni azt az egy 

mondatot, amit mondtam, és ezzel zárom, hogy akármilyen fontos a rakétavédelmi tárgyalás 

és megegyezés, történelmi léptékkel a NATO-orosz viszonyt nem ez az igen vagy nem, 

létezik vagy nem létezik a viszony. A viszony, a kapcsolat létezni fog, és pozitívan fog létezni 

akár lesz együttműködés, akár nem. Köszönöm. 

 

DR. JANZA FIRGYES: 

Köszönöm szépen nagykövet úrnak, és minden kommentár nélkül akkor attasé urat kérném 

meg, hogy amennyiben kíván, reagáljon, parancsoljon. 

 



IVAN LUTSYSHIN: 

Mindenekelőtt szeretném megköszönni a meghívást, az igazán tartalmas, nyílt és igen őszinte 

beszélgetést. Szeretném megköszönni Tálas Péternek azt a beszámolót vagy előadást, amiről 

nyilvánvalóan sokan úgy gondolják, hogy ez biztos, hogy nem tetszik az oroszoknak, vagy 

nem tetszik az orosz félnek. De fontos nekünk is tudni, ismerni mindent, amiben erősek 

vagyunk, tehát a pluszainkat, a mínuszainkat is, és hát itt nagyon helyesen a teremből még a 

Tálas úr előadása ki lett egészítve, és egy ennél sokkal teljesebb képet festett le arról, amivel 

most rendelkezünk. 

Nagyon köszönöm mindenkinek, ez tényleg egy hatalmas és nagyon részletbe menő, mély 

munka volt. Remélem, hogy lehetőségem lesz arra, hogy sokkal behatóbban megismerjem 

ezeket a munkákat. Sokan hajlamosak úgy gondolni vagy úgy értékelni, Oroszország ismét 

egy olyan globális szerepre tör, amellyel korábban rendelkezett. De hogy ehhez nincs meg az 

elégséges háttere vagy eszköztára. Oroszország mindenekelőtt arra törekszik, hogy 

megvalósíthassa a saját önálló, pragmatikus politikáját, ami a saját biztonságát is szavatolja, 

és senkinek a biztonságát nem veszélyezteti. 

Oroszország mindenekelőtt nagyon keményen ki fog állni a saját érdekeiért, természetesen 

nem sértve ezzel semmilyen más érdekeket. Ami a rakétavédelmet illeti, hát az álláspontok 

elég egyértelmű. Valamikor még olyan, tehát elhangzott olyan is korábban, voltak ilyen 

feltételezések, hogy Oroszország a NATO-hoz csatlakozni fog, de hát ezt egyelőre mosoly 

kísérte. Azt is szokták kérdezni, hogy kivel szemben haverkodtok? Tehát kivel szemben 

barátkoztok? Természetesen Oroszországnak mindig és mindenekelőtt és elsődlegesen a 

legfontosabb a saját biztonsága, területi egysége és a lakosságának a védelme. A nukleáris 

erők pedig a visszatartó erők. 

Ami a NATO bővítését illeti, Oroszország pillanatnyilag elfogadhatatlannak tartaná azt, hogy 

olyan országokat vonjon magához a NATO, amely országgal Oroszországot igen régi 

gazdasági, etnikai, kulturális, egyéb ezer szál fűz össze, egyrészt. Olyan szempontból értem a 

dolgot, hogy kvázi mintha megpróbálják leválasztani ezeket az országokat Oroszországról. 

Elszakítani Oroszországtól. 

Ami pedig Grúziát illeti, a grúz kormányzat következetesen oroszellenes retorikája 

természetesen azt vonja maga után, hogy hát nem lelkesedhetünk azért, hogy Grúzia is az 

Észak-Atlanti Szövetség tagjává váljon. 

Mit várunk mi a Chicagói Csúcstalálkozótól vagy a chicagói rendezvénytől? Elsősorban egy 

józan értékelést várunk. És azt várjuk, hogy amikor a globális vagy regionális biztonságot 

mérlegelik, vagy arról beszélnek, akkor ne hagyják figyelmen kívül Oroszország érdekeit. 

Azt tudni kell, hogy Oroszország mindenképpen az együttműködésre törekszik. Ezen a májusi 

konferencián, amiről szót ejtettem, ott mi szeretnénk, ha abszolút nyitott lenne, nyitott beszéd 

lenne a jellemző, és Oroszország fel fogja sorakoztatni a saját érveit a tekintetben, hogy miért 

olyan érzékeny, miért érinti ennyire a rakétavédelmi berendezésekkel kapcsolatos kérdés. 

A konferencia alatt látogatásokat is tervezünk, katonai, légi, űrkutatási objektumokra is, ami 

hát ismét csak a nyitottságunkat vagy nyíltságunkat támasztja alá. 

Ami pedig az USA Csendes óceáni terveit illeti, ez magától értetődő, mert ott alakul ki egy új 

erőközpont gazdasági és politikai szempontból. És természetes Amerika érdeklődésének 

odafordulása. 

Azt szeretném végezetül mondani, hogy mindenképpen minden érdemes és fontos figyelembe 

venni Oroszország érdekeit, Oroszország véleményét. Oroszországnak igen nagy tapasztalatai 

vannak már akár Afganisztánban, akár az arab országokban. Sokan azt hajlamosak gondolni, 

hogy az arab tavasz után ott egy úgymond demokrácia vagy ilyesmi fog kialakulni, holott 



tulajdonképpen ez egy újabb instabil góc az, ami most pillanatnyilag abban a térségben 

létrejön. Tehát még egyszer megismétlem, hogy Oroszország érdekeire és véleményére 

továbbra is érdemes lesz odafigyelni. 

Szeretném megköszönni a nagykövet úrnak azt az értékelését, miszerint jó irányba fejlődnek 

az Oroszország és NATO közötti kapcsolatok, és hogy bizonyára lesz kompromisszum, mert 

a kompromisszum nélkül a mai világban sehova sem lehet eljutni. Köszönöm szépen a pozitív 

értékelést. 

 

DR. JANZA FRIGYES:  

Tisztelt konferencia! Megint minden kommentár nélkül akkor dr. Tóth László államtitkár urat 

kérem, hogy zárja be a konferenciát.  

 

DR. TÓTH LÁSZLÓ PhD.: 

Tisztelt elnök úr, főtitkár úr, rektor-helyettes úr, tisztelt előadók és meghívottak!  

Engedjék meg, hogy a GTTSZ és a hallgatóság nevében megköszönjem Kovács István 

nagykövet úr, Ivan Lutsyshin ezredes úr és Dr. Tálas Péter igazgató úr közreműködését „A 

NATO és Oroszország viszonya” konferencia megtartásában, köszönöm a színvonalas 

előadásokat és (ha voltak ilyenek) a feltett kérdéseket, hozzászólásokat. Külön köszönöm a 

Magyar Hadtudományi Társaság és a Magyar Rendészettudományi társaság, valamint a 

Külügyminisztérium és első ízben a Nemzeti Közszolgálati Egyetem mai konferenciához 

nyújtott közreműködését. 

A GTTSZ Hon- és Rendvédelmi/Rendészeti Tagozata szervezésében a mai konferencia a 

negyedik nagyobb szabású rendezvény. Elsőként „A NATO szerepe a nemzetközi terrorizmus 

elleni harcban” című konferenciát, majd „A NATO és az Európai Unió szerepvállalása 

Afganisztánban, különös tekintettel a magyar vezetésű PRT (Tartományi Újjáépítési Csoport) 

tevékenységére” című konferenciát szervezte meg a GTTSZ. Szinte pontosan egy évvel 

ezelőtt került sor „A hazai vállalkozások lehetőségei és korlátai a hon- és 

rendvédelmi/rendészeti szervek technikai eszközállományának és gazdálkodásának 

korszerűsítésében” című konferencia megtartására.  

Az előadásokon elhangzottak rávilágítottak arra, hogy a szocialista táborban lezajlott 

változások következtében több mint 20 évvel ezelőtt, nem volt teljesen egyértelmű, hogy a 

hidegháborút követően hogyan és milyen irányban alakul a NATO és a Varsói Szerződés 

tagállamainak kapcsolata. Oroszország már a 90-es évek elején csatlakozott az Észak-atlanti 

Együttműködési Tanácshoz, amellyel kezdetét vette a NATO és az Oroszország közötti új 

alapokon nyugvó kapcsolat, miszerint nem tekintik egymást ellenségnek, ennek 

következtében a kölcsönös bizalomépítés jegyében az évek során új területek lettek bevonva 

az együttműködés körébe. 

A NATO és Oroszország közötti gyakorlati együttműködés terén megvalósult hatalmas 

előrelépéseket időnként azonban beárnyékolták háborús konfliktusok, mint például a koszovói 

háború, illetőleg a 2008-as orosz-grúz háború. Mindezek rávilágítottak arra, hogy az eltérő 

politikai nézetek közelítése nélkül nehéz túllépni a gyakorlati együttműködés szintjén, s 

megvalósítani az ún. Stratégiai Partnerséget. 

Az utóbbi években az ellentétek helyett a közös érdekek kerültek előtérbe, amelynek 

következtében a közös konzultáció szervezeti kereteinek átstrukturálása elősegítette, hogy 

napjainkra a NATO és Oroszország közötti együttműködés számos területen eredményes, 

mint például a nemzetközi biztonság aktuális problémáiról folytatott folyamatos konzultáció, 

a terrorizmus elleni fellépés, a kábítószer-ellenes erők kiképzése, a hadszíntéri rakétavédelmi 

rendszerek fejlesztése, a fegyverzetellenőrzés, a légtér-ellenőrzés, a katonai együttműködés, 



valamint a polgári válságkezelés. Mára tehát Oroszország és a NATO partnerként kezeli 

egymást, olyan partnerként, aki nélkül bizonyos biztonságpolitikai kérdéseket nem lehet 

egyoldalúan rendezni. 

Tisztelt GTTSZ, tisztelt előadók és meghívottak! Még egyszer tisztelettel köszönöm az 

előadóknak, hogy elfogadták a felkérést, a résztvevőknek köszönöm a figyelmet!  

 

 


