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Főbb címek a tanulmányból: 

� A Szövetség  megalakulásától a ’91-es Stratégiai Koncepcióig 

� Az első mérföldkő - a NATO balkáni szerepvállalása 

� Fogalmi kitekintő 

� A modern kihívásokhoz igazított új képességek 

� NATO béketámogatás Afganisztánban 

� Jövőkép 

� Irodalomjegyzék 

 

Annotáció 

A hidegháborús korszakban az ENSZ égisze alatt végrehajtott klasszikus békefenntartó 
tevékenység – amikor mindkét fél beleegyezésével egy a nemzetközi közösség által felhatalmazott, 
semleges katonai erő egy ütközőzónába települve választotta szét a szembenálló feleket – mára 
jelentősen továbbfejlődött. A bipoláris világrend felbomlásával konfliktusok, válságok robbantak ki 
világszerte, amelyekre a nemzetközi közösség különféle szervezetei (ENSZ, EBESZ, NATO, EU) 
igyekeztek reagálni, megoldást találni.  

A új szerepét, jövőjét kereső Észak- Atlanti Szerződés Szervezete rövid időn belül aktivizálva 
magát, kihasználva képességeit lekörözte nemzetközi közösség intézményeit, s rövid időn belül az 
ENSZ béke és biztonság megteremtésére irányuló erőfeszítéseinek elsőszámú gyakorlati kivitelezőjévé 
vált. Lord George Robertson szavaival élve „a NATO ma a világ legnagyobb állandó koalíciójaként a 
leghatékonyabb válságkezelési eszköze a nemzetközi közösségnek”. 

Jelenleg a NATO jelentős erővel van jelen a közép-keleten az afganisztáni béketámogató 
műveletben, így az ISAF (International Security Assistance Forces – Nemzetközi Biztonságtámogató 
Erő), ma a Szövetség legjelentősebb műveletének tekinthető. Az itt megvalósuló béketámogató 
műveletek híven tükrözik a Szövetség mai fejlettségi szintjét, s mivel az afganisztáni jelenlét még 
valószínűsíthetően hosszú ideig megmarad, az ISAF művelet lehetőséget biztosít arra, hogy a NATO 
jövőbeli koncepcióinak „tesztelési helyéül” is szolgáljon.  

Ahhoz, hogy a NATO békeműveletekben való szerepvállalását, annak körülményeit 
felvázoljuk, szükséges kitérni a Szövetség ilyen irányú fejlődését befolyásoló tényezőkre – jelen 
esetben bizonyos békeműveletekre, stratégiai elgondolásokra, koncepciókra – amíg eljutunk napjaink 
NATO vezette béketámogató műveletekig. Ezen tényezők együttes ismerete teszi lehetővé, hogy 
megrajzoljuk azt a szövetségi békeműveletek jövőképet, amely nem elhanyagolható módon hazánk 
Észak- Atlanti Szerződés Szervezetében betöltött tagságából eredő szerepét és feladatait is 
meghatározza. 

 


