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Annotáció 

Az Észak-atlanti Szerződés Szervezete napjainkban egy 26 állam által alkotott 
politikai és katonai szövetség. Az 1949-es washingtoni szerződés aláíróiban bizonyára fel 
sem merült, hogy az általuk létrehozott szövetség fél évszázadon belül már egykori 
szovjet érdekszférába tartozó államokat, 55 év múltán pedig szovjet utódállamokat is 
tömörít majd.  

A hidegháború véget értével a NATO keleti irányú bővülése figyelhető meg. Bár 
a legutóbbi bővítési folyamat során 7 állam – Bulgária, Észtország, Lettország, Litvánia, 
Románia, Szlovákia és Szlovénia – csatlakozott a Szövetséghez, az öt évvel korábban 
csatlakozott Csehország, Lengyelország és Magyarország több okból ugyanúgy „új 
tagnak” minősülhet, mint a legfrissebb tagállamok. A rendszerváltozásokat követően ezek 
az országok különböző adottságokkal, lehetőségekkel rendelkeztek, ebből kifolyólag 
különböző lendülettel voltak képesek megtalálni a helyüket az új világrendben. 
Mindegyikre jellemző azonban az, hogy huzamos ideig szovjet érdekszférába tartoztak, 
ennek megfelelően szovjet minták szerint épült fel és működött a társadalmuk, és annak 
alrendszerei, így a politikai élet és a haderő is, azaz ha nem is azonos, de hasonló 
alapokkal indultak a NATO tagság felé. Mára, a Szövetség szerves részeiként ezeknek az 
államoknak ugyanúgy megvannak a sajátos problémái, amelyek megoldása – a NATO 
kötelezettségek és vállalások teljesítése mellett – további feladatként jelentkezik. 

Éppen ezért amikor a NATO új tagjainak feladatairól beszélünk, akkor egyfelől 
mindenképpen meg kell vizsgálnunk azokat az elgondolásokat és stratégiai 
dokumentumokat, amelyekből a tényleges feladatok levezethetők. Másfelől azt a 
dimenziót, hogy „Miből lettünk NATO tagok?”, úgy vélem, szintén nem szabad 
figyelmen kívül hagyni. A történelmi örökségből adódóan az „új” NATO tagoknak nem 
csak a NATO által generált feladatokat kell megfelelő minőségben végrehajtani, hanem 
számos „belső” feladatuk is adódik.  

A tanulmány ezeket a feladatokat elemzi, és képet ad az újonnan csatlakozott hét 
tagállam lehetőségeiről és elgondolásairól, amelyek szintén befolyásolják a NATO 
jövőbeni képességeit. 


