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Főbb címek a tanulmányból: 

� A USS COLE elleni támadás  

� Szeptember 11. hatása a NATO tengeri műveleteire 

o A LIMBURG elleni támadás 

� Tengeri hatalom és energiabiztonság  

o A tankhajó háború és hatása a világ kőolajpiacaira 

o Nagy tankhajó katasztrófák, illetve ökológiai hatásuk 

o Cseppfolyósított földgázszállítás 

� Amerikai haditengerészeti jelenlét a Perzsa-öbölben 

o Az Active Endeavour művelet 

� Összegzés  

� Felhasznált irodalom 

 

Annotáció 

A NATO államok haditengerészetei a szövetség legrugalmasabb, leggyorsabban bevethető és 

logisztikai szempontból legfüggetlenebb erői. Napjaink globalizálódó világban hazánk 

külkereskedelmi forgalmának egyre nagyobb része mozog tengeri úton. Mint ahogyan azt az 

orosz földgázszállítások problematikája is mutatta, nyersanyag és energiahordozó ellátásunk 

biztosítása érdekében nekünk is „több lábra” kell állnunk, azaz diverzifikálnunk kell 

szükségleteink biztosítását.  

A Világóceán azonban nemcsak a NATO, hanem a szövetség riválisai és ellenségei számára 

is hatalmas lehetőségeket kínál. Mahan1 és Corbett2 szerint a tengeri hatalom fő célja a 

tengeri kereskedelmi útvonalak biztosítása és ellenőrzése. Napjaink tengeri kereskedelmére 

azonban nem ellenséges államok, hanem különféle nem állami szereplők, szervezett bűnözők 

– elsősorban kábítószercsempészek –, kalózok és különféle terrorista szervezetek jelentik a 

legnagyobb veszélyt. A NATO-nak, mint a világ jelenleg legerősebb katonai szövetségének 

az egyik legfontosabb feladata ezeknek a fenyegetéseknek az elhárítása. A tanulmány egy 

olyan logikus utat mutat be, amelynek során a USS COLE elleni támadástól jut el a NATO 

haditengerészeti erőinek a terrorizmus elleni harcra történő alkalmazásáig. A szerző arra a 

következtetésre jut, miszerint a haditengerészeti erőknek a terrorizmus elleni harcra való 

bevetése sokkal inkább szól a stratégiailag fontos tengeri szállítási útvonalak védelméről, 

illetve az energiahordozók feletti ellenőrzés megszerzéséről, mint a tényleges 

terrorszervezetek, terroristák elleni harcról. 
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