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A kérdések 
amire 
válaszolni 
szeretnénk 

• Miért fontos a NATO (nekünk)? 

• Miért egyedi a NATO? 

• Miért sikeres a NATO? 

• Miért kell tanítani a NATO-t? 

• Hogyan érdemes tanítani a NATO-t 
(szerintünk)? 



Miért fontos a 
NATO 
(nekünk)? 

• Mert a biztonság „alapérték”, olyan 
alapvető közjó, ami korszaktól, 
földrajzi elhelyezkedéstől, 
fejlettségtől függetlenül minden 
államnak és társadalomnak érdeke 
– és ezt jelenleg a NATO tudja a 
leghatékonyabban biztosítani 
nekünk. 



Miért fontos a 
NATO 
(nekünk)? 

• Mert kis államként és hányattatott 
történelmű térségben értékelnünk 
kell azt, ha egy sikeres, erős 
szövetségi rendszer tagjai 
lehetünk. 



Miért fontos a 
NATO 
(nekünk)? 

• Mert szélesebb értelemben Közép-
Európának érdeke, hogy a 
nagyhatalmak ne a fejünk fölött 
egyezkedjenek és a klasszikus 
realista érdekszféra-politika ne 
térhessen vissza. 



Nagyhatalmak, szövetségeseik, befolyási övezeteik (2018) 

USA 

USA szövetségesei 

USA erő-kivetítés   

Kína 

Kína szövetségesei 

Kína erő-kivetítés   

Oroszország 

Orosz szövetségesek 

Orosz erő-kivetítés 



Szerkesztette: Varga Gergely 



Miért fontos a 
NATO 
(nekünk)? 

• Mert katonai válságot az elmúlt 20 
évben csak a NATO tudott kezelni 
(az más kérdés, milyen 
eredménnyel) – és a tagállamokon 
túl a partnerek felé is kivetíti a 
stabilitást, erősíti az ő védelmi 
képességeiket is. 





Miért egyedi a NATO? 

• Mert jelenleg a világ legnagyobb/legerősebb politikai-katonai 
szövetsége.  



Regionális politikai és biztonságpolitikai szervezetek 



Miért egyedi a NATO? 

• Mert a hagyományos katonai képességeken túl nukleáris védelmet 
(elrettentést) is biztosít a tagállamoknak 







Miért egyedi a NATO? 

• Mert az új típusú kihívásokkal szemben is képes fellépni (egyedül 
vagy partnereivel, köztük nemzetközi szervezetekkel) 
 



Miért egyedi a NATO? 

• Mert igen széleskörű partnerhálózatra támaszkodhat. 
• 29 Euroatlanti és PfP-partner 
• 9 globális partner 
• 7 hét mediterrán partner 
• 4 közel-keleti partner 
• 9 globális partner 

 



Miért sikeres a 
NATO? 

• Mert képes alkalmazkodni: 

• a hagyományos és nem 
hagyományos katonai 
fenyegetésekhez; 

• az új típusú kihívásokhoz; 

• az új szereplőkhöz. 











A NATO nagy fordulópontjai 

1949-től – Kollektív 
védelem 

1991-től – 
Válságkezelés 

1994-től – 
Partnerkapcsolatok 

2014-től – Kollektív 
védelem 



Miért sikeres a 
NATO? 

• Mert biztonsági garanciái (V. 
cikkely) 70 évig kitartottak (eddig). 



Miért sikeres a 
NATO? 

• Mert annak ellenére, hogy a 
legfontosabb döntéseket teljes 
egyetértéssel hozza meg a 29 
tagállam, a konzultációkon 
keresztül eddig még mindig 
sikerült biztosítani a konszenzust 



Miért sikeres a 
NATO? 

• Mert érték- és érdekközösséget 
jelent, amihez még ma is 
csatlakozni akarnak új tagállamok. 



Miért kell tanítani a NATO-t (szerintünk)?  

• Mert a nemzetközi kapcsolatok hidegháború alatti története nem 
érthető meg a NATO története nélkül?  

• Mert a NATO 70 éves történetéből 20 év a mi történetünk is. 

• Mert jó lenne elérni, hogy ne harmadik személyben beszéljünk a 
NATO-ról, amelynek már 20 éve tagjai vagyunk. 

 



Hogyan érdemes 
tanítani a NATO-t 
(szerintünk)? 

• A történelemben hosszabb és 
rövidebb folyamatok játszódnak le, 
az események csak a folyamatok 
állomásai. 



Hogyan érdemes 
tanítani a NATO-t 
(szerintünk)? 

• A történelem megértése a 
folyamatok és okaik megértésén 
keresztül a legkönnyebb.  



Hogyan érdemes 
tanítani a NATO-t 
(szerintünk)? 

• Minden nemzetközi szervezetet 
valamilyen feladattal hoznak létre, 
története a feladatvégrehajtás 
története. 



Hogyan érdemes 
tanítani a NATO-t 
(szerintünk)? 

• A NATO 3 alapfeladatával – 
kollektív védelem, válságkezelés, 
kooperatív biztonság – leírható a 
szervezet teljes története. 
Kiadványunkban így foglaltuk 
össze a NATO történetét. 



A NATO nagy fordulópontjai 

1949-től – Kollektív 
védelem 

1991-től – 
Válságkezelés 

1994-től – 
Partnerkapcsolatok 

2014-től – Kollektív 
védelem 



Köszönöm a figyelmet! 



Külön nagyon köszönjük, ha az anyag elolvasása 
után megírják nekünk véleményüket. 
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