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Az ismert katonapolitikai szakíró, dr. Pirityi Sándor folyóiratunk felkérésére az el
múlt évben folyamatosan gyűjtötte és rendszerezte a katonai, katonapolitikai eseménye
ket. Az eseménynaptárt azzal a reménnyel nyújtják át olvasóinknak, hogy az megköny- 
nyíti egy-egy fontosnak vélt történés felidézését, és segíti a biztonságpolitika, az okta
tás, a tömegtájékoztatás területén dolgozók munkáját.

JANUÁR

Január 1. Lengyelország vette át Dániától -  egy évre -  az 54 európai, észak-ame
rikai és közép-ázsiai országot egyesítő Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet 
(EBESZ) soros elnöki tisztét. Az EBESZ-ben 1999. január 1-jétől Norvégia elnököl.

Január 2. Ismeretlen tettesek két -  robbanófej nélküli -  rakétát lőttek ki a bagdadi 
ENSZ-képviselet épületére, amely a világszervezet iraki fegyverzetellenőrzési bizottsá
gának (UNSCOM) is helyet ad.

Január 5. Petru Lusinschi moldavai elnök menesztette Vladimir Dontoul védelmi 
miniszterhelyettest, a hadsereg vezérkari főnökét, aki hatalommal való visszaélés és kor
rupció gyanújába keveredett.

Január 5-9. Török-izraeli-amerikai tengerészeti hadgyakorlatot tartottak a Földkö
zi-tenger keleti medencéjében. Szíria tiltakozott Jordánia megfigyelői szintű részvétele 
ellen. A török flottaerők már január 2-án megkezdték manővereiket az Égei-tenger nem
zetközi vizein, kiváltva Athén tiltakozását.

Január 6. Anatolij Kulikov orosz miniszterelnök-helyettes, belügyminiszter „meg
előző” csapásokat szorgalmazott a csecsenföldi fegyveres bandák ellen.

Január 6-7. Ivan Ribkin, az oroszországi Biztonsági Tanács titkára a csecsenföldi, 
az ingus és az észak-oszétiai elnökkel tárgyalt a kaukázusi konfliktushelyzetek rendezé
séről.

Január 7. Az Észak-atlanti Tanács 1998-as első ülését a cseh, a lengyel és a magyar 
NATO-nagykövet részvételével tartotta.

Január 12. Keleti György honvédelmi miniszter látogatást kezdett Brüsszelben, a 
NATO központjában. Találkozott Javier Solana NATO-főtitkárral és Klaus Naumannal, a 
szövetség Katonai Bizottságának elnökével. Tájékoztatta őket arról, hogy a létszámcsök
kentések nyomán befejeződött a magyar hadsereg mennyiségi átalakítása és január else
jétől megkezdődött a minőségi fejlesztés, amely két fó részből áll: a megfelelő képzett
ség megteremtéséből és a haditechnikai beszerzésekből.
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Gojko Susak horvát védelmi miniszter megerősítette, hogy országa csatlakozni sze
retne NATO Partnerség a békéért elnevezésű programjához.

New Yorkban aláírásra bocsátották azt a sokoldalú nemzetközi egyezményt, amely 
a terrorizmussal gyanúsítható személyek kiadatását szabályozza, s amelyet az ENSZ- 
közgyűlés 1997 decemberében fogadott el.

Január 15. Kétéves mandátumuk lejártával az ENSZ-katonák kivonultak a Horvát
ország és Jugoszlávia között fekvő Kelet-Szlavóniából, amely Magyarországgal is hatá
ros. A Horvátországhoz került területsávban néhány hónapra nemzetközi polgári sze
mélyzet maradt.

Január 17. A cseh, a lengyel és a magyar vezérkari főnök Komorni Hrádekben 
(Csehország) tartott megbeszélésén olyan döntés született, hogy egyeztetni fogják a há
rom hadsereg fegyverzetének és műszaki felszerelésének korszerűsítését. A koordináci
ós munkacsoport védnöke Magyarország lesz. A három vezérkari főnök első ízben 1997 
szeptemberében Budapesten találkozott.

Szaddám Húszéin iraki elnök bejelentette, hogy megkezdik önkéntesek toborzását 
egy esetleges amerikai támadásra felkészülve. A döntés a Baath párt vezetőségének ülé
sén született.

Észtország, Lettország és Litvánia elnöke befejezte washingtoni látogatását, amely
nek keretében Bili Clinton amerikai elnökkel „partnerségi chartákat” írtak alá.

Január 19. William Cohen amerikai védelmi miniszter Pekingben megállapodást írt 
alá kínai kollégájával a két ország tengeri hadgyakorlatainak egyeztetéséről, az esetleges 
tengeri konfliktusok, összeütközések megelőzéséről.

Január 20. Borisz Jelcin elnök Anatolij Kornukov repülő vezérezredest nevezte ki 
az orosz légierő főparancsnokává, aki 1991 szeptembere óta a moszkvai légvédelmi kör
zet csapatainak parancsnoka volt. Egyidejűleg Pjotr Gyejnyekin hadseregtábornokot fel
mentették az orosz légierő főparancsnoka tisztségéből.

Január 22. A Moszkvában megtartott orosz-japán külügyminiszter-helyettesi tár
gyalásokon megállapodtak abban, hogy a békeszerződés előkészítésére vegyes bizottsá
got hoznak létre a két külügyminiszter vezetésével.

Január 23. Az orosz Állami Duma 247 szavazattal elhatározta a NATO bővítése el
leni akciók nemzeti programjának kidolgozását.

Január 26-28. Az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet Bécsben há
romnapos szemináriumot rendezett a védelmi politikáról és katonai doktrínáról. A szemi
náriumon az EBESZ 54 tagországából közel 30 vezérkari főnök vett részt. Egyetértettek 
abban, hogy a katonai doktrínáknak a jövő válságainak megelőzésére és kezelésére kell 
összpontosítaniuk.

Bili Clinton az Egyesült Államok helyzetéről előterjesztett hagyományos évi beszá
molójában az USA vitathatatlan vezető szerepéről beszélt, felhívta a kongresszust, járul
jon hozzá a NATO bővítéséhez, a boszniai békefenntartók mandátumának meghosszab
bításához, sürgette az atomfegyver-kísérletek általános betiltásáról szóló szerződés ame
rikai ratifikálását. Figyelmeztette Szaddám Húszéin iraki elnököt: nem szállhat szembe 
az egész világ akaratával.

Bonnban tárgyalt német kollégájával Igor Szergejev marsall, orosz védelmi minisz
ter. Volker Rühe német szakértői segítséget ígért az oroszországi hadseregreformhoz, 
képzési lehetőségeket helyezett kilátásba orosz tiszteknek a Bundeswehr oktatási intéz
ményeiben. Az orosz miniszter kifogásolta, hogy a NATO keletre terjeszkedik, amikor
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Európát délről fenyegeti veszély. Helytelenítette egy német-dán-lengyel közös hadtest 
felállítását szczecini központtal.

Január 28-29. Végh Ferenc altábornagy, a Magyar Honvédség vezérkari főnöke a 
háromnapos bécsi biztonságpolitikai szeminárium végén lezajlott magyar-orosz tárgya
lások kapcsán kijelentette, hogy még 1998 első felében találkozik a két védelmi minisz
ter, az év második felében a vezérkari főnökök. Végh Ferenc jelezte, hogy a magyar had
sereg továbbra is támaszkodik az orosz fegyverszállításokra, folytatni akarja magyar tisz
tek oroszországi képzését, beleértve a vezérkari kiképzést is.

Január 29. Jurij Koptyev, az Oroszországi Kozmikus Ügynökség (RKA) vezérigaz
gatója bejelentette, hogy az orosz „kozmikus csoportosítást” a következő két-három év
ben 30 százalékkal csökkentik.

Január 30. Madeleine Albright amerikai és Jevgenyij Primakov orosz külügymi
niszter Madridban az Irak körüli fejleményekről tárgyalt. Az amerikai diplomácia veze
tője közölte, hogy Washingtonnak fogytán a türelme, és úgy látja, hogy a diplomáciai 
eszközök gyakorlatilag kimerültek. Orosz kollégája viszont a diplomáciai erőfeszítések 
folytatását szorgalmazta.

A cseh, a lengyel és a magyar védelmi miniszter Varsóban háromoldalú megállapo
dást írt alá egy közös munkacsoport életre hívásáról, amely az egymás hadiiparában rej
lő lehetőségek közös kihasználására, valamint a tervezett külföldi fegyvervásárlások és a 
haditechnikai fejlesztés összehangolására tesz majd javaslatokat.
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FEBRUÁR

Február 3. Egy EA-6B típusú amerikai katonai repülőgép -  úton az avianoi támasz
pontra -  az olaszországi Cavalese térségében a személyzet bravúroskodása miatt egy sí
felvonó drótkötélpályájának ütközött, húsz ember halálát okozva a mélységbe zuhant sí
liftben.

Dánia és Kanada -  a NATO tagállamai közül elsőkként -  ratifikálta a szövetségbe 
az első körben meghívott államok csatlakozási jegyzőkönyvét. Kanadában a ratifikálás „a 
kormányzati akarat kinyilatkoztatásával” történt.

Február 4. Keleti György honvédelmi miniszter Pozsonyban szlovák kollégájával 
kétoldalú megállapodásokat írt alá a katonai kapcsolatok fejlesztéséről, a pilótaképzés és 
a légvédelem területén megvalósuló együttműködésről, a katonai repülőterek kölcsönös 
igénybevételéről, a katonai repülőgépek kölcsönös kiszolgálásáról.

Látogatást tett Magyarországon Wesley К. Clark amerikai tábornok, a NATO Euró
pai Szövetséges Erőinek főparancsnoka. Megbeszélést folytatott a magyar kormányfővel, 
a honvédelmi és a külügyminiszterrel, a Magyar Honvédség vezetőivel, ellátogatott Ta
tára, a NATO-val való együttműködésre kijelölt Klapka György gépesített lövészdandár
hoz.

Február 7. William S. Cohen amerikai és Volker Rühe német védelmi miniszter 
Münchenben megállapodást írt alá amerikai tulajdonban levő 21 Roland és 12 Patriot lég
védelmi rendszer Németországnak való átadásáról. Az összesen 850 millió dollár értékű 
rendszerek fenntartására és működtetésére Németország 2005 végéig ugyancsak 850 mil
lió dollárnak megfelelő összeget fordít. Az átadás megtörtént.

Február 11. Bili Clinton amerikai elnök aláírta és ratifikálási ajánlattétel céljából a 
szenátus elé terjesztette azokat az 1949-es Észak-atlanti Szerződéshez mellékelendő
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jegyzőkönyveket, amelyek Csehország, Lengyelország és Magyarország NATO-csatla- 
kozásáról szólnak, s amelyeket az 1997. december 16-i aláírásra bocsátás után a szövet
ség mind a 16 tagállamának meghatalmazottal aláírtak.

Február 11-13. Először látogatott Oroszországba az 1996 decemberében kinevezett 
William Cohen amerikai védelmi miniszter.

Február 13. Romániában beiktatták az új nemzetvédelmi minisztert, Constantin 
Dudu lonescut. A parasztpárti új miniszter a kabinetből kivált demokrata párti Victor 

- Babiuc hivatalát vette át. Ugyanaznap Emil Constantinescu államfő vezetésével ülést tar
tott a román Legfelsőbb Védelmi Tanács, és úgy foglalt állást, hogy a védelmi ipar java 
részének állami ellenőrzés alatt kell maradnia.

Február 17. A magyar Országgyűlés öt ellenszavazattal és hét tartózkodás mellett 
hozzájárult ahhoz, hogy az Irak ellen esetlegesen fellépő nemzetközi erők használják az 
magyar légteret és a kijelölt repülőtereket, továbbá hogy egy legfeljebb ötven fős egész
ségügyi alakulat részt vegyen az ENSZ-határozatok érvényesítését célzó nemzetközi ak
cióban.

Február 18. Magyarország gyakorlatilag tagországként vett részt a NATO CMX-98 
fedőnevű, hatnapos válságkezelő hadgyakorlatán -  jelentette ki Brüsszelben Simonyi 
András, Magyarország NATO-nagykövete.

Kentucky államban lezuhant az amerikai légierők egyik B-4 mintájú hadászati bom
bázó repülőgépe. A 200 millió dolláros gépből egy másik 1997. szeptember 19-én zuhant 
le Montana államban.

Február 20. Az Észak-atlanti Tanács hivatalosan jóváhagyta a boszniai nemzetközi 
katonai jelenlét meghosszabbítására kidolgozott tervváltozatot.

Február 22. Kofi Annan ENSZ-fötitkár és Szaddám Húszéin iraki elnök Bagdad
ban háromórás tárgyalás eredményeként megállapodott abban, hogy a nyolc elnöki palo
tát megnyitják a világszervezet ellenőrei előtt. A kétoldalas megállapodást, amelyben 
Irak megerősítette, hogy elfogadja a Biztonsági Tanács rá vonatkozó valamennyi határo
zatát, és kész együttműködni az UNSCOM-bizottsággal, február 23-án ugyancsak az ira
ki fővárosban az ENSZ-főtitkár és Tárik Aziz iraki külügyminiszter írta alá. A Biztonsá
gi Tanács 1998. március 2-án kelt 1154-es számú határozatában szentesítette a bagdadi 
megállapodást.

Zendülők kezére került az észak-albániai Shkodra, ahová különleges belügyi alaku
latokat vezényeltek a rend helyreállítására. Utóbbiak február 23-án elfogadták a várost 
hatalmába kerítő 40 fegyverest, akik a szocialista párti albán kormány lemondását akar
ták kieszközölni akciójukkal. A városban rendkívüli állapotot vezettek be.

Február 23. Egynapos villámlátogatást tett Budapesten Alain Richard francia vé
delmi miniszter. Tárgyalt a kormányfővel, a honvédelmi és a külügyminiszterrel, vala
mint találkozott az Országgyűlés honvédelmi bizottságával.

Február 24. Athén külügyminiszteri találkozót javasolt Ankarának, hogy politikai 
megoldást találjanak azokra a vitás kérdésekre, amelyek egy évtizeden belül kétszer is a 
háború szélére sodorták a két NATO-tagállamot.

Február 25. Heinz Fischer, az osztrák parlament elnöke, a kormányzó Osztrák Szo
ciáldemokrata Párt alelnöke úgy nyilatkozott, hogy Ausztria az adott körülmények között 
nem csatlakozik a NATO-hoz. Ausztria figyelembe veszi Svédország és Finnország ál
láspontját, de ez csak „bizonyos egyeztetést” jelent.
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Javier Solana, a NATO főtitkára egynapos látogatást tett Budapesten. Találkozott 
Keleti György honvédelmi és Kovács László külügyminiszterrel, az Országgyűlés hon
védelmi és külügyi bizottságának tagjaival. Göncz Árpád köztársasági elnök magas ki
tüntetést nyújtott át a főtitkárnak.

Február 26. A csecsenföldi bizottsági erők sikertelen akciót hajtottak végre az 
1997. október 23-án elrabolt két magyar állampolgár, Dunajszky Gábor és Oláh István, a 
Magyar Ökumenikus Szeretetszolgálat munkatársai kiszabadítására. A kommandósok 
rajtaütöttek az emberrablók rejtekhelyén, de azok idejekorán más búvóhelyre távoztak tú
szaikkal együtt.

Február 28-március 1. Súlyos összecsapásokra került sor Koszovóban albán sze
paratista gerillák és szerb rendőrök között, közel harminc halálos áldozattal.
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MÁRCIUS

Március 2-3. Keleti György honvédelmi miniszter látogatást tett a Moldavai Köz
társaságban.

Március 2. Rexhep Meidani albán elnök azonnali koszovói beavatkozásra szólítot
ta fel a nemzetközi közösséget, hogy rászorítsa Szerbiát az albánokkal szembeni erőszak 
beszüntetésére, a csapaterősítések Koszovóból való visszavonására.

Március 3. Borisz Jelcin Andrej Kokosint nevezte ki az oroszországi Biztonsági Ta
nács élére, egyben megszüntette a Védelmi Tanácsot, amelynek addig elnöke volt 
Kokosin.

A horvát parlament ratifikálta a NATO bővítéséről szóló jegyzőkönyvet.
Március 4. Elhunyt Fedot Krivda hadseregtábomok, aki 1975-1979 között a szov

jet Déli Hadseregcsoport parancsnoka volt, majd 1987-1989 között Magyarországon 
képviselte a Varsói Szerződés Egyesített Fegyveres Erőinek főparancsnokát.

Március 4-11. A Barents-tengeren, az orosz Északi Flotta harckiképzési bázisán 
megtörtént a „Pjotr Velikij” („Nagy Péter”) atomhajtómüves rakétás nehézcirkáló állami 
átvétele.

Március 5. A lengyel Nemzetbiztonsági Iroda vezetőivel tárgyalt Varsóban külön
leges helyzetek kezelésének módjáról Német Sándor dandártábornok, a Honvédelmi Mi
nisztérium Védelmi Hivatalának főigazgatója.

Március 9-21. Huszonöt ország mintegy 50 000 katonájának részvételével, „északi 
válság” és „déli válság” tagolásban megtartották a „Strong Resolve 98” NATO-hadgya- 
korlatot. A második szakasz „békepartnerségi” résztvevői között volt Magyarország.

Március 11. Javier Solana NATO-főtitkár közölte, hogy a szövetség egyelőre nem 
küld csapatokat Albánia és Koszovó határára, kivárja Belgrád reagálását az „összekötő 
csoport” döntéseire.

Kovács László külügyminiszter Londonban tárgyalt Aszlan Maszhadov csecsen ál
lamfővel a Groznijban elrabolt két magyar segélyszervezeti aktivista ügyéről.

Március 12. A Koreai Népi Demokratikus Köztársaság egy országos hadgyakorlat 
kapcsán „általános mozgósítási állapotot” hirdetett ki, az Egyesült Államokat, Japánt és 
Dél-Koreát vádolva, hogy ki akarják használni Észak-Korea nehéz gazdasági, különösen 
közélelmezési helyzetét.

Norvégia kiutasított öt orosz diplomatát, mert azok norvég állampolgárokat próbál
tak kémkedésre bírni.
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Március 13. Elmar Schmähling, német tengerésztiszt, szolgálaton kívüli flottaten
gernagy, a nyugatnémet katonai elhárítás (MAD) egykori főnöke bejelentette, hogy a ke
letnémet állampárt, az NSZEP utódpártja, a PDS (Demokratikus Szocializmus Pártja) 
színeiben indul a parlamenti választásokon.

Március 15. Tel-Aviv közelében a Földközi-tengerbe zuhant egy izraeli katonai he
likopter, fedélzetén Sámuel Eldar repülő dandártábornokkal.

Március 15-16. Rigában a Lett Légió veteránjai (SS-önkéntesek) megemlékeztek 
alakulatuk felállításának 55. évfordulójáról. Moszkva külügyminisztériumi tiltakozással 
reagált.

Petar Sztojanov bolgár köztársasági elnök felmentette tisztségéből Angel Martin tá
bornokot, a rakétaerők és a tüzérség parancsnokát, mert nyíltan ellenezte Bulgária eset
leges csatlakozását a NATO-hoz.

Március 17. A Nyugat-európai Unió Brüsszelben tudományos konferenciával ün
nepelte alapító okiratának fél évszázaddal azelőtti (1948. március 17.) aláírását.

Az Egyesült Államok atlanti partjai előtt a lemerült állapotban haladó „San Juan” 
csapásmérő tengeralattjáró belerohant a szintén az amerikai haditengerészethez tartozó 
„Kentucky” atomhajtóműves rakétás tengeralattjáróba, amely a tenger felszínén távolo
dott Long Island partjaitól. Komoly károkról vagy radioaktív szennyeződésről amerikai 
források nem számoltak be.

Március 18. Vlagyimir Kurojedov, az orosz haditengerészet főparancsnoka és 
Valerij Zubov, a krasznojarszki határterület kormányzója megállapodást írt alá a válság
ba jutott „Kraszmas” üzem megmentésére. A „Kraszmas” az orosz atomhajtóműves ten
geralattjárók számára gyárt interkontinentális ballisztikus rakétákat.

Március 19. Osztrák kezdeményezésre Ausztria, Magyarország, Románia, Szlová
kia és Szlovénia Bécsben szándéknyilatkozatot írt alá a közép-európai béketámogató mű
veletekben való együttműködésről (CENCOOP), remélve, hogy megfigyelőként Csehor
szág és Svájc is csatlakozik.

Március 19-20. Magyar katonai küldöttség élén hivatalos látogatást tett Szlovákiá
ban Végh Ferenc altábornagy, a Magyar Honvédség vezérkari főnöke.

Március 20-21. Genfben sikertelenül zárult a koreai béketárgyalások előkészítésé
re rendezett négyhatalmi konferencia, amelyen a két Korea, valamint az Egyesült Álla
mok és a Kínai Népköztársaság képviselői vettek részt.

Március 23-április 7. Boszniában, Hercegovinában és az Adriai-tenger horvát part
vidékén NATO-hadgyakorlatot tartottak „Dynamic Response 98” fedőnévvel, a szövet
ség hadászati tartalékerőinek bevonásával.

Március 23-25. Keleti György honvédelmi miniszter Németországban tett látoga
tást és kollégájával, Voker Rühe védelmi miniszterrel tárgyalt.

Március 24. Janusz Onyszkiewicz lengyel védelmi miniszter bejelentette, hogy or
szága pénz hiányában elhalasztja több mint egymilliárd dollár értékű harcirepülőgép-vá- 
sárlását.

Március 26. A német szövetségi képviselőház 555 szavazattal 37 szavazat ellené
ben, 30 tartózkodás mellett jóváhagyta Csehország, Lengyelország és Magyarország 
csatlakozását a NATO-hoz. A felsőház, a Szövetségi Tanács március 27-én vita nélkül, 
egyhangúlag hagyta jóvá a csatlakozási jegyzőkönyvet.

Moszkvában nem hivatalos csúcstalálkozót tartott Jacques Chirac francia elnök, 
Helmut Kohl német kancellár és Borisz Jelcin orosz elnök. Főként nemzetközi kérdése
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két vitattak meg, így az iraki helyzetet, az örményországi elnökválasztásokat, a 
NATO-orosz kapcsolatokat, az európai biztonsági charta kidolgozását, valamint az Irán
nal kapcsolatos problémákat.

Március 30. Washingtonban az amerikai és a román védelmi miniszter kétoldalú 
megállapodást irt alá a tömegpusztító fegyverek terjedésének megakadályozásában való 
együttműködésről.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------7

ÁPRILIS

Április 1. Az ENSZ Biztonsági Tanácsa 14 szavazattal egy tartózkodás mellett (Kí
nai Népköztársaság) fegyverszállítási tilalmat rendelt el Jugoszlávia ellen, beleértve Ko- 
szovót. Az 1160. számú BT-határozat szerb rendőri erők erőszakos fellépéseire és a „Ko
szovói Felszabadítási Hadsereg” terrorcselekményeire hivatkozva rendelte el az embar
gót, egyben politikai megoldást sürgetett „Jugoszlávia területi integritása” alapján.

Brüsszelben egyeztető ülést tartottak a NATO és a Nyugat-európai Unió döntésho
zó szervei. A két szervezet tagállamainak állandó nagykövetei, valamint Csehország, 
Lengyelország és Magyarország nagykövetei Javier Solana NATO-főtitkár és Jósé 
Cutileira NYEU-főtitkár elnöklésével az időszerű katonai feladatokat vitatták meg, külö
nös tekintettel a délkelet-európai térségre.

A Brit Királyi Légierő (RAF) fegyvertárából -  a Munkáspárt választási programjá
nak megfelelően -  megkezdték az atombombák kivonását. A brit nukleáris csapásmérő 
erőt ezentúl a Trident osztályú tengeralattjárók, illetve azok atom robbanó-töltetű ballisz
tikus rakétái fogják képviselni.

Április 2. Az ENSZ-szakértők, akinek feladata elrejtett iraki tömegpusztító fegyve
rek felkutatása volt, befejezték vizsgálódásaik első szakaszát, A szakértők végre tudták 
hajtani a rájuk bízott feladatot, de a nyolc elnöki épületegyüttesben nem találtak tömeg- 
pusztító fegyverekre utaló nyomokat. Az ötventagú csoport április 4-én elutazott Bagdad
ból.

Április 8. Guntis Ulmanis lett államelnök elfogadta Juris Dalbinsnak, a lett fegyve
res erők főparancsnokának lemondását. Utóbbi részt vett a lengyel SS-légió megalakulá
sának 55. évfordulója alkalmából rendezett és nagy nemzetközi felháborodást keltett ün
nepi megemlékezésen.

John Dalton amerikai haditengerészeti miniszter bejelentette, hogy a harmadik, egy
ben az utolsó Seawolf osztályú atomhajtóműves tengeralattjárót Jimmy Carter egykori 
demokrata párti elnökről nevezik el, aki 1946-ban az annapolisi tengerészeti akadémián 
végzett és tisztként egy tengeralattjárón teljesített szolgálatot.

Április 8-11. Várnában, ahol a bolgár haditengerészet törzse székel, találkoztak és 
a haditengerészeti együttműködésről mint regionális biztonság- és bizalomerősítő intéz
kedésről tárgyaltak a fekete-tengeri országok -  Bulgária, Grúzia, Oroszország, Románia, 
Törökország és Ukrajna -  flottaparancsnokai.

Április 9. Vlagyimir Kurojedov tengernagy, az orosz haditengerészet főparancsno
ka közölte, hogy sem az orosz Fekete-tengeri Flotta, sem a Balti Flotta nem rendelkezik 
atomfegyverekkel, de mindkettőnél vannak olyan hajók, repülőgépek és egyéb fegyver- 
rendszerek, amelyek alkalmazni tudnak atomfegyvert. (Megvannak a lehetőségek és a 
feltételek, de a flották előtt nem áll ilyen feladat.)
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Április 10. Belfastban az északír tartomány jövőbeni státusának és alkotmányos 
struktúrájának alapelveiről kompromisszumos megegyezés jött létre az évszázados konf
liktusban érintett protestáns és katolikus közösség között. A megállapodástól azt remél
ték, hogy pontot tesz két évi tárgyalássorozat, valamint a háromezernél is több emberéle
tet kioltó ellenségeskedés végére.

Április 12-21. Az iráni haditengerészet felszíni hadihajók, tengeralattjárók és 15 
ezer tengerész részvételével nagyszabású hadgyakorlatot tartott a Hormuzi-szorosban, a 
Perzsa-öbölben és az Ománi-öbölben. Ezúttal mutatkozott be az iráni haditengerészet kö
telékében az Oroszországtól vásárolt három „Kilo” osztályú tengeralattjáró.

Április 14-16. Szigorú titoktartás közepette az Egyesült Államokban találkozó zaj
lott le Patrick Hughes altábornagy, az amerikai védelmi minisztérium felderítési osztályá
nak főnöke és Valentyin Korabelnyikov, az orosz vezérkar felderítési főosztályának ve
zetője között.

Április 14. Udine közelében megkezdődött a Trilog’98 elnevezésű olasz-ma- 
gyar-szlovén hadtáp törzsvezetési gyakorlat, amelyen a jövendőbeli közös békefenntar
tó dandár logisztikai törzse gyakorolta az együttműködést. Április 18-án a három ország 
védelmi miniszterei aláírták a közös békefenntartó alakulat alapító okiratát.

A bresciai ügyészség utasítására előzetes letartóztatásba helyezték Francesco 
Delfino csendőrtábornokot, az olasz csendőrség egyik legismertebb főtisztjét, aki korrup
ciós botrányba keveredett: 1 milliárd lírát csalt ki egy bresciai vállalkozó családjától az 
elrabolt vállalkozó kiszabadításáért.

Henry H. Shelton tábornok, az amerikai Vezérkari Főnökök Egyesített Bizottságá
nak elnöke Magyarországon járt, találkozott a miniszterelnökkel, a honvédelmi minisz
terrel és a vezérkari főnökkel, megtekintette a Klapka György gépesített lövészdandár és 
a szolnoki felderítők közös gyakorlatát.

Április 14-22. A Szovjetunió megszűnése óta a legnagyobb közös hadgyakorlatot 
tartotta az orosz és az ukrán haditengerészet a Fekete-tengeren és a Krím-félszigeten, 
mintegy félszáz hadihajó és 5000 tengerészgyalogos részvételével.

Április 15. A cseh képviselőház 154 szavazattal 38 ellenében jóváhagyta Csehor
szág csatlakozását a NATO-hoz. Április 30-án a cseh parlament felsőháza, a szenátus is 
nagy többséggel támogatta a csatlakozást, amelyet még Václav Havel elnöknek is szen
tesítenie kell aláírásával.

Olekszandr Kuzmuk ukrán védelmi miniszter Pekingből hazatérve közölte, hogy há
rom évre szóló katonai együttműködési szerződést írt alá kínai kollégájával. Kína, amely 
átszervezi fegyveres erejét, javítani akarja védelmi képességét és korszerűsíti hadsere
gének fegyverzetét, figyelemmel kíséri az ukrán rakétaipar, az űrkutatás, a haditengeré
szet és a légierő fejlesztési újdonságait -  mutatott rá az ukrán miniszter.

A svájci rendőrség befejezte a vizsgálatot a február 19-i izraeli hírszerzési akció 
ügyében, amikor is a Moszad hat fős csoportja lehallgatókészüléket próbált elhelyezni 
Liebefeld egyik épületében, ahol egy libanoni állampolgár lakott. Az izraeli ügynököket 
egy kivétellel kiutasították Svájcból, ellene eljárás indult.

Április 17. Az albán parlament arra kérte a NATO-t, hogy a koszovói válság kiszé
lesedésének megakadályozása érdekében vezényeljen csapatokat Albániába.

William Cohen amerikai védelmi miniszter Ankarába érkezett, hogy a két NATO- 
ország, Törökország és Görögország közötti feszültségről, valamint a ciprusi helyzetről 
tárgyaljon a török kormányfővel és védelmi miniszterrel. Cohen Törökország után Jordá
niába, Egyiptomba, Izraelbe és Görögországba is ellátogatott.
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Április 20. A „Vörös Hadsereg Frakció” (RAF) nevű német terrorszervezet sajtó- 
nyilatkozatban jelentette be, hogy feloszlik, beszünteti „városi gerillatevékenységét”.

Április 23. Jugoszláviában egy népszavazás során elvetették, hogy külföldi közve
títőket vonjanak be az albánokkal Koszovó tárgyában folytatandó párbeszédbe.

Április 24. Az Egyesült Államok bejelentette, hogy a grúz kormány kérésére a tbi
liszi atomkutató központból öt kilogramm magas dúsítottsági fokú (atomfegyver előállí
tására alkalmas) uránium Nagy-Britanniába való átszállítását lebonyolította.

Április 26. Két év után Iszlámábádban tárgyalóasztalhoz ültek az afganisztáni táli- 
bok, a hatalom birtokosai és a volt elnök, Rabbani köré tömörült afganisztáni ellenzéki 
erők képviselői. Az ENSZ és az Iszlám Konferencia égisze alatt zajló tárgyalások célja 
fegyverszünet és a hadifoglyok kicserélése.

Április 28. Nemzetközi aknamentesítési központot hoztak létre Genfben. Az alapí
tó okiratot Adolf Ogi svájci védelmi miniszter írta alá. A központ, amelynek működteté
séhez Svájc évente 3,6 millió dollárral kíván hozzájárulni, szakemberképzéssel, az akna- 
mentesítésre vonatkozó tudásanyag összegyűjtésével, adatbank létrehozásával és szak
mai csereprogramok szervezésével foglalkozik majd.

Április 30. Az Egyesült Államok, Franciaország, Nagy-Britannia, Németország, 
Olaszország és Oroszország képviselőiből álló „összekötő csoport” római ülésén elhatá
rozta, hogy hozzálát a Jugoszlávia és Szerbia kormányainak tulajdonát képező külföldi 
javak befagyasztásához, amíg Belgrád nem bocsátkozik tárgyalásokba a koszovói albá
nokkal, a csoport márciusban Bonnban megfogalmazott útmutatásai szerint.

Az amerikai védelmi minisztérium közölte, hogy a Boeing cégnek ítélt egy 1,6 mil
liárd dolláros kutatási-fejlesztési megbízatást, amely egy korlátozott országos rakétavé
delmi rendszer három év alatti kidolgozására szól.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------9

MÁJUS

Május 1. Az amerikai szenátus jóváhagyta a Csehország, Lengyelország és Magyar- 
ország NATO-csatlakozásáról beterjesztett ratifikációs határozati javaslatot.

Május 5. Végh Ferenc altábornagy, a Magyar Honvédség parancsnoka Brüsszelben 
közölte: negyvennyolc haderő-fejlesztési NATO-célkitüzésből Magyarország 29-et telje
sen, 15-öt részben elfogadott, míg négyet megfontolás tárgyává tett. Végh Ferenc külön 
tárgyalt cseh és lengyel kollégájával a közeljövő feladatairól és a célkitűzések elérésében 
folytatandó együttműködésről.

Május 5-6. A tagállamok vezérkari főnökeinek szintjén ülést tartott a NATO Kato
nai Bizottsága. A vezérkari főnökök először a három meghívott országbeli kollégáikkal 
találkoztak, utána egymás között tárgyaltak. Külön-külön találkoztak a 16 tagállam ve
zérkari főnökei Oroszország, ezt követően Ukrajna hadseregének vezérkari főnökével, 
végül a „békepartnerekkel”.

Május 6. A NATO-tagországok vezérkari főnökeivel tartott megbeszélései után 
Anatolij Kvasnyin orosz vezérkari főnök kijelentette: a bővítés kérdéseiről akkor is be
szélni kell a NATO-orosz találkozókon, ha az bizonyos mértékig a tagországok és a tag
jelöltek belügye. Az utólagos tájékoztatások helyett a kölcsönös előzetes tájékoztatást, a 
tervek részletesebb megbeszélését szorgalmazta.

A NATO-tagországok vezérkari főnökei a szövetség Katonai Bizottságának elnöké
vé Suido Venturoni olasz tengernagyot választották, akinek megbízatása három évre szól
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és aki a tisztséget a német Klaus Naumanntól 1999 áprilisában, a washingtoni jubileumi 
NATO-ülésszakot követően veszi át.

Május 9. A vezető nyugati hatalmak teljes tilalmat hirdettek a jugoszláviai új kül
földi beruházásokra, a szerb karhatalom folytatódó koszovói erőszakcselekményei miatt. 
A G-8 londoni ülésén Jevgenyij Primakov orosz külügyminiszter erőteljes fenntartásai
nak adott hangot az újabb rendszabályok miatt.

Május 10. Életének hetvenötödik évében elhunyt Czinege Lajos, aki 1960-tól 1984- 
ig honvédelmi miniszter, 1984 és 1987 között a Minisztertanács elnökhelyettese volt.

Május 11. India három föld alatti atom robbantást hajtott végre, amelyeket május 13- 
án további két kísérleti robbantás követett.

Május 11-12. Rodosz szigetén tárgyaltak a Nyugat-európai Unió védelmi és kül
ügyminiszterei.

Május 11-15. Cooperative Lantern ‘98 néven békepartnerségi gyakorlatot tartoztak 
Magyarországon. A törzsvezetési gyakorlaton, amelynek során magyar katonák 
Szentkirályszabadján békefenntartó bemutatót is rendeztek, 19 országból 700 tiszthelyet
tes vett részt. Az előkészítő megbeszéléseket a lengyelországi Krakkóban tartották.

Május 13. Az olasz szenátus 166 szavazattal 9 ellenében ratifikálta a NATO csatla
kozási megállapodásokat.

Május 14. A görög parlament jóváhagyta Magyarország, Csehország és Lengyelor
szág NATO-csatlakozásának jegyzőkönyvét.

Május 20. A francia szenátus 299 szavazattal 16 ellenében (kommunista ellensza
vazatok), 2 tartózkodás mellett hozzájárult, hogy Franciaország ratifikálja a három csat
lakozási okmányt.

Május 21. Bili Clinton amerikai elnök ünnepélyesen aláírta a cseh, a lengyel és a 
magyar NATO-tagság amerikai ratifikálásáról szóló törvényt.

A spanyol parlament képviselőháza nagy többséggel jóváhagyta a NATO bővítését.
Május 25. Az Európai Unió tagországai politikai megállapodásra jutottak arról, 

hogy egységes feltételeket szabnak külföldi fegyvereladásaikhoz; nem exportálnak fegy
vereket olyan államba, amely nem teljesíti nemzetközi kötelezettségeit, vagy nem tartja 
tiszteletben az emberi jogokat, feszültséggócnak tekinthető, veszélyeztetheti térségének 
stabilitását, a fegyvereket nem indokolható célra kívánja felhasználni, illetve a vásárlás 
nincs arányban gazdasági helyzetével.

Május 27. A luxemburgi törvényhozás ratifikálta a NATO-bővítési okmányokat.
Lengyel, ukrán, brit erők részvételével Angliában deszant-hadgyakorlatot hajtottak 

végre.
Május 28. Az olasz képviselőház külügyi bizottságában 10 szavazattal 2 ellenében, 

látszólag simán hagyták jóvá a NATO-bővítési okmányokat. Az a tény azonban, hogy 9 
bizottsági tag tartózkodott a szavazásnál, bizonytalanságot vitt a folyamatba.

Pakisztán öt kísérleti atomrobbantást hajtott végre, amelyeket május 30-án további 
két nukleáris robbantás követett, Beludzsisztánban, az afgán és az iráni határ közelében.

Május 28-29. Luxemburgban miniszteri szintű tanácsülést tartott a NATO; ülése
zett a NATO-orosz és a NATO-ukrán bizottság, valamint az Euro-atlanti Partnerségi Ta
nács is.

Május 29. Végh Ferenc altábornagy, a Magyar Honvédség parancsnoka, vezérkari 
főnök előadást tartott Bukarestben, az ottani katonai akadémián, majd Kolozsvárott talál
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kozott az erdélyi 4, hadsereg parancsnokával, végül Désen a román gyorsreagálású erők 
81. dandárjával ismerkedett.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------  11

JÚNIUS

Június 8-19. A Balti-tenger nyugati medencéjében két részletben megtartották a 
BALTOPS ‘98 tengeri hadgyakorlatot. A június 8-12. közötti „békepartnerségi szakasz” 
után, június 15-19. között „NATO-szakasz” következett, amelyekben az Egyesült Álla
mok és 12 európai ország 52 hadihajója, valamint repülőgépei vettek részt, amerikai pa
rancsnokság alatt.

Június 9. Végh Ferenc altábornagy, a Magyar Honvédség vezérkari főnöke látoga
tást tett Washingtonban és találkozott Henry Shelton tábornokkal, az amerikai Vezérkari 
Főnökök Egyesített Bizottságának elnökével. Elsősorban a magyar NATO-tagsággal járó 
feladatokról és regionális kérdésekről tárgyaltak. Az első hivatalos látogatáson tartózko
dó magyar vezérkari főnököt a Becsületrend parancsnoki fokozatával tüntették ki, amely 
a békeidőben adományozható legmagasabb amerikai katonai kitüntetés. Végh Ferenc 
előzőleg Kanadában járt.

Június 10. A francia nemzetgyűlés ratifikálta Csehország, Lengyelország és Ma
gyarország NATO-felvételének dokumentumait.

Clinton amerikai elnök rendeletben zárolta Jugoszlávia és Szerbia kormányának az 
Egyesült Államokban levő tulajdonait és megtiltott minden újabb amerikai beruházást a 
Szerb Köztársaságban. A rendelet olyan intézkedéseket kifogásolt Koszovóval kapcsolat
ban, amelyek destabilizálhatják a térség országait és megszakíthatják a bosznia-hercego- 
vinai békefolyamatot.

Június 11. A NATO védelmi miniszterei úgy döntöttek, hogy erődemonstrációs cél
zatú légi hadgyakorlatot tartanak Albániában, ugyanakkor reményüket fejezték ki, hogy 
Oroszország sikerrel közvetít a koszovói rendezés érdekében. Az „Elszánt Sólyom” fe
dőnevű hadgyakorlatra 13 NATO-ország 84 harci repülőgépének részvételével június 15- 
én került sor Albánia és Macedónia légterében.

A NATO védelmi miniszterei Brüsszelben jóváhagyták a három új meghívott állam 
elé állított haderő-fejlesztési célkitűzéseket. Az „azonnali célokat” a csatlakozás első 
napjáig kell teljesíteni. Ide tartozik a parancsnoki és a híradórendszerek összehangolása 
a szövetségével, a légvédelem alkalmazkodóképességének megteremtése, a nyelvtudás 
fokozása és a jogi harmonizáció. A közép- és hosszú távú tervekben a teljes alkalmazko
dás, a harcálláspontok, a parancsnoki rendszerek, a hírrendszerek teljes korszerűsítése, a 
hadműveleti és harcászati szállítóképességek biztosítása, illetve a haderő hosszú távú 
korszerűsítése szerepel.

Keleti György búcsút vett Brüsszelben a NATO vezető testületéitől. Megköszönte 
miniszter-kollégáinak, valamint a NATO főtitkárának segítőkész tevékenységét, biztosí
totta őket arról, hogy az új magyar kormány az előzőhöz hasonlóan elkötelezett lesz az 
észak-atlanti integráció kérdésében.

Június 14-19. Látogatást tett Oroszországban Henry Shelton tábornok, az Egyesült 
Államok Fegyveres Erői Vezérkari Főnökei Egyesített Bizottságának elnöke.

Június 15. Az ENSZ Biztonsági Tanácsa egyhangúlag jóváhagyta a NATO által ve
zetett, 33 ezres nemzetközi stabilizációs erő (SFOR) boszniai küldetésének egyéves meg
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hosszabbítását, és szintén egy évvel meghosszabbította annak az ENSZ-missziónak a 
megbízatását, amely a boszniai rendőrség képzésében és ellenőrzésében segédkezik. Az 
Egyesült Államok korábban úgy döntött, hogy az amerikai SFOR-kontingens létszámát 
8500-ról 6900-ra csökkenti.

Június 21-22. Végh Ferenc altábornagy, a Magyar Honvédség parancsnoka, vezér
kari főnök Jiri Sedivy cseh vezérkari főnök meghívására látogatást tett Csehországban. 
Fogadta őt Michal Lobkowicz cseh védelmi miniszter. Végh Ferenc katonai egységekkel 
és oktatási intézményekkel ismerkedett.

Június 23. Az olasz képviselőház megszavazta a NATO-bővítésről szóló törvényja
vaslatot, eleget téve a kormányfő felhívásának és megmentve a kormányt egy kínos ve
reségtől. A jóváhagyást a Silvio Berlusconi vezette jobboldali ellenzék tartózkodása tet
te lehetővé.

Június 24. Javier Solana NATO-főtitkár Brüsszelben fogadta Ibrahim Rugovát, a 
koszovói albánok vezetőjét és felszólította: feltétel nélkül, azonnal üljön tárgyalóasztal
hoz a belgrádi vezetéssel a koszovói válság békés rendezése érdekében. A NATO-főtit- 
kár elvetette Koszovó teljes függetlenségét, amit az albán politikus ismét felvetett.

Június 24-július 2. A román hadsereg lélektani hadviselési központja, a szárazföl
di csapatok vezérkari főnöksége és a katonai rádióadások szerkesztősége Hargita és 
Kovászna magyar többségű romániai megyékben tíznapos gyakorlatot tartott „Havasi 
Gyopár ‘98” néven.

Június 25-július 3. Az észak-olaszországi Varese közelében NATO-országok 
„Cooperative Dragon ‘98” fedőnévvel légi és szárazföldi törzsvezetési hadgyakorlatot 
tartottak békepartnerségi országok -  köztük Magyarország -  katonáinak bevonásával.

Június 26. Az ENSZ Biztonsági Tanács egyhangúlag elfogadott határozatban szólí
totta fel Etiópiát és Eritreát határvitájuk békés rendezésére, az Afrikai Egységszervezet
tel való együttműködésre.

Június 27-július 3. Bili Clinton amerikai elnök hivatalos látogatást tett a Kínai Nép- 
köztársaságban. Június 27-én Pekingben találkozott Csiang Cö-min kínai elnökkel. Meg
állapodtak abban, hogy a két ország atomrobbanótöltetü hadászati rakétáit nem progra
mozzák a másik fél célpontjai ellen. Kína lemondott arról a követeléséről, hogy az Egye
sült Államok tartózkodjék az atomfegyver elsökénti alkalmazásától, másfelől megígérte, 
hogy megvizsgálja a csatlakozás lehetőségét a rakétatechnikák továbbadását szabályozó 
nemzetközi rendszerhez.

12--------------------------------------------------------------------------------------------------------

JÚLIUS

Július 1. Zakopanéban találkozott Jiri Sedivy cseh, Henryk Szumski lengyel és 
Végh Ferenc magyar vezérkari főnök. A NATO-tagjelölt országok vezérkari főnökei a 
tisztikar képzését és a katonai doktrína fejlesztését nevezték a legfontosabb feladatnak a 
szövetségbe vezető úton. A lengyel védelmi miniszter ugyanaznap tett nyilatkozatára re
agálva kijelentették, országaik készen állnak arra, hogy már 1999 januárjától megfelelő
en ellássák feladataikat az észak-atlanti szövetségben.

Július 2. Törökország tiltakozó jegyzékben szólította fel Görögországot és az Egye
sült Államokat, hogy tartsák tiszteletben az Égei-tenger keleti medencéje görög szigetei
nek demilitarizált státusát, amint azt az 1923-as lausanne-i és az 1947-es párizsi szerző
dés előírta. Athén visszautasította a török tiltakozást.
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Július 3. A 20. és a 21. ország is ratifikálta az aknakereső műszerek által ki nem mu
tatható, műanyagból készült gyalogsági aknák betiltásáról szóló jegyzőkönyvet, lehetővé 
téve ezzel annak 1998. december 3-i életbe lépését.

Július 4. Kazahsztán fővárosában, Almatiban (Alma-Atában) öthatalmi biztonság- 
politikai tanácskozás tartottak Kazahsztán, Kína, Kirgizisztán és Tádzsikisztán elnöke, 
valamint az orosz külügyminiszter részvételével.

Július 5. Hoszni Mubarak egyiptomi elnök, Husszein jordániai király és Jasszer 
Arafat palesztin vezető Kairóban találkozott és a Nagy-Jeruzsálem tervéről való azonna
li lemondást követelte Izraeltől. A „Jeruzsálem judaizálására” vonatkozó tervet az izrae
li kormány 1998. június 21-én fogadta el. Izrael visszautasította a követelést, mondván, 
hogy Nagy-Jeruzsálem kérdések közigazgatási és nem politikai ügy.

Július 5-11. Nyolc NATO-ország, tizenkét „békepartner” ország részvételével, két 
semleges ország megfigyelői közreműködésével légi hadgyakorlatot tartottak a szlováki
ai Szliács és Lest térségében. A Cooperative Chance ‘98 gyakorlaton a magyar légierő is 
képviseltette magát.

Július 6. Franciaország, Nagy-Britannia, Németország, Olaszország, Spanyolország 
és Svédország védelmi miniszterei Londonban „szándéklevelet” írtak alá a hadiipari, 
fegyverkereskedelmi és haditechnikai kutatási-fejlesztési együttműködésről.

Borisz Jelcin orosz és Nurszultan Nazarbajev kazahsztáni elnök Moszkvában közös 
nyilatkozatot irt alá „az örökre szóló kazah-orosz barátságról”. A két államfő tárgyalá
sait követően parafálták a Kaszpi-tenger talpazatának megosztásáról kötött megállapo
dást is.

Július 6-augusztus 6. Ausztrália, Chile, Dél-Korea, az Egyesült Államok, Japán és 
Kanada több mint 50 hadihajójának, 200 repülőgépének és helikopterének, 25 000 ka
tonájának részvételével a Hawaii-szigetek térségében megtartották a RIMPAC ‘98 tenge
részeti hadgyakorlatot. Az 1971 óta tizenhatodik RIMPAC-gyakorlatot az amerikai 3. 
flotta koordinálta.

Július 7-10. A Nyugat-európai Unió soros elnöki tisztét ellátó Olaszország és az 
Európai Unióban hasonló tisztet betöltő Ausztria nemzetközi szemináriumot rendezett a 
gyalogsági aknák kivonásáról és az aknamentesítésről, „eloszlatandó a kelet-európai or
szágoknak az ottawai megállapodással kapcsolatos előítéleteit”.

Július 7. Az orosz Északi Flotta Novomoszkovszk nevű atomhajtóműves tenger
alattjárójáról merült állapotban indítottak egy RSZM-54 típusú rakétát, amely pályára ál
lított egy tudományos rendeltetésű műholdat. A rakéta induló tömege 40 tonna, a pályá
ra állított német gyártmányú mesterséges hold tömege 10 kilogramm volt.

Július 8. A délszláv ügyekben eljáró nemzetközi összekötő csoport, amely az Egye
sült Államok, Oroszország, Németország, Franciaország, Nagy-Britannia és Olaszország 
külügyminisztériumi képviselőiből áll, Bonnban elfogadott nyilatkozatában az ellensé
geskedés azonnali beszüntetésére szólította fel a Koszovóban szembenálló feleket, ellen
kező esetben „fontolóra veszik katonai kényszerítő intézkedések kezdeményezését”.

Háromnapos látogatásra az albániai Durresbe érkezett a NATO gyorsan alkalmazha
tó erőihez tartozó állandó földközi-tengeri flottacsoportosítás négy hadihajója. Ugyan
ezen a napon Tiranába érkezett Wesley Clark tábornok, a szövetség európai erőinek 
főparancsnoka, hogy Fatos Nano albán kormányfővel tárgyaljon a koszovói fejlemé
nyekről.
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Július 10-15. Baltic Challenge ‘98 fedőnévvel megtartották az Egyesült Államok, 
Németország, Svédország, Észtország, Lettország és Litvánia partraszállási elemekkel 
összekapcsolt tengeri mentési gyakorlatát. A balti térségben megrendezett „békepartner
ségi” gyakorlaton ötezer főnyi élőerő, 24 repülőgép és helikopter, 15 hadihajó, egyebek 
között a világ legnagyobb kórházhajója, az amerikai „Comfort” vett részt.

Július 14-15. Az ENSZ Biztonsági Tanácsa megvitatta és egyhangúlag támogatta 
az Egyesült Államoknak a közel-keleti békefolyamat felélénkítésére irányuló újabb kez
deményezését. Az amerikai javaslatok előirányozzák az izraeli csapatok kivonását a Jor
dán folyó nyugati partvidékének további 13 százalékáról, felhívják Izraelt, álljon el Jeru
zsálem közigazgatási határának megváltoztatásától, amíg a város sorsa nem tisztázódik 
az izraeli-palesztin tárgyalásokon.

Július 17. Belgiumban lezárult a NATO bővítéséről szóló jegyzőkönyv ratifikálása. 
Ekkor még hátravolt a londoni, a lisszaboni, az ankarai és a hágai jóváhagyás.

Július 19-20. Delegáció élén Magyarországon tartózkodott Joseph Lopez tenger
nagy, a NATO Dél-európai Szövetséges Erőinek főparancsnoka. Az admirálist fogadta 
Szabó János honvédelmi miniszter, tárgyalt Végh Ferenc altábornaggyal, a honvédség 
parancsnokával, Martonyi János külügyminiszterrel és másokkal.

Július 20. Szaúd-Arábia haditengerészete megtámadta a vörös-tengeri Duvaima szi
geten állomásozó jemeni csapatokat. A sziget háromnegyede szaúdi parti vizekbe nyúlik.

Július 20-21. Szocsiban nem hivatalos találkozóra került sor Volker Rühe német és 
Igor Szergejev orosz védelmi miniszter között. Eszmét cseréltek az európai biztonságról, 
a békefenntartó műveletekről, a koszovói helyzetről, a kétoldalú katonai együttműködés 
távlatairól.

Július 22. Irán sikeres kísérletet hajtott végre egy 1300 kilométeres hatótávolságú 
ballisztikus rakétával, amelyet teheráni közlés szerint Irán minden külföldi segítség nél
kül állított elő.

Július 25. Orbán Viktor miniszterelnök látogatást tett Brüsszelben, tanácskozott 
Javier Solana NATO-főtitkárral, majd a tagállamok nagyköveteivel. A belga fővárosban 
találkozott az Európai Unió vezető tisztségviselőivel is.

Kilenc hónapos fogvatartás után hazaérkezett Dunajszky Gábor és Oláh István, a 
Magyar Ökumenikus Szeretetszolgálat két munkatársa, akiket Csecsenföldön 1997. ok
tóber 23-án missziójukon ejtettek túszul ismeretlen fegyveresek.

Július 31. A Barents-tengeren az orosz védelmi miniszter részvételével nagyszabá
sú hadgyakorlatot tartottak. A másfél tucat részvevő felszíni hadihajó között volt a „Nagy 
Péter” atomhajtómüves rakétás nehézcirkáló és a „Kuznyecov tengernagy” nehéz repülő
gép-hordozó, mindkettő az Északi Flotta állományból.

AUGUSZTUS

Augusztus 2. Ötnapos látogatásra a horvátországi Split kikötőjébe érkezett a Deyo 
amerikai torpedóromboló, amely a NATO irányította SFOR-t biztosította az Adriai-ten
gerről. Az amerikai 6. flotta állományába tartozó korszerű hajó fegyverzetéhez lézerirá
nyítású rakéták is tartoznak.

Augusztus 5. Az iraki Forradalmi^ Parancsnokság Tanácsa Szaddám Húszéin el
nökletével úgy döntött, hogy Bagdad felfüggeszti az együttműködést az ENSZ különle-
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ges leszerelési bizottságával (UNSCOM) és a Nemzetközi Atomenergia Ügynökséggel. 
Kivételt képeznek az Irakba telepített automata megfigyelő rendszer kamerái és érzéke
lői, amelyek helyükön maradhattak és folytathatták működésüket.

Augusztus 6. Nagy-Britannia -  külügyminisztere aláírásával -  ratifikálta a Magyar- 
ország, Csehország és Lengyelország NATO-felvételéről szóló okmányt. A parlamenti 
vitát nem követte szavazás, mivel Nagy-Britanniában nem szükséges nemzetközi szerző
désekhez a parlament formális jóváhagyása.

Augusztus 7. Robbantásos merényletet követtek el Kenya fővárosában. Nairobiban 
és Tanzánia fővárosában, Dar es-Salaamban az amerikai nagykövetségek ellen. Az isz
lám szélsőségeseknek tulajdonított merényleteknek Nairobiban tíz, Dar es Salaamban 
mintegy kétszáz halálos áldozata volt.

Augusztus 10. Szabó János honvédelmi miniszter a Nagyvárad melletti Félixfürdön 
tárgyalt Victor Babiuc román védelmi miniszterrel. Ez volt az új magyar honvédelmi mi
niszter első külföldi útja. Megállapodtak egy ezer fős közös békefenntartó zászlóalj fel
állításában, áttekintették a magyar-román katonai együttműködés helyzetét és Románia 
NATO-tagságának esélyeit.

Afganisztán északi részén a tálib milíciák teljesen ellenőrzésük alá vették Mazari- 
Sarif városát, ott elfogtak 35 iráni katonát, akik teherautókkal fegyverutánpótlást szállí
tottak az ellenzéki erőknek, elfogták továbbá az iráni konzulátus négy diplomáját, öt al
kalmazottját, egy iráni újságírót és még egy iráni személyt, akiket azonnal Kandahárba 
szállítottak.

Augusztus 12. Indítása után 40 másodperccel felrobbant Cape Canaveralben egy 
Titan^lA típusú hordozórakéta, amelynek egy egymilliárd dollár értékű hírszerzési mű
holdat kellett volna pályára állítania. Utoljára 1993-ban robbant fel Titan rakéta a kalifor
niai Vanderberg légi támaszponton.

Az orosz kormány programot fogadott el, amelynek értelmében 2005-ig 150 kivont 
atom-tengeralattjáró nukleáris anyagát újra feldolgozzák vagy eltemetik. A másfél milli
árd rubeles programot részben külföldről finanszírozzák. A 150 tengeralattjáróból 104 
még mindig kikötőben van.

Augusztus 17. Ulchi Focus Lens fedőnévvel amerikai-délkoreai közös hadgyakor
lat kezdődött Szöul védelmének tökéletesítésére. A kéthetes gyakorlaton a Dél-Koreában 
állomásozó 37 500 amerikai katonából 13 000 vett részt.

Augusztus 17-22. Albániában 14 ország részvételével megtartották a Cooperative 
Assembly ‘98 hadgyakorlatot. Tizenegy NATO-ország, valamint Oroszország, Litvánia 
és Albánia több mint 1400 katonája a koszovói konfliktus esetleges továbbterjedésének 
megakadályozását gyakorolta közvetlenül a jugoszláv határ közelében. Az amerikai kon
tingens létszámát egyes hírek szerint Washington „afrikai lekötöttsége miatt”, más hírek 
szerint „biztonsági megfontolásokból” 500 főről 200-ra csökkentették. Magyarországot 
csak megfigyelők képviselték.

Augusztus 18. Csehországban próbarepülést tartott az L-159 típusú hazai gyártmá
nyú könnyű harci gép, amelyet amerikai fegyverzettel látnak el és Floridában tovább 
tesztelnek. A cseh légierő 72 darabot rendelt a gépből.

Augusztus 19. Marián Miklus lett a szlovák hadsereg új vezérkari főnöke. A kineve
zés a védelmi miniszter távollétében és jelöltjének mellőzésével történt.

Augusztus 20. Az Egyesült Államok az augusztus 7-i afrikai robbantásos merény
letek miatt megtorlásképpen légitámadást intézett Afganisztánban az Aszva Klai al-Batr
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irányító, kiképző és utánpótlási tábor ellen, amelyet több terrorista csoport is használt, va
lamint Szudánban a kartumi al-Sifa gyógyszergyár ellen, amely állítólag vegyi harcanya
gok előállításával is foglalkozott.

Irán és Afganisztán teljes határa mentén riadókészültségbe helyezték az iráni haderő 
elit alakulatát, a Forradalmi Gárdát.

Augusztus 21. Borisz Jelcin orosz elnök a „Nagy Péter” rakétás nehézcirkáló fedél
zetén megszemlélte az Északi Flotta Barents-tengeri hadgyakorlatát és az orosz hadsereg 
főparancsnokaként személyesen rendelte el egy RSZM-50 típusú tengeralattjáró-fedélze
ti ballisztikus rakéta indítását Kamcsatka irányába.

Augusztus 27. Szabó János honvédelmi miniszter a Fertő-tó közelében megbeszé
lést folytatott Werner Fasslabend osztrák védelmi miniszterrel. Áttekintették a CEN- 
COOP (Közép-európai Nemzetek Együttműködése Békefenntartó Műveletekben) hely
zetét, az európai integráció, és a magyar-osztrák katonai kapcsolatok időszerű kérdéseit. 
(1995 novembere óta a két ország közös kontingenssel vesz részt az ENSZ ciprusi béke- 
fenntartó erőiben).
.  Augusztus 28. Az afganisztáni célpont ellen augusztus 20-án bevetett amerikai ma

nőverező robotrepülőgépek közül kettő Pakisztánban ért földet. Az egyiket épségben ta
lálták meg, a másiknak csupán a roncsait sikerült azonosítani az iráni határ közelében.

A spanyol kormány elfogadta azt a törvényjavaslatot, amelynek értelmében a spa
nyol hadsereg 2003-ban átáll a hivatásos-szerződéses hadkiegészítésre és az 1983 után 
született fiatalok számára megszűnik a kötelező sorkatonai szolgálat.

Augusztus 31. A lettországi Skrundéban beszüntette tevékenységét a szovjet, majd 
az orosz rakétavédelem radarközpontja, amelyet eddig évi 5 millió dollárért bérelt Orosz
ország a lettektől. A központ teljes leszerelése 18 hónapot vesz igénybe.

Észak-Korea műhold felbocsátásával összekapcsolt rakétakísérletet végzett. A 
Taepo-dong 1 vagy Taepo-dong 2 típusú hordozórakéta első fokozata Vlagyivosztoktól 
délkeletre 300 kilométerrel zuhant a Keleti-tengerbe, a második fokozat áthaladva Japán 
fölött a Csendes-óceánba esett, feltételezett indítási helyétől 1380 kilométerre. Két héttel 
később amerikai részről azt közölték, hogy a rakéta harmadik fokozata 6000 kilométert 
tett meg és Alaska partjai előtt veszett nyoma.

Augusztus 31-szeptember 4. Az asztrahányi terület Asuluk nevű gyakorlóterén kö
zös hadgyakorlatot tartottak Oroszország, Fehéroroszország, Kazahsztán és Kirgizia lé
gierői, légvédelmi rakétaegységei és rádiótechnikai csapatai.

16---------------------------------------------------------------------------------------------------------

SZEPTEMBER

Szeptember 1-2. Bili Clinton amerikai elnök látogatást tett Oroszországban és két 
megbeszélést tarfött Borisz Jelcin orosz államfővel. Megállapodtak a hadászati támadó 
fegyverrendszerek csökkentését célzó START III. szerződés paramétereinek kidolgozá
sában, 50 tonna fegyvergyártásra alkalmas orosz plutónium Amerikának, energetikai cé
lokra való eladásáról, a ballisztikus rakéták indításátjelző kölcsönös tájékoztatásról és 
egy olyan oroszországi ellenőrző központ felállításáról, amely harmadik országok raké
taindításait követi figyelemmel.

Szeptember 5. A lengyel, a német és a dán védelmi miniszter az északnyugat-len
gyelországi Szczecinben aláírásával szentesítette a háromoldalú Nordost Korps (északke
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leti hadtest) életre hívását. A magasabbegység 120 tagú parancsnokságát a németországi 
Rendsburgból Lengyelország NATO-felvétele után helyezik át Szczecinbe.

Szeptember 8. Martonyi János külügyminiszter Brüsszelben tárgyalt Javier Solana 
NATO-főtitkárral, Klaus Naumannal, a Katonai Bizottság elnökével és az amerikai NA- 
TO-nagykövettel. Áttekintették a boszniai, koszovói és az oroszországi helyzetet. Utób
bit illetően egyetértettek abban, hogy hangsúlyozni kell a kelet-közép-európai országok 
Nyugathoz tartozását biztonsági és védelmi szempontból is.

Szeptember 9-10. Nagyváradon, Nagyszalontán és Aradon magyar-román „határ 
menti” vezérkari főnöki találkozót tartottak. Végh Ferenc és Constantin Degeratu a két
oldalú katonai együttműködésről, ezen belül a magyar-román közös békefenntartó zász
lóalj felállításáról, valamint az euro-atlanti integrációs folyamatról tárgyalt.

Franciaország, Németország, Nagy-Britannia és Olaszország Londonban egyez
ménnyel öntötte jogi formába a bonni székhellyel 1996-ban életre hívott Fegyverzetügyi 
Együttműködési Szervezetet, amely tizennyolc nagy program koordinátora.

Az ENSZ Biztonsági Tanácsa egyhangúlag elfogadott 1195. számú határozatában 
elítélte Irakot 1998. augusztus 5-i döntéséért, amellyel megszakította együttműködését a 
világszervezet leszerelési felügyelőivel. A BT elfogadhatatlannak minősítette Bagdad 
döntését és jelezte, hogy mindaddig nem vizsgálja felül a nyolc évvel korábban beveze
tett Irak-ellenes szankciókat, amíg az ország nem engedi ismét ellenőrizni tömegpusztító 
fegyverei megsemmisítésének tényét.

Szeptember 10. A Koreai Népi Demokratikus Köztársaság közölte, hogy engedélye
zi az Egyesült Államok számára a bejárást az általa gyanúsnak tartott észak-koreai atom
létesítményekbe, de kártérítésre tart igényt, ha az ellenőrzés során semmilyen elítélendő 
cselekményre nem derül fény.

Szeptember 11. A pekingi People’s Daily közölte, hogy Kína leszerelte a Népi Fel
szabadító Hadsereg több mint százezer katonáját a hadsereg létszámcsökkentésére és kor
szerűsítésére elfogadott terv keretében. A hárommilliós kínai haderő létszámát három év 
alatt fokozatosan félmillió fővel csökkentik.

Szeptember 10-11. Az afganisztáni tálib vezetés az ENSZ Biztonsági Tanácsához 
fordult, a testület beavatkozását kérve Irán afganisztáni akcióinak megszüntetéséért. Is
meretessé vált, hogy iráni harci repülőgépek szálltak le az afganisztáni tálibellenes koa
líció kezén levő Bamijan város repülőterén. Ali Akbar Hasemi Rafszandzsani volt iráni 
elnök, a teheráni „alkotmánybíróság” elnöke kijelentette, hogy Irán bosszút fog állni, 
amiért tálibok megöltek kilenc iráni diplomatát. Az iráni külügyminisztérium ugyanek
kor azt közölte, hogy a Mazari-Sarifból elhurcolt iráni diplomaták közül kettő életben 
van.

Szeptember 11-13. Látogatást tett Magyarországon Arthur Eggleton, Kanada nem
zetvédelmi minisztere, aki közölte, hogy országa öt évre szóló katonai képzési program
mal kívánja segíteni Magyarország illeszkedését a NATO-hoz.

Szeptember 12. A brit hadsereg egységei utoljára járőröztek az északír főváros, Bel
fast utcáin, ahol 1969 óta kísérték a helyi rendőrség járőreit. A fegyveres konfliktus há
rom évtizede alatt Észak-Írországban 650 brit katona vesztette életét. Az áldozatok teljes 
száma meghaladta a háromezret.

Szeptember 12-18. Egyhetes NATO-hadgyakorlat volt Macedóniában, az egykori 
Jugoszlávia legnagyobb és legkorszerűbben felszerelt gyakorlóterén. A krivolaki 
Cooperative Best Efforts gyakorlaton 13 NATO-ország és ugyanennyi „békepartnerségi”
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ország összetűzésének elsimítására készült fel, amely évszázadok óta területi követelése
ket támaszt egymással szemben.

Szeptember 14-18. Dániában és Norvégiában kihelyezett ülést tartott a NATO Ka
tonai Bizottsága. Csehország, Lengyelország és Magyarország vezérkari főnökeit első íz
ben vonták be aktívan a tanácskozásokba, amelyeken elsősorban a szövetség belső és kül
ső reformjait, illetve azok kihatásait vitatták meg. Végh Ferenc vezérezredes közölte, 
hogy 2000 szeptemberében Magyarországon és Olaszországban rendezik a hasonló kihe
lyezett ülésszakot.

Szeptember 15. Szajed Ali Hamenei ajatollah, Irán vallási és politikai vezetője tel
jes készültséget rendelt el a fegyveres erőknél és felszólította a kormányhivatalokat, hogy 
készüljenek fel megfelelő intézkedésekre az afganisztáni tálibokkal éleződő válságban.

Szeptember 15-21. A francia, német, holland, belga, lengyel, dán, finn, észt, lett, 
litván haditengerészet 15 hajója Open Spirit ‘98 elnevezésű aknaszedő gyakorlatot tartott 
az észt partok előtt. A Balti-tengeren a két világháború idején 85 ezer aknát helyeztek el, 
ebből 30 ezer érintetlen. A hasonlójellegű gyakorlatok Volker Rühe német védelmi mi
niszter kezdeményezésre 1996-ban kezdődtek.

Szeptember 16. Burkina Faso a 40. államként ratifikálta a gyalogsági aknák tilalmá
ról szóló 1997-es ottawai egyezményt, amely így hatályba léphetett. Az egyezményhez 
szeptember végéig mintegy 130 ország csatlakozott, de továbbra sem volt az aláírók kö
zött az Egyesült Álalmok, Oroszország és Kína.

Szeptember 17. Spanyolországban a baszk szakadár terrorszervezet, az ETA egyol
dalú és határidő nélküli tűzszünetet jelentett be, amely szeptember 18-án 0 órakor lépett 
hatályba.

Szeptember 18. Németország, Nagy-Britannia, Spanyolország és Olaszország 46,5 
milliárd francia frank értékben megrendelte az első 148 Eurofighter harci repülőgépet a 
DASA, a British Aerospace, a CASA és az Alenia cégektől. Ezzel megkezdődhetett a so
rozatgyártás, amely összesen 620 gép megrendelésével számol.

Szeptember 19. A //MS Vengeance felavatásával teljessé vált Nagy-Britannia 
Trident osztályú atomtengeralattjáró-flottája. A 16 000 tonna vízkiszorítású négy egység 
mindegyike 16 fedélzeti rakétával szerelhető. A Poláris-flottát felváltó Tridentnégyest 
George Robertson brit védelmi miniszter „a minimális, de még hiteles és hatékony atom
elrettentés alkalmas eszközének” nevezte.

Szeptember 21. Csehország, Lengyelország és Magyarország védelmi miniszterei 
budapesti összejövetelükön megállapították, országaik készen állnak arra, hogy a lehető 
leghamarabb teljes értékű/jogú tagként csatlakozzanak a NATO-hoz. A cseh védelmi tár
ca vezetője sajtónyilatkozatában megjegyezte, hogy a „hármak” nem kívánják sürgetni a 
NATO-t.

Szeptember 23. Az ENSZ Biztonsági Tanácsa 1199. számú határozatában, amelyet 
kínai tartózkodás mellett egyhangúlag hozott, követelte, hogy a Koszovóban szemben ál
ló felek azonnal állapodjanak meg tűzszünetben és kezdjenek tárgyalásokat a konfliktus 
megoldása érdekében. A BT úgy döntött, hogy ha az érintett felek az 1160. és 1199. szá
mú határozatokban megkövetelt konkrét intézkedéseket nem hajtják végre, „további cse
lekedeteket és újabb intézkedéseket fog fontolóra venni, hogy fenntartsa vagy helyreál
lítsa a régió békéjét és stabilitását”.

Szeptember 24. Oroszország külügyminisztériuma ismételten figyelmeztette a NA- 
TO-t, hogy a koszovói béke és stabilitás megteremtését célzó bármely további intézke
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désre csakis az ENSZ Biztonsági Tanácsa újabb határozata alapján, a helyzet kiegészítő 
elemzését követően kerülhet sor.

Szeptember 24-25. A NATO-tagországok védelmi miniszterei, katonai vezetői és a 
szervezet három leendő tagjának képviselői kétnapos nem hivatalos tanácskozást tartot
tak a portugáliai Vilamourában a koszovói válság rendezésének esetleges katonai kikény
szerítéséről. Az orosz védelmi miniszter visszautasította a meghívást. A magyar küldött
ség szóvivője úgy nyilatkozott, hogy Magyarország „légtere átengedésével, logisztikai 
támogatással és egyes támaszpontok használatának biztosításával segíti majd az esetle
ges NATO-hadműveleteket”.

Szeptember 25. Semlegességére hivatkozva Ausztria nem engedett átvonulni terü
letén egy francia katonai kontingenst, amely a szlovák kormány által rendelkezésére bo
csátott katonai gyakorlóteret kívánt használni szárazföldi hadgyakorlat céljára.

Szeptember 26. Belgrád közölte, hogy végigviszik az albán gerillák felszámolását 
Koszovóban és megvédik Jugoszláviát a külső katonai fenyegetéssel szemben. A vezér
karjelezte, hogy a jugoszláv légtér bármilyen megsértésére reagálni fognak.

Albánia, Bulgária, Görögország, Macedónia, Olaszország, Románia és Törökország 
védelmi miniszterei Szkopjéban egyezségokmányt írtak alá egy három-négy ezer főt 
számláló közös békefenntartó erő létrehozásáról. A közös délkelet-európai haderőben 
hasznosítani kívánják majd az észt—lett—1 itván balti zászlóalj és a magyar-olasz-szlovén 
közös katonai alakulat tapasztalatait. A szkopjei összejövetelen megfigyelőként jelen volt 
William Cohen amerikai védelmi miniszter.

Szeptember 28. Mirko Marjanovic szerb kormányfő bejelentette, hogy a szerb bel
biztonsági erők koszovói terrorista-ellenes akciója lezárult és megkezdődött fokozatos ki
vonásuk a déli tartományból.

Szeptember 30. Jugoszlávia bonni nagykövete ellencsapásokat helyezett kilátásba 
arra az esetre, ha a NATO katonai akcióra szánná el magát a jugoszláv hadsereg ellen. 
Zoran Jeremic országa alkotmányára hivatkozott, amely minden, Jugoszlávia elleni táma
dást agressziónak minősít.

A Magyar honvédség 1998-as legnagyobb szabású hazai -  Vértes ‘98 elnevezésű -  
hadgyakorlatán részt vevő erők (17 katonai szervezet) elérték a készenlétet.
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OKTÓBER

Október 1. Hivatalosan is megkezdte működését az európai rendőrségi együttmű
ködés irányítására hivatott intézmény, a hágai székhelyű Europol, amelynek létrehozásá
ról az Európai Unió tagországai döntöttek az 1992-es maastrichti szerződésben.

Vojislav Seselj szerb miniszterelnök-helyettes arra intette a NATO-t, hogy a szövet
ség katonái ellen a világ minden pontján támadást intéznek, ha sor kerülne egy szerbiai 
(koszovói) katonai beavatkozásra. A radikális politikus a diplomáciai kapcsolatok meg
szakítását is kilátásba helyezte minden olyan országgal, amely részt venne szerbiai cél
pontok elleni esetleges légicsapásokban.

Süleyman Demirel török elnök a parlamentben azzal vádolta meg Szíriát, hogy tá
mogatja a Kurd Munkáspárt fegyvereseit és a török-izraeli kapcsolatokra hivatkozva Tö
rökország ellen hangolja az arab világot. A török államfő megtorlást helyezett kilátásba, 
mire a 877 kilométeres török-szíriai határ mindkét oldalán csapatmozdulatok kezdődtek.
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Tízezer török katona hatolt be Irakba, hogy szétverje a Kurd Munkáspárt gerilla
osztagait.

Október 1-15. A Magyar Honvédség központi gyakorló- és lőterén 2500 katona 
részvételével, 630 technikai eszköz és 55 harcjármű bevonásával megtartották a Vértes 
‘98 parancsnoki és törzsvezetési gyakorlatot, amelyet egyebek között megtekintett Klaus 
Naumann tábornok, a NATO Katonai Bizottságának elnöke, Göncz Árpád köztársasági 
elnök és Szabó János honvédelmi miniszter.

Október 1-27. Tizenegy ország csapatainak részvételével Olaszország, Törökor
szág és Görögország területén megtartották a Dynamic Mix ‘98 elnevezésű hagyományos 
NATO-hadgyakorlatot, amely a törökországi Izmirben tartott parancsnoki értekezlettel 
zárult. Tizenhárom év után először vett részt az egymással állandó konfliktusban levő 
Görög- és Törökország közösen egy hadgyakorlaton.

Október 2. Az orosz Állami Duma egyhangúlag ratifikálta Oroszország és 
Fehérország katonai együttműködési szerződését és a regionális katonai biztonság bizto
sításáról szóló egyezményt.

Az orosz törvényhozás alsóháza a koszovói helyzetről elfogadott ajánlás jellegű, te
hát jogi következményekkel nem járó határozatában arra figyelmeztette aNATO-t, hogy 
az ENSZ megkerülésével kezdett bármilyen katonai akcióját jogtalan, agresszív cseleke
detként fogja megítélni.

Október 4. A jugoszláv Legfelsőbb Védelmi tanács úgy határozott, hogy a 
szerb-montenegrói államszövetség minden eszközzel megvédi magát, ha területét táma
dás érné. Ugyanezen a napon -  esetleges NATO-támadás miatt -  a jugoszláv hadsereg 
harckészültségbe helyezte légvédelmi erőit.

Az orosz kormány nyilatkozatban juttatta kifejezésre „mély nyugtalanságát” a ko
szovói helyzet és a jugoszláv célpontok ellen kilátásba helyezett NATO-csapások kap
csán, egyben ismét figyelmeztetett: erő alkalmazása az ENSZ Biztonsági Tanácsának er
re vonatkozó határozata nélkül durván megsértené a világszervezet Alapokmányát, s alá
ásná a nemzetközi kapcsolatok jelenlegi rendszerét.

Október 5. A Magyar Honvédség szóvivője közölte, hogy a koszovói válság és egy 
Jugoszlávia elleni NATO-légicsapás miatt a honvédségnél nem történt semmiféle külön
leges intézkedés, így nem rendeltek el sem riadóállapotot, sem pedig csapatösszevonást.

Október 6. Igor Ivanov orosz külügyminiszter kijelentette, hogy Oroszország „két
ségtelenül élni fog vétójogával”, ha az ENSZ Biztonsági Tanácsa elé kerül egy koszo
vói katonai beavatkozás kérdése.

Az ENSZ Biztonsági Tanácsa jogi erővel nem bíró nyilatkozatában a Koszovóról 
hozott határozatainak maradéktalan betartását sürgette, de név szerint nem említette 
Belgrádot. A nyilatkozatból orosz-kínai-brazil követelésre kimaradt az a mondat, amely 
sürgős lépések megtételét követelte az emberi katasztrófák megakadályozása érdekében.

Október 7. A Gáza-övezetet Izraellel összekötő Erez átjárónál megbeszélést tartott 
Madeleine Albright amerikai külügyminiszter, Benjamin Netanjahu izraeli miniszterel
nök és Jasszer Arafat palesztin elnök.

Jugoszlávia hivatalosan felkérte az Európai Biztonsági és Együttműködési Szerve
zetet (EBESZ), hogy küldjön megfigyelőket Koszovóba. Az EBESZ soros elnöki tisztét 
betöltő lengyel külügyminiszter, Bronislaw Geremek Varsóban értésre adta, hogy az 
EBESZ nem fogadja el a tényfeltáró küldetésre vonatkozó ajánlatot.
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A vegyi fegyverek tilalmáról, illetve megsemmisítéséről szóló egyezmény ukrajnai 
szavazásra bocsátásakor a 450 fős kijevi törvényhozásban csak 150 szavazat gyűlt össze 
a törvénybe iktatáshoz szükséges 226 szavazat helyett. A legnagyobb, a kommunista 
frakció az egyezmény ellen szavazott.

Október 8. A Koszovói Felszabadítási Hadsereg (UCK) bejelentette, hogy október 
9-én reggeltől beszünteti a harci tevékenységet és elfogadja a tűzszünetet, minthogy a 
nemzetközi közösség elkötelezte magát a koszovói válság megoldása mellett. Felújítják 
viszont a harci tevékenységet, ha az „ellenfél” nem tartaná tiszteletben a fegyvernyug
vást.

Október 8-9. A rakétatechnológia- és rakétakivitel korlátozását felügyelő nemzet
közi szervezet (MTCR) Budapesten tanácskozott Gyarmati István HM-államtitkár- 
helyettes elnökletével.

Október 9. Angliába érkezett és műtéten esett át Augusto Pinochet egykori chilei 
diktátor, aki 1973-ban a szocialistapárti kormányt erőszakkal megdöntve ragadta magá
hoz a hatalmat, és 1990-ig katonai junta élén igazgatta a dél-amerikai országot. Spanyol 
bíróság kérésére október 17-én Angliába őrizetbe vették a nyugalmazott tábornokot.

Október 9—11. A NATO állandó atlanti-óceáni haditengerészeti csoportosításának 
hét fregattja kapcsolaterősítő látogatást tett Szentpétervárott.

Október 11. A NATO felkérte Magyarországot, hogy bocsássa rendelkezésre légte
rét egy esetleges Jugoszlávia elleni hadművelethez. A magyar országgyűlés október 14- 
én 260 szavazattal 11 ellenében, 6 tartózkodás mellett eleget tett a kérésnek. A szavazás
ról távolmaradt 109 képviselő.

Október 15. Libanon parlamentje Emile Lahud tábornokot, a libanoni hadsereg 62 
éves főparancsnokát választotta az ország elnökévé, Eliasz Hravi utódaként.

A volt Jugoszlávia biztonsági ügyeiben illetékes hattagú nemzetközi összekötő cso
port Párizsban jóváhagyta a belgrádi Holbrooke-Milosevic megállapodást és sürgette az 
ENSZ Biztonsági Tanácsát, határozatban erősítse meg azt, teremtse meg az alapot végre
hajtásának ellenőrzéséhez. Az orosz külügyminiszter ellenezte, hogy a BT-határozat erő 
alkalmazásával való fenyegetést tartalmazzon Jugoszlávia címére.

Javier Solana NATO-főtitkár Belgrádban aláírta Slobodan Milosevic jugoszláv el
nök és Richard Holbrooke amerikai megbízott között létrejött megállapodást, amely mó
dot ad fegyverzet nélküli repülőgépek akciójára, s amelyet előzőleg a NATO európai erő
inek főparancsnoka és a jugoszláv vezérkari főnök is aláírt.

Október 16. Bronislaw Geremek, az EBESZ soros elnöke tisztét betöltő Lengyelor
szág külügyminisztere és Zivadin Jovanovic jugoszláv külügyminiszter Belgrádban 
egyezményt írt alá az EBESZ megfigyelőinek koszovói missziójáról.

Október 19. Az új német kormányban, amelyet a szociáldemokraták és a „zöldek” 
koalíciója alakított meg, a 50 éves Rudolf Scharping nyerte el a védelmi tárcát.

Október 20. Javier Solana NATO-főtitkár Bukarestben megbeszélést folytatott a ro
mán kormányfővel. Radu Vasile azt kérte tárgyalópartnerétől, hogy az 1999. áprilisi wa
shingtoni NATO-csúsértekezleten a szövetség „bizonyítsa egyértelműen nyitottságát”. 
(Románia meghívását az „első körben” amerikai ellenkezés hiúsította meg.)

Cipruson hatnapos ciprusi-görög hadgyakorlat kezdődött 10 ezer katona, valamint 
repülőgépek és hadihajók részvételével.
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Damaszkuszban szír-török megállapodást írtak alá, amelynek értelmében Szíria be
záratja saját területén és az ellenőrzése alatt álló Bekaa-völgyben a kurd szakadárok tá
borait, és terrorista szervezetként bélyegzi meg a Kurd Munkáspártot.

Október 21. A török parlament ratifikálta a Csehország, Lengyelország és Magyar- 
ország NATO-csatlakozásáról szóló okiratot.

Október 21-25. Hathónapos szünet után folytatódtak Genfben a Koreai-félsziget 
tartós békéjének megteremtését célzó tárgyalások, amelyeken a két Korea küldöttségei, 
valamint az Egyesült Államok és a Kínai Népköztársaság képviselői vettek részt.

Október 23. A Maryland állambeli (Egyesült Államok) Wye Plantation konferen
ciaközpontban kilenc napig tartó tárgyalások eredményeként ideiglenes békemegál
lapodás jött létre Benjamin Netanjahu izraeli kormányfő és Jasszer Arafat palesztin elnök 
között. Eszerint az izraeli hadseregnek ki kell vonulnia a megszállt Ciszjordánia területé
nek további 13,1 százalékáról, a palesztin vezetésnek pedig határozottan fel kell vei nie 
a harcot a terrorizmussal szemben.

Október 24. Az ENSZ Biztonsági Tanácsa 13 „igen” szavazattal és két tartózkodás
sal (Oroszország, Kína) elfogadta 1203. számú határozatát, amelyben felszólította Beig- 
rádot az ENSZ követeléseinek teljesítésére, de már nem fenyegette meg erő alkalmazá
sával a jugoszláv vezetést. A határozat a koszovói albánokat is felhívta a 1160. és 1199. 
számú BT-határozatok szigorú tiszteletben tartására és a koszovói EBESZ-misszióval va
ló együttműködésre.

Négynapos hivatalos kínai látogatásának befejeztével Igor Szergejev orosz védelmi 
miniszter Pekingben kijelentette: Oroszország és Kína kategorikusan ellenzi a NATO ke
leti irányú kibővítését és a koszovói probléma erő alkalmazásával történő megoldását. 
Ugyancsak ellenzik, hogy Japán és az Egyesült Államok rakétavédelmi rendszert építsen 
ki a Távol-Keleten.

Október 25-november 4. Ukrajna és az Egyesült Államok rendezésében NATO-bé- 
kepartnerségi haditengerészeti gyakorlatot tartottak a Fekete-tenger északi térségében. A 
gyakorlaton 12 ország 4500 katonája, 28 hadihajója, 30 légi járműve vett részt.

Október 26. Ecuador és Peru elnöke Brazíliában békemegállapodást írt alá, amely- 
lyel véget vetettek a két latin-amerikai ország több évtizedes határkonfliktusának.

Október 27. A NATO-Tanács úgy döntött, hogy meghatározatlan időre elhalasztja a 
Jugoszlávia elleni légicsapásokra vonatkozó rendelkezés végrehajtását, de érvényben 
tartja a koszovói beavatkozáshoz kiadott mozgósítási parancsot.

Október 29. A  Palesztinái Hatóság Gázában -  egy izraeli gyermekeket szállító au
tóbusz ellen elkövetett pokolgépes merényletet követően -  házi őrizetbe helyezte Ahmed 
Jaszin sejket, a Hamász szélsőséges iszlám szervezet alapítóját és szellemi vezetőjét.

Október 31. Szaddám Husszein megszakította kormánya együttműködését az iraki 
biológiai-, illetve vegyifegyver-készletek, valamint rakétakapacitás felszámolását ellen
őrző nemzetközi testülettel, az UNSCOM-mal. A szakítást december 2-án az iraki parla
ment is jóváhagyta.

A francia katonai elhárítás, a DPSD Párizsban letartóztatta Pierra Bűnei őrnagyot, a 
Brüsszelben működő francia katonai misszió parancsnokságának kabinetfőnökét, amiért 
a Szerbia ellen tervezett NATO-akciók bizalmas okmányait eljuttatta a belgrádi szerb ve
zetéshez. Az őrnagy kijelentette, hogy a szerbek iránti rokonszerv vezérelte és szolgála
taiért anyagi ellentételezést nem kapott.



Új Honvédségi Szemle
------------------------------------------ 23

NOVEMBER

November 3-4. Az Európai Unió 15 államának védelmi miniszterei első, nem hiva
talos megbeszélésüket tartották Bécsben, a válságkezelés témájáról. A megbeszélés hatá
rozathozatal és közlemény kiadása nélkül zárult.

November 4. Abdullah Öcalan, a Kurd Munkáspárt vezére politikai menedékjogot 
kért Oroszországban. Az Állami Duma 298 szavazattal, ellenszavazat nélkül hozzájáru
lását adta és szorgalmazta Borisz Jelcin elnöknél a kérés teljesítését. Szergej Sztyepasin 
belügyminiszter november 5-én hasonló módon foglalt állást, viszont James Rubin ame
rikai külügyminisztériumi szóvivő felszólította Moszkvát, adja ki a kurd vezetőt Török
országnak.

November 5. Az ENSZ Biztonsági Tanácsa egyhangúlag elfogadott határozatban 
ítélte el Irakot a világszervezet leszerelési ellenőreivel való együttműködés megszakítá
sa miatt. Az 1205. számú határozat egyben felszólította Irakot, állítsa helyre együttmű
ködését az illetékes ENSZ-bizottsággal, az UNSCOM-mal.

November 5-6. Az Európa Tanács tagállamainak mintegy húsz belügyminisztere 
Strasbourgban tanácskozott a jogállamok nemzetközi rendőri együttműködéséről a szer
vezett bűnözés és a korrupció elleni harcban. Az eseményen részt vett Pintér Sándor ma
gyar belügyminiszter is.

November 5—11. Romániában, a Fekete-tenger partvidékén román és amerikai csa
patok részvételével megtartották a Rescue Eagle ‘98 elnevezésű szárazföldi és tengeri 
hadgyakorlatot.

November 10. Bécsben befejeződött a CENCOOP (Közép-európai Nemzetek 
Együttműködése Békefenntartó Műveletekben) második miniszteri konferenciája a tag
államok- Ausztria, Magyarország, Szlovákia, Szlovénia és Románia -  védelmi minisz
tereinek, valamint Csehország és Svájc megfigyelőinek részvételével.

November 10-12. Edinburghban megtartották az Észak-atlanti Közgyűlés őszi ülés
szakát. A 16 NATO-tagállam és a 15 kelet-közép-európai társult ország képviselői meg
vitatták a NATO belső reformjának, új stratégiai koncepciójának kérdéseit, a koszovói 
válság kapcsán a békefenntartó műveletek jövőjét, a NATO-bővítés folyamatát, Oroszor
szág és az észak-atlanti szövetség együttműködésének helyzetét.

November 12. Moszkvából repülőgépen, hamis útlevéllel Rómába érkezett 
Abdallah Öcalan, a Kurd Munkáspárt vezetője, akit — terrorista cselekmények kapcsán -  
Törökországban 30 ezer ember haláláért tettek felelőssé. Öcalan, akit azonnal őrizetbe 
vettek és aki politikai menedékjogért folyamodott, kijelentette, hogy a „békét célzó pár
beszéd megkezdésén” fáradozik.

November 13. A NATO jóváhagyta a Macedóniába telepítendő, 1200-1800 fős 
gyorsan bevethető erőről szóló tervet és átadta azt Macedónia NATO-nagykövetének. A 
kontingens feladata az lesz, hogy veszély esetén kimentse Koszovóból az EBESZ fegy
vertelen ellenőreit. A belgrádi kormány közölte, hogy a terv teljesítése „ellentétes mind 
Jugoszlávia, mind Macedónia érdekeivel”, majd november 15-én hivatalos tiltakozást je
lentett be Szkopjénál.

November 14. Irak nyilatkozatot juttatott el Kofi Annan ENSZ-főtitkárhoz, amely
ben bizonyos feltételekkel vállalta az együttműködés felújítását az ENSZ fegyverzet-el
lenőreivel. Később Bagdad a feltételeket gyakorlatilag visszavonta, az Egyesült Államok
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pedig letett arról a szándékáról, hogy katonai csapást mérjen Irakra. A Biztonsági Tanács 
november 15-én utasította az UNSCOM-ellenőröket, újítsák fel tevékenységüket Irak
ban.

November 15. Háfez Asszad szíriai elnök megbeszélést tartott Damaszkuszban Igor 
Szergejev orosz védelmi miniszterrel. Megállapodtak abban, hogy Oroszország 2 milli
árd dollár értékben szállít harci repülőgépeket, légvédelmi rakétarendszereket és harcko
csikat Szíriának.

November 16-december 2. Szlovénia délkeleti részén 8 NATO-ország -  közöttük 
Magyarország -  néhány száz katonája részvételével megtartották a Cooperative 
Adventure Exchange ‘98 elnevezésű hadgyakorlatot, amely az АСЕ Mobil Force bemu
tatkozása volt a NATO felelősségi területén kívül eső országban. Előzőleg ugyanebben a 
térségben harcászati gyakorlat volt.

November 16-17. Rómában tanácskoztak a Nyugat-európai Unió tagállamainak, 
társult tagjainak és társult partnereinek külügy- és védelmi miniszterei a szervezet jövő
beni struktúrájáról és feladatairól. Ezzel egyidejűleg magyar összekötő iroda nyílt Ná
polyban, a NATO dél-európai parancsnokságán.

November 17. Az izraeli parlament 75 szavazattal 19 ellenében, 9 képviselő tartóz
kodása mellett elfogadta a ciszjordániai csapatkivonásról Wye Plantationban (USA) alá
írt palesztin-izraeli egyezményt.

A nagylaki határállomáson magyar hatóságok megakadályozták, hogy egy román 
hegyivadász-szakasz fegyvereivel belépjen Magyarország területére. A 29 fős alegység a 
szlovéniai NATO-békepartnerségi gyakorlaton szándékozott részt venni, de román rész
ről késve kérték az áthaladás engedélyezését.

November 19. A Szkopje melletti Kumanovóban teljes működésbe lépett a koszo
vói légiellenőrzést Macedóniából irányító NATO-központ, amely a helyszíni kapcsolat- 
tartást is biztosítja az EBESZ és az észak-atlanti szövetség között.

Nukaga japán védelmi miniszter bejelentette lemondását és minisztériuma 31 tiszt
ségviselőjének súlyos megbüntetését vesztegetési ügyek és üzleti visszaélések miatt. 
Akijama miniszterhelyettest azonnali hatállyal elbocsátották.

November 20. A kazahsztáni Bajkonur űrrepülőteréről felbocsátották a Zarja nevű 
orosz funkcionális és tehermodult, a Nemzetközi Űrállomás első elemét.

November 21. A belgrádi kormány cinikusnak, abszurdnak és elfogadhatatlannak 
nevezte a NATO figyelmeztetéseit az elhúzódó koszovói feszültség miatt. „Jugoszlávia 
nem a NATO tagállama, és elfogadhatatlan, hogy a NATO Tanácsa magára vállalja az 
ENSZ Biztonsági Tanácsának jogkörét” -  állt a jugoszláv külügyminisztérium nyilatko
zatában.

November 24. A jugoszláv parlament mindkét házának külügyi bizottságai támo
gatták azt a kezdeményezést, hogy Belgrád kapjon állandó megfigyelői státust az 
orosz-fehérorosz unió parlamenti gyűlésében.

Slobodan Milosevic jugoszláv államfő leváltotta tisztségéből a jugoszláv fegyveres 
erők vezérkari főnökét, Momcilo Perisic-et, aki a kormányfő katonai tanácsadója lett. Az 
új vezérkari főnök Dragoljub Ojdanic tábornok, akit keményvonalas kommunistának is
mertek.

November 24-25. Brüsszelben megtartották hagyományos év végi tanácskozásukat 
a NATO-tagállamok vezérkari főnökei, akik azután az Euro-atlanti Partnerségi Tanács
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keretében találkoztak a 28 partnerország vezérkari főnökeivel, majd külön az orosz és az 
ukrán vezérkari főnökkel.

November 25-27. Látogatást tett Magyarországon Joachim Spiering tábornok, a 
NATO közép-európai szövetséges erőinek parancsnoka, hogy a Magyar Honvédség hely
zetéről és a NATO-csatlakozásig hátralevő teendőiről tájékozódjék.

November 29. az izraeli védelmi minisztérium átvette az Egyesült Államokkal kö
zösen kifejlesztett Arrow ellenrakéta első példányát.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------25

DECEMBER

December 1. A holland parlament felsőháza szavazás nélkül elfogadta Csehország, 
Lengyelország és Magyarország NATO-csatlakozási jegyzőkönyvét és ezzel az észak-at
lanti szövetség 16 tagállamában befejeződött a ratifikációs folyamat.

December 2. Macedónia, amely Belgrád ellenkezésére való tekintettel korábban 
óvatosan kezelte NATO-erő bebocsátásának kérdését, hozzájárulását adta ahhoz, hogy 
gyorsan alkalmazható NATO-egységet telepítsenek az országba, egy koszovói EBESZ- 
akció biztonsági támogatására. Ljubco Georgievski, az új macedón kormányfő reményét 
fejezte ki, hogy a döntés hozzá fog járulni Macedónia gyorsabb NATO-integrációjához.

December 2-3. Az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet (EBESZ) Os
lóban tartotta külügyminiszteri szintű értekezletét. Martonyi János magyar külügyminisz
ter az értekezlet első napján szólalt fel, az Európa Tanács soros elnökeként is, főként a 
Jugoszláviával kapcsolatos teendőket elemezte. A külügyminiszterek 18 oldalas nyilat
kozatot adtak ki, ebben jelezték, hogy következő összejövetelüket 1999. november 14- 
15-én tartják Isztambulban és akkor folytatják az Európai biztonsági Charta megszöve
gezését.

December 2. Csaknem 100 ezer katona részvételével nyolcnapos hadgyakorlat kez
dődött Indiában, a nyugati Rádzsasztán állam sivatagos területén, a pakisztáni határtól 
150 kilométerre.

December 3. Klaus Naumann tábornok, a NATO Katonai Bizottságának elnöke há
romnapos lengyelországi látogatásának befejeztével kijelentette, hogy nincs akadálya 
1999 tavaszán Lengyelország teljes jogú NATO-tagságának, de ahhoz még néhány évnek 
el kell telnie, hogy a lengyel fegyveres erők elérjék a teljes összekapcsolódás képességét.

Javier Solana, a NATO főtitkára Brüsszelben az albán kormányfő előtt kijelentette, 
hogy a NATO minden erőszakos fellépést elítél Koszovóban, akármelyik fél is feleljen 
azért. Igen fontosnak nevezte Albánia stabilitását, ahol 1998 nyarán térségbeli legjelen- 
tősebbb hadgyakorlatát tartotta a szövetség.

Bagdadban az uránötvözetes lövedékek hatásairól tartott nemzetközi konferencián 
több szakértő kijelentette, hogy az amerikai és brit haderő által 1991-ben az Öböl-hábo
rúban alkalmazott ilyen lövedékek tartós egészségkárosodást okoztak nemcsak Irakban, 
hanem Szaúd-Arábia és Kuvait egyes térségeiben is. Washington és London beismerte az 
alkalmazást, de megalapozatlannak nevezte a „vádakat”, amelynek tisztázására felkérték 
mind az egészségügyi Világszervezetet, mind a Nemzetközi Atomenergia Ügynökséget.

Tárik Aziz iraki miniszterelnök-helyettes levélben hívta fel Kofi Annan ENSZ- 
főtitkár figyelmét az ENSZ Irakban tevékenykedő fegyverzet-ellenőrei és a nyugati tit
kosszolgálatok közötti kapcsolatokra, amelyek veszélyeztetik Irak biztonságát és aláás
sák az ENSZ hitelét.
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December 6-13. Szófiában, a Rakovszki Katonai Akadémián négy NATO-tagállam 
és kilenc békepartnerségi ország 200 tisztje részvételével megtartották a Cooperative 
Determination ‘98 törzsvezetési gyakorlatot, amelynek programja feltételezett eseménye
ken alapuló békefenntartó és emberiességi műveletek irányítása volt.

December 7-8. Magyarországon tett látogatást Vladimir Vetchy cseh védelmi mi
niszter. Megbeszélést folytatott magyar kollégájával, Szabó Jánossal, és helyeselte, hogy 
a NATO-ba meghívott három kelet-közép-európai ország egy időben helyezze letétbe 
Washingtonban a csatlakozási dokumentumokat. A cseh miniszter cáfolta azokat a nyu
gati véleményeket, miszerint Csehország nincs megfelelően felkészülve a NATO-tagság- 
ra.

December 8-9. Brüsszelben a NATO-országok külügyminiszterei megtartották ha
gyományos őszi értekezletüket, találkoztak a békepartnerségi országok, majd külön-kü- 
lön Oroszország és Ukrajna külügyminisztereivel. A NATO infrastruktúraügyi bizottsá
ga három tervezete 100-150 millió dollárt helyezett kilátásba Csehországnak és Magyar- 
országnak, 350-400 millió dollárt Lengyelországnak. Brüsszelben először találkozott hi
vatalosan a NATO és a Európai Unió soros vezetője, Javier Solana és Wolfgang Schüssel.

December 9-10. Szabó János honvédelmi miniszter kétnapos látogatást tett Olaszor
szágban, ahol a NATO-csatlakozásról, a térség biztonságáról és a kétoldalú katonai kap
csolatokról tárgyalt.

December 9. Az angolai UN1TA körbezárta és tűz alá vette Kuito városát. Decem
ber folyamán heves harcok folytak a Jones Savimbi vezette lázadók és a kormányerők 
között, többszáz halálos áldozattal. A lázadók által ellenőrzött angolai terület fölött, 
Huambónál két ENSZ-repülőgépet is lelőttek. A luandai kormány és az UNITA között 
1994 novemberében Lusakában békeszerződést írtak alá.

December 10. A macedóniai Kumanovóban jelképesen megkezdte működését a 
NATO gyorsan alkalmazható egysége, amelynek vészhelyzetben ki kell mentenie Koszo- 
vóból a tűzszünet betartását felügyelő kétezer fős EBESZ-missziót.

A Palesztinái Felszabadítási Szervezet Gázában ülésező Központi Tanácsa nagy 
többséggel semmisnek nyilvánította a PFSZ alapokmányának az Izrael megsemmisítésé
re vonatkozó cikkelyeit.

Baltasar Garzon spanyol vizsgálóbíró hivatalosan vádat emelt Augusto Pinochet tá
bornok, chilei exdiktátor ellen, akit Londonban őrizetbe vétettek. A vádirat több mint há
romezer ember haláláért vagy eltűnéséért teszi felelőssé Pinochetet, aki 1973 és 1990 kö
zött volt a dél-amerikai ország elnöke.

Jereváni lakása előtt ismeretlen tettesek agyonlőtték Vagram Horhoruni örmény vé
delmi miniszterhelyettest.

December 11. Szabó János honvédelmi miniszter a NATO kibővítésének kérdései
ről, a Balkán és Kelet-Közép-Európa biztonságának helyzetéről, valamint a két miniszté
rium és a két hadsereg közötti kapcsolatrendszerről tárgyalt Lisszabonban Jósé Veiga 
Simao portugál védelmi miniszterrel.

December 13. Slobodan Milosevic jugoszláv elnök a Washington Post című ameri
kai lapnak adott interjújában kijelentette: Belgrád szavatolja a koszovói EBESZ-megfi- 
gyelők biztonságát, ezért azoknak nincs szükségük külön védelemre. Amennyiben aNA- 
TO-erő akcióba lépne a tartományban, Belgrád ezt agressziónak tekintené, s a jugoszláv 
hadsereg törvényes kötelezettségének megfelelően erővel szállna szembe a NATO kato
náival.
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December 14. Súlyos fegyveres incidens volt Jugoszlávia és Albánia határán. Az 
ötórás harcban jugoszláv határőrök legalább 30 albán fegyverest lőttek le a tiltott határ- 
átlépést megkísérlő szakadárok közül.

Az amerikai külügyminisztérium különös elővigyázatosságra szólította fel az Arab 
(Perzsa)-öböl térségében tevékenykedő amerikai diplomatákat, illetve az ott-tartózkodó 
amerikai állampolgárokat esetleges terrorista támadás miatt.

December 15. Atal Behari Vadzspaji indiai miniszterelnök kijelentette: országa nem 
kíván alkudozni arról, hogy joga van-e atomvédelemhez, illetve atomrobbanótöltetü ra
kéták rendszerben tartásához. India kitart amellett, hogy „minimális, de hitelt érdemlő” 
elrettentő erővel rendelkezzék és ebből kiindulva tárgyal az Egyesült Államokkal.

A magyar Országgyűlés 204 szavazattal 14 ellenében, 108 tartózkodás mellett a na
pirenden levő alkotmánymódosítás meghiúsításával egyértelmű helyzetet teremtett -  a 
módosításhoz 258 igen szavazatra lett volna szükség ily módon továbbra is az Ország- 
gyűlés kétharmados többségének szavazatára van szükség ahhoz, hogy magyar vagy kül
földi csapatok átléphessék a magyar határt.

Végh Ferenc vezérezredes, a Magyar Honvédség parancsnoka, vezérkari főnöke 
egynapos munkalátogatást tett Ljubljanában, ahol fogadta őt Milan Kucan szlovén köz- 
társasági elnök. A szlovén védelmi miniszterrel és a vezérkar főnökével tárgyalt a két 
hadsereg reformjáról, a NATO-tagságra való felkészülésről, a békepartnerségi tevékeny
ségekről és a békefenntartó műveletekben való együttműködésről.

Terrorakciók veszélyére hivatkozva magas fokú riadókészültségbe helyezték a Per
zsa-öbölben állomásozó amerikai fegyveres erőket.

December 16. Abdullah Öcalan, a Rómában nemzetközi elfogatóparancsnok alap
ján őrizetbe vett szakadár kurd gerillavezető visszanyerte teljes szabadságát.

December 16-19. Az Egyesült Államok és Nagy-Britannia a Desert Fox művelet 
keretében tömeges légicsapásokat mért Irakra, hogy megfossza az országot tömegpusztí
tó fegyverek előállításának és alkalmazásának lehetőségétől. Washingtonban a támadást 
azzal indokolták, hogy Bagdad nem volt hajlandó együttműködni az iraki tömegpusztító 
kapacitás leszerelésének megtörténtét ellenőrizni hivatott ENSZ-megbízottakkal. A hely
zet megvitatására az ENSZ Biztonsági Tanácsa is összeült, de a tanácskozást határozat- 
hozatal nélkül többször elnapolta.

December 16. Carlos Menem argentin és Duardo Frei chilei elnök Buenos Airesben 
megállapodást írt alá a két ország közötti évtizedes határvita lezárásáról. Az 1991 -es ha
sonló egyezményt a két ország parlamentje nem ratifikálta.

December 17-18. Brüsszelben megtartották szokásos év végi értekezletüket aNA- 
TO-tagállamok védelmi miniszterei, előbb az Atomtervező Csoport, majd a Védelmi Ter
vező Bizottság keretében. A miniszterek véglegesítették az új parancsnoki rendszer ter
vezetét, döntöttek egy új NATO-hajóraj felállításáról.

December 21. Moszkvában tanácskoztak a Független Államok Közösségének 
(FÁK) védelmi miniszterei. Elítélték az Egyesült Államok és Nagy-Britannia Irak elleni 
„teljesen indokolatlan agresszióját” , amely komoly feszültséget okozott a nemzetközi 
kapcsolatokban. A védelmi miniszterek koordinációs törzse a tanácskozásra készített je
lentésében megállapította, hogy az 1998-as katonai együttműködési terveket pénzügyi 
okokból nem sikerült teljesíteni.
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December 23. Orbán Viktor miniszterelnök meglátogatta a horvátországi 
Okucaniban kiépített magyar SFOR-támaszpontot és karácsony előestéjén megajándé
kozta a Magyar Műszaki Kontingens katonáit.

Libanoni területről nagyszabású rakétatámadás érte Észak-Izraelt, tucatnyi sebesü
lést és nagy rombolást okozva.

A belga legfelsőbb bíróság „passzív korrupcióban” találta bűnösnek és -  öt évre fel
függesztve -  hároméves börtönbüntetésre ítélte Willy Claes volt belga gazdasági minisz
tert, aki külügyminiszter és egy időben NATO-főtitkár is volt. Ez utóbbi tisztségéről ép
pen a korrupciós vádak miatt volt kénytelen lemondani.

December 28. Igor Szergejev marsall, orosz védelmi miniszter közölte, hogy az 
orosz fegyveres erők létszámát 1 200 000 főre csökkentették. 1997-ben kétszázezres, 
1998-ban háromszázezres létszámcsökkentést hajtottak végre. A miniszter irreálisnak 
minősítette azt az elképzelést, hogy az orosz hadsereg 2000-re hivatásos/szerződéses ka
tonákból álló haderővé válhat.

December 29. Az iraki alelnök bejelentette, hogy országa nem hajlandó tekintetbe 
venni az amerikai és brit gépek által ellenőrzött repülési tilalmi övezeteket. Ezt követően 
iraki részről sorozatosan tüzet nyitottak az ellenőrző repülőgépekre és iraki gépek ismét 
igénybe vették mind az északi, mind a déli légtérzárlati övezetet.

December 30. A ciprusi elnök bejelentette, hogy az SZ-300-as típusú, orosz gyárt
mányú légvédelmi rakétakomplexumokat nem a szigetországba telepítik, hanem a Gö
rögországhoz tartozó Kréta szigetére. Törökország ezt a megoldást is elfogadhatatlannak 
minősítette.


