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Az ismert katonapolitikai szakíró, dr. Pirityi Sándor folyóiratunk felkérésére az 
elmúlt évben is folyamatosan gyűjtötte és rendszerezte a katonai, katonapolitikai 
eseményeket. Az eseménynaptárt azzal a reménnyel nyújtjuk át olvasóinknak, hogy az 
megkönnyíti egy-egy fontosnak vélt történés felidézését, és segíti a biztonságpolitika, 
az oktatás, a tömegtájékoztatás területén dolgozók munkáját.

JANUÁR

Január 5. Olekszandr Kuzmuk ukrán védelmi miniszter bejelentette, hogy közös 
magyar-román-ukrán műszaki zászlóalj alakul Kárpátalján. A zászlóalj a „Tisza” nevet 
fogja viselni, elhelyezési körlete a három ország találkozásánál fekvő Nagyszőllős kör
nyékén lesz.

Január 6. Az Egyesült Nemzetek Gyermekvédelmi Alapja (UNICEF) és a Világélel
mezési Program, az ENSZ két szakosított szervezete közölte,'hogy az 1998. decemberi 
amerikai és brit légitámadások leromboltak Irakban egy mezőgazdasági iskolát, kárt tet
tek kórházakban, és egy időre megfosztottak háromezer bagdadi lakost a vízellátástól.

Január 8. Az év első hetében koszovói albán szakadár fegyveresek megöltek három 
szerb rendőrt, hat személyt megsebesítettek, a jugoszláv hadsereg nyolc katonáját elhur
colták.

Január 9. Az iraki Nemzeti Tanács a „Desert Fox” műveletet követő amerikai és brit 
légitámadásokra való hivatkozással megszüntette azokat az észak- és dél-iraki övezete
ket, amelyekbe nem repülhettek be az iraki légierő gépei.

Január 11. Szlobodan Milosevics jugoszláv elnök az EBESZ soros elnökét fogadva 
kijelentette, hogy a jugoszláv hatóságok nem tűrik a Koszovói Felszabadítási Hadsereg 
(UCK) terrorista tevékenységét. Az EBESZ ellenőrző missziónak a biztonság fölött kell 
őrködnie a tartományban, ami nem összeegyeztethető egy terrorcsoport iránti toleranciá
val -  fűzte hozzá a jugoszláv államfő.

A magyar Honvédelmi Minisztériumban vizsgálatot indítottak arról, hogy a magyar 
Védelmi Tervezési Kérdőív (DPQ) miképp kerülhetett a NATO központjába a honvédel
mi miniszter és a kormány jóváhagyása nélkül, kizárólag Gyarmati István helyettes ál
lamtitkár aláírásával. Egy február 5-i HM-közlés szerint nem Gyarmati István, hanem 
„ismeretlen személy” ellen indult vizsgálat.

Richard Butler, az ifaki „tömegpusztító kapacitás” felszámolásának ellenőrzésére 
hivatott különleges ENSZ-bizottság (UNSCOM) vezetője bejelentette: felfüggesztik az
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U-2-es típusú amerikai felderítő repülőgépek iraki repüléseit mindaddig, amíg az ENSZ 
Biztonsági Tanácsa nem tisztázza az iraki katonai kapcitás nemzetközi ellenőrzésének 
módozatait. (Az ENDSZ ellenőrei 1998. december 16-án távoztak Irakból, ezután kezdő
dött az amerikai-brit bombázás.)

Moszkvában úgy döntöttek, hogy az „Admiral Gorskov” nehéz repülőgép-hordozó 
cirkálót eladják Indiának.

Január 12. Albánia, Bulgária, Görögország, Macedónia, Olaszország, Románia és 
Törökország egyezményt írt alá Athénben egy 4000 fős nemzetközi békeerő felállításá
ról, amely azonban nem küldhető olyan tűzfészkekbe, mint Koszovó. Akisz 
Cohacopulosz görög védelmi miniszter az aláírás után kijelentette, hogy Koszovó „poli
tikai probléma és politikai megoldást igényel”.

Franciaország az ENSZ Biztonsági Tanácsában javasolta a kapcsolatok újrafelvéte- 
lét Irakkal, az olajembargó enyhítését és egy új ellenőrzési program kimunkálását tömeg- 
pusztító fegyverek iraki előállításának megakadályozására.

Sandy Berger, a Fehér Ház nemzetbiztonsági főtanácsadója bejelentette, hogy ame
rikai gazdasági-pénzügyi intézkedésekkel sújtanak három oroszországi tudományos inté
zetet, mert azok támogatást nyújtanak Irán rakéta- és atomfegyverkezési programjához. 
(Hét oroszországi intézmény hasonló okokból már 1998 júliusában rákerült az amerikai 
„feketelistára”.)

Január 13. Nemzetközi megfigyelők közbenjárására az UCK szabadon bocsátotta a 
január 8-án elhurcolt jugoszláv katonákat.

Január 14-15. Budapesten tárgyalt a Nyugat-európai Unió főtitkára, a portugál Jósé 
Cutileiro. Találkozott Göncz Árpád államfővel, Martonyi János külügy-, Szabó János 
honvédelmi és Pintér Sándor belügyminiszterrel.

Január 14. William Cohen amerikai védelmi miniszter négynapos japáni látogatása 
végén szorgalmazta a tokiói vezetésnél, hogy Dél-Koreát bevonva hassanak Phenjanra 
atomfegyverkezési és rakétafejlesztési programjának leállítása érdekében.

Január 15. Szabó János magyar, Victor Babiuc román és Olekszandr Kuzmuk ukrán 
védelmi miniszter Ungváron szándéknyilatkozatot írt alá a három ország katonai együtt
működésének további fejlesztéséről, egyebek között a magyar-román-ukrán műszaki 
zászlóalj felállítása keretében.

Szerb biztonsági erők Koszovó déli részén, Racak falu körzetében „rendőrségi akci
ót” indítottak az UCK egyik terrorcsoportja ellen, amely megölt egy jugoszláv rendőrt és 
hét albánt. Clinton amerikai elnök január 16-án keményhangú nyilatkozatban ítélte el a 
szerb biztonsági erőket polgári személyek tömeges lemészárlásáért.

Az Egyesült Államok „elvben beleegyezett”, hogy átadjon Törökországnak egy üteg 
Patriot légvédelmi rakétát, miután Ankara védelmet kért egy esetleges iraki támadással 
szemben. Irak néhány Scud rakétája képes elérni az incirliki amerikai légi támaszpontot, 
ahonnan az észak-iraki légi tilalmi övezet ellenőrzését végzik az amerikai gépek.

Január 17. William Walker, az EBESZ koszovói missziójának vezetője a szerb biz
tonsági erőket tette felelőssé a Racak faluban két nappal korában megölt 46 albán polgá
ri személy haláláért. A jugoszláv kormány hatásköri túllépéssel és elfogultsággal vádol
ta meg, nemkívánatos személynek minősítette és felkérte Walkert, hogy 48 órán belül 
hagyja el az országot.

Január 18. Az ENSZ Biztonsági Tanácsa határozatban ítélte el a racaki öldöklést, és 
a manipulált holttestek vizsgálatát rendelte el finn-fehérorosz szakértői felügyelet mel
lett.
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Január 19. Wesley К. Clark amerikai tábornok, a NATO európai erőinek főparancs
noka és Klaus Neumann német tábornok, a szövetség Katonai Bizottságának elnöke zárt 
ajtók mögött találkozott Szlobodan Milosevics jugoszláv elnökkel „figyelmeztető jelleg
gel”. Milosevics közölte: Jugoszláviának törvény adta joga, hogy a terrorizmus ellen har
coljon, és semmilyen külső nyomás nem foszthatja meg ettől.

Észak-Korea óva intette az Egyesült Államokat egy esetleges nukleáris csapás- 
mértéstől, reagálva Cohen amerikai védelmi miniszternek Dél-Koreában és Japánban tett 
olyan értelmű jelzéseire, hogy az Egyesült Államok kész atom-védőernyője alá vonni 
Dél-Koreát.

Fúzióra lépett a British Aerospace és a GEC-Marconi, ezzel Európa legnagyobb, il
letve az amerikai Boeing és Lockheed Martin után a világ harmadik hadiipari és repülé
si-űrhajózási vállalata jött létre, mintegy százezer dolgozóval.

Január 19-22. Szabó János honvédelmi miniszter látogatást tett az Egyesült Álla
mokban. Felkereste az ENSZ központját, előadást tartott a washingtoni Nemzetvédelmi 
Egyetemen, tárgyalt Cohen védelmi miniszterrel és Strobe Talbott külügyminiszter-he
lyettessel.

Január 20-21. Kétnapos látogatást tett Görögországban Homoki János, a Honvédel
mi Minisztérium politikai államtitkára és részt vett a görög Nemzetvédelmi Minisztéri
um által létrehozott nemzetközi békefenntartó kiképző központ megnyitásán.

Január 21. Szlobodan Milosevics jugoszláv elnök és Knut Vollebaek norvég kül
ügyminiszter, az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet soros elnöke Belgrád- 
ban kinyilvánította Jugoszlávia és az EBESZ együttműködési készségét.

Január 22. Belgrád felfüggesztette William Walkernek, az EBESZ koszovói ellen
őrző csoportja vezetőjének kiutasítására vonatkozó döntése foganatosítását.

Végh Ferenc vezérezredes, a Magyar Honvédség parancsnoka, vezérkari főnök 
Salzburgban megtekintette az osztrák katonai légtérellenőrző központot.

Január 23. William Walker Pristinában elítélte az UCK-t amiatt, hogy fegyveresei 
két nappal korábban elraboltak öt idős -  61 és 71 év közötti -  szerbet, azt állítva 
foglyaikról, hogy azok fel voltak fegyverezve, és valószínűleg a szerb milícia tagjai.

Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök menesztette Jichák Mordehai védelmi 
minisztert, mivel az szakítani kívánt a kormányzó Likud párttal. Január 26-án a 73 esz
tendős Mosé Arenszt nevezték ki izraeli védelmi miniszterré, aki már két ízben betöltöt
te ezt a tisztséget (1983-84, 1990-92).

Január 26. Pakal Milo albán külügyminiszter kijelentette: baklövésként értékelné, 
ha a NATO csapatokat telepítene országa északi vidékére, mivel előbb Koszovóba kell 
nemzetközi katonai erőt vezényelni. Titana néhány hónappal korábban egy esetleges 
jugoszláv-albán összecsapás megelőzésére javasolta NATO-erők észak-albániai elhelye
zését, de Brüsszel akkor nem fogadta el az albán ajánlatot.

Az angolai kormány bejelentette, hogy az ellenzéki UNITA-val 1994-ben 
Lusakában aláírt békemegállapodás a kiújult harcokra való tekintettel érvényét vesztette 
és az angolai hadsereg fegyverrel szerzi vissza az ellenzéki szervezet kezén lévő terüle
teket.

Január 27. Kárász János, a Honvédelmi Minisztérium helyettes államtitkára Moszk
vában orosz hadiipari és fegyverszállító cégek vezetőivel tárgyalt.

Az indonéz kormány bejelentette, hogy kész erőit kivonni Kelet-Timorról, ha a szi
get lakosságának többsége elutasítja a neki felajánlott autonómia-statutumot.
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Január 28. Gyuricza Béla, a magyar miniszterelnök nemzetbiztonsági főtanácsadó
ja, államtitkár Párizsban tárgyalt francia partnereivel a magyar NATO-csatlakozással 
kapcsolatos kérdésekről.

Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök Nemzetbiztonsági Tanácsot alakított, 
amelynek feladata lesz a hadsereg és a biztonsági szolgálatok, a külső hírszerzés és a bel
ső elhárítás munkájának összehangolása. A testület élére Dávid Ivri tartalékos tábornok 
került.

Január 29. A NATO főtitkára hivatalosan a szervezethez való csatlakozásra hívta 
meg Csehországot, Lengyelországot és Magyarországot. A három külügyminisztérium
hoz intézett levelében jelezte, hogy lezárult a NATO-beli ratifikációs eljárás, amit a há
rom ország csatlakozási jegyzőkönyvei washingtoni letétbe helyezésének kell követnie.

Január 30. A NATO-Tanács úgy döntött, hogy Javier Solana főtitkár egyszemélyes 
megítélésére bízza a jugoszláviai célpontok elleni légitámadás megindítását, a nemzetkö
zi összekötő csoport kérésének figyelembevételével. Előző nap az Egyesült Államok, 
Oroszország, Franciaország, Nagy-Britannia, Németország és Olaszország képviselőiből 
álló csoport Londonból egyfajta „politikai ultimátumot” intézett a Koszovóban harcoló 
felekhez.

FEBRUÁR

Február 4-5. Gyuricza Béla, a Miniszterelnöki Hivatal biztonsági és védelempoliti
kai koordinációs államtitkárságának államtitkáraként Pozsonyban tárgyalt a NATO-tag- 
ság követelményeiről. A szlovákiai megbeszéléseket hasonlók követték Romániában és 
Ukrajnában.

Február 4. Rudolf Scharping német védelmi miniszter egy lengyelországi és cseh
országi villámlátogatás között Budapesten tárgyalt Szabó János honvédelmi miniszterrel, 
Martonyi János külügyminiszterrel, Lányi Zsolttal, az Országgyűlés honvédelmi bizott
ságának elnökével, valamint Végh Ferenc vezérezredessel.

Február 5. A Független Államok Közösségének moszkvai külügyminiszteri találko
zóján Fehéroroszország, Oroszország, Örményország, Kazahsztán, Kirgizia és 
Tádzsikisztán „hallgatólag” öt évvel meghosszabbította a FÁK 1992 májusában aláírt 
kollektív biztonsági szerződésének hatályát. Azerbajdzsán, Grúzia és Üzbegisztán a ma
ga részéről nem járult hozzá a meghosszabbításhoz.

Február 6. A franciaországi Rambouillet-ban tárgyalások kezdődtek a Koszovóban 
szemben álló felek között, nemzetközi közvetítők bevonásával. A koszovói albánok és a 
jugoszláv kormány képviselői február 7-én megkapták a hattagú nemzetközi összekötő 
csoport egyezménytervezetét. A tárgyalási forduló február 17-én zárult.

Február 8. Veszprémben ünnepélyesen átadták az amerikai segítséggel kialakított 
Légtérszuverenitási Hadműveleti Központot (ASOC), amely valós idejű képet sugároz a 
magyar légtérben, illetve azon túl mintegy 220 kilométeres körzetben mozgó repülőgé
pekről. Az átadásnál beszédet mondott Szabó János honvédelmi miniszter és Peter Tufo, 
az Egyesült Államok budapesti nagykövete.

Február 9. A magyar országgyűlés 330 igen szavazattal, 13 ellenében és egy tartóz
kodás mellett törvényt fogadott el Magyarország NATO-csatlakozásáról, valamint az 
1949-es washingtoni szerződés kihirdetéséről. A törvényt február 10-én aláírta Göncz 
Árpád köztársasági elnök.
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Gyarmati István, a HM helyettes államtitkára, akit 1996-ban „adtak kölcsön” a hon
védelmi tárcának, nagyköveti rangban visszatért a Külügyminisztérium állományába.

Február 9-10. Gyuricza Béla államtitkár Bonnban tárgyalt Magyarország NATO- 
csatlakozásáról, a koszovói válságról és a Magyar Honvédség korszerűsítésének kérdé
séről.

Február 11. Végh Ferenc vezérezredes francia partnere, Jean-Pierre Kelche tábor
nok, vezérkari főnök meghívására hivatalos tárgyalásokat folytatott Párizsban a két had
sereg új típusú együttműködésének elmélyítéséről.

Február 15. Madeleine Albright amerikai külügyminiszter kezdeményezésére 
Rambouillet-ban első ízben ült egy, közös tárgyalóasztalhoz a szerb és a koszovói albán 
küldöttség.

Abdullah Öcalant, a törökországi kurdok függetlenségéért küzdő Kurd Munkapárt 
(PKK) vezetőjét Kenyában letartóztatták és Törökországba szállították egy titkos akció 
keretében. Öcalan felszólította a PKK harcosait, hogy tegyék le a fegyvert, és vessenek 
véget a vérontásnak.

Jeruzsálemben megtartott horvát-izraeli védelmi miniszteri találkozón megállapo
dást írtak alá arról, hogy Izrael mintegy 100 millió dollár értékben olyan MiG-21-es har
ci gépeket újít fel, amelyek még a Jugoszláviából való kiválás előtt kerültek Horvátor
szág birtokába.

Február 16. Zivadin Jovanovics jugoszláv külügyminiszter kijelentette, hogy ha 
nem sikerülne politikai megoldást találni Koszovó ügyében és a NATO emiatt jugoszláv 
katonai célpontokat bombázna, az bizonytalan időre véget vetne a béketárgyalásoknak, 
„elmebeteg tett, bűncselekmény és hiábavaló akció” lenne.

Február 17. A NATO jóváhagyta a rambouillet-i tárgyalások után várható koszovói 
békefenntartó művelet tervét, megkezdődtek a tagállamok csapatkontingens-felajánlásai 
erre a célra.

Az ENSZ szóvivője New Yorkban bejelentette, hogy várhatóan március 1-jén a ma
gyar Báli József vezérőrnagy veszi át a Pakisztán és India határán 1949 óta működő Ka
tonai Megfigyelő Csoport parancsnokságát.

A lengyel szejm 409 igen szavazattal, 7 ellenszavazattal és 4 tartózkodással jóvá
hagyta azt a dokumentumot, amely felhatalmazza Aleksander Kwasniewski államfőt a 
NATO-csatlakozási okmány ratifikálására.

Február 18. Oroszország és Ciprus képviselői Moszkvában megállapodást írtak alá 
arról, hogy a Ciprus által vásárolt SZ-300 típusú légvédelmi rakétákat nem magára Cip
rusra, hanem a Görögországhoz tartozó Kréta szigetére telepítik.

A három balti ország elnökei tallinni találkozójukról felhívták a NATO-t, hogy a 
szövetség áprilisi csúcsértekezletén jelölje meg konkrétan csatlakozásuk időpontját.

Február 19. Az ukrán parlament törvényt hozott az „alternatív” katonai szolgálat be
vezetéséről. Olyan vallási szervezetek tagjai, amelyek tiltják követőik számára a fegyver- 
használatot, közérdekű termelést végző vállalatoknál, szociális, egészségügyi, környezet- 
védelmi intézményeknél, lakóhelyük térségében teljesíthetnek „alternatív” szolgálatot, 
amelynek időtartama másfélszerese a fegyveres szolgálatnak.

Február 20. A hatalmi összekötő csoport február 23-án 15.00 óráig adott haladékot 
a feleknek megegyezésre a rambouillet-i tárgyalásokon.

Február 21. Lahorban két megállapodás aláírásával zárultak az indiai és a pakisztá
ni kormányfő hivatalos tárgyalásai. Az egyik az atomkonfliktus veszélyének csökkenté-
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sét célozza, a másik pedig a területi viták rendezését, különös tekintettel a kasmiri prob
lémára.

Február 22. A Magyar Honvédség vezetői értekezletén személyi változásokat jelen
tettek be: Fodor Lajos altábornagy a HM védelempolitikai helyettes államtitkára, Urbán 
Lajos vezérőrnagy a vezérkari főnök első helyettese lesz, a légierő új vezérkari főnöke 
Tállá István dandártábornok.

Február 23. A rambouillet-i béketárgyalásokon március 15-ig szünetet rendeltek el, 
addig a tárgyaló felek kötelesek tartózkodni minden olyan akciótól, amely megkérdője
lezhetné a Rambouillet-ban elért részeredményeket, s betartani a koszovói tűzszünetről 
1998 októberében kötött megállapodásokat.

Gyuricza Béla államtitkár az új magyar biztonság- és védelempolitikai alapelveket 
ismertette Rómában olasz illetékesek előtt.

A NATO kérte Ausztriát, hogy engedélyezze 85 magyar katonai személy áthaladá
sát az országon az Adventure Exchange ’99 fedőnevű, Olaszországban tartandó nemzet
közi hadgyakorlat kapcsán. Bécs vonakodása miatt a NATO, amelynek több mint félmil
lió schillinges megtakarítást jelentett volna az áthaladás engedélyezése, később elállt a 
kérelemtől.

Február 24. Dan Zaharia, a román Védelmi Minisztérium államtitkára és Kárász Já
nos, a HM helyettes államtitkára Bukarestben aláírta a két ország 1999-re szóló haditech
nikai együttműködési megállapodását.

Február 26. Aleksander Kwasniewski lengyel elnök Varsóban, Václav Havel cseh 
államfő Prágában közös élő televíziós közvetítés keretében aláírta a két ország NATO- 
csatlakozási okmányait. (Göncz Árpád külföldi programja miatt már korábban aláírta a 
magyar csatlakozási okmányokat.)

Az ENSZ befejezettnek nyilvánította angolai békefenntartó küldetését, mert az or
szág visszasüllyedt a polgárháborúba. Az 1229. sz. BT-határozat értelmében a 980 béke- 
fenntartó katonát március 20-ig kellett kivonni a délnyugat-afrikai országból.

Február 28. A Hezbollah harcosai által elhelyezett pokolgépek áldozatai közt volt 
Dél-Libanonban egy izraeli dandártábornok, aki a helyi milíciával, a Dél-libanoni Had
sereggel való kapcsolatokért volt felelős.

MÁRCIUS

6 ---------------------------------------:-------------------------------------------------

Március 1. Hatályba lépett a gyalogsági aknák alkalmazásának, gyártásának, raktá
rozásának és továbbadásának tilalmáról szóló, Ottawában 1997. december 3-án aláírásra 
bocsátott sokoldalú nemzetközi egyezmény. A hatálybalépés a csatlakozókra vonatkozik, 
amelyek közül hiányoznak a legnagyobb gyártók és felhalmozók: az Egyesült Államok, 
Oroszország, Kína, India, Irak, Irán, Izrael.

A magyar országgyűlés és a román szenátus után a román képviselőház vita nélkül, 
egyhangú szavazással elfogadta a közös magyar-román békefenntartó zászlóalj felállítá
sáról szóló egyezményt.

Miután az ENSZ macedóniai békefenntartó erőinek mandátuma lejárt és a Kínai 
Népköztársaság a Biztonsági Tanácsban nem járult hozzá a mandátum meghosszabbítá
sához, az UNPREDEP 1050 fős személyzete befejezte tevékenységét.

Március 4. Madridban ülésezett a magyar-spanyol katonai vegyes bizottság. Jóvá
hagyta az 1999-es együttműködési tervet, a soron következő látogatások és a közös had
gyakorlatok programját.
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Kiró Gligorov macedón elnök egy lapnyilatkozatban kijelentette, országa ellenezne 
egy olyan koszovói katonai beavatkozást, amelyet a NATO Macedónia területéről indíta
na.

Március 5. Robert Owens boszniai ügyekben felkért nemzetközi választott bíró úgy 
döntött, hogy a boszniai háború idején részben szerb, részben horvát-muzulmán ellenőr
zés alá került Brcko semleges terület lesz.

Jan Slota, a Szlovák Nemzeti Párt elnöke és parlamenti képviselője, Zsolna főpol
gármestere egy vidéki beszédében katonai támadással fenyegette meg Magyarországot 
arra az esetre, ha Szlovákiában nagyobb teret nyerne a magyar nyelvű oktatás. A szlovák 
kormányszóvivő elhatárolódott a szélsőjobboldali politikus fenyegetőzésétől.

Az orosz belügyminiszter csecsenföldi képviselőjét, Gennagyij Spigun vezérőrna
gyot elrabolták a grozniji repülőtérről. Március 16-án közölték, hogy az elrabolt tábornok 
életben van és Csecsenföldön tartózkodik.

Március 6. Moszkvában a koszovói rendezés kérdéseiről tartott megbeszélést Igor 
Szergejev orosz és Pavle Bulatovics jugoszláv védelmi miniszter. Egybehangzóan úgy 
foglaltak állást, hogy elfogadhatatlan a NATO erőszakos beavatkozása a konfliktus meg
oldásába.

Március 9-10. Az északkelet-olaszországi Friuli-Venezia Giulia tartományban tíz 
ország részvételével megtartották az Adventure Exchange ’99 elnevezésű szárazföldi 
NATO-hadgyakorlatot. A kijelölt magyar kontingens az áthaladási bonyodalmak elkerü
lése érdekében nem Ausztrián, hanem Horvátországon és Szlovénián keresztül érkezett a 
helyszínre. A gyakorlatban összesen 3 ezer katona, 1000 harcjármű és 12 helikopter vett 
részt.

Március 9. Végh Ferenc vezérezredes, a Magyar Honvédség parancsnoka, vezérka
ri főnök részt vett Brüsszelben a NATO Katonai Bizottságának vezérkari főnökök szint
jén megtartott ülésén. Az ülésen köszöntötték Czékus János dandártábornokot, az új 
brüsszeli magyar katonai képviselőt, aki a Nápolyba távozó Szenes Zoltán dandártábor
nok helyét vette át.

A szerb rendőrség jugoszláv katonák és szerb rendőrök elleni támadások miatt ho
zott szabadságvesztési ítéletek alapján elfogatóparancsot adott ki a Koszovói Felszabadí- 
tási Szervezet (UCK) nyolc vezetője, köztük három olyan személy ellen, akik tagjai a 
Koszovó autonómiájáról tárgyaló albán küldöttségnek.

Március 11. A román parlament felkérte a NATO-tagállamok törvényhozó testületé
it, emeljenek szót annak érdekében, hogy a szövetség áprilisi washingtoni csúcstalálko
zóján kedvező döntések szülessenek új tagok, köztük Románia csatlakozásáról. (Romá
nia amerikai és német részről érzett ellenkezést meghívásával szemben.)

Március 11-14. Türkmenisztán fővárosában, Asgabatban (Ashabádban) tárgyalások 
folytak az afganisztáni polgárháborús felek, a tálib kormányzat és az ellenzékiek között. 
Megállapodás született a hatalom megosztásáról, részleges hadifogolycseréről és a béke
tárgyalások folytatásáról. Az ENSZ Biztonsági Tanácsa március 17-én sürgette atűzszü- 
neti megállapodás megkötését és egy széles alapokon nyugvó kormány megalakítását Af
ganisztánban, ahol a harcok némi szünet után folytatódtak.

Március 12. Csehország, Lengyelország és Magyarország külügyminiszterei a Mis
souri államban levő Independence-ben átadták az amerikai külügyminiszter asszonynak 
hazájuk NATO-csatlakozásának okiratait. Ezzel a három ország teljes jogú tagja lett az 
immár 19 országot magában foglaló észak-atlanti szövetségnek.
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Az amerikai kongresszus képviselőháza 219-191 szavazataránnyal felhatalmazta 
Bili Clinton elnököt, hogy 4 ezer amerikai békefenntartót küldjön Koszovóba, a NATO- 
erők kötelékébe. A parlamenti határozat, amely az amerikai kormányzatra nem kötelező 
érvényű, a vezénylés feltételévé tette egy „tisztességes béke-megállapodás” létrejöttét 
Koszovóban.

Március 16. Az amerikai védelmi minisztérium szóvivője közölte, hogy a jugoszláv 
hadsereg több mint harmincezer katonát vezényelt Koszovóba és annak határvidékére, 
„megakadályozandó a NATO (békefenntartó) erőinek Koszovóba való bevonulását”.

Brüsszelben ünnepélyesen felvonták a NATO központjában a cseh, a lengyel és a 
magyar nemzeti lobogót. Az aktuson a három új tagország miniszterelnöke is jelen volt.

Leonyid Ivanov vezérezredes, az orosz védelmi minisztérium nemzetközi katonai 
együttműködési főosztályának vezetője közölte, hogy Oroszország katonai doktrínájának 
végleges változatát a NATO új stratégiai koncepciójának elfogadása után hagyják jóvá.

Március 17-18. Az amerikai kongresszus szenátusa, majd képviselőháza is elfogad
ta azt a törvénytervezetet, amely arról szól, hogy az Egyesült Államok törekedni fog egy 
országos rakétavédelmi rendszer kiépítésére. A szenátusi döntés -  a képviselőházitól el
térően -  előírja, hogy a rendszert majd akkor telepítik, amikor az műszakilag lehetséges
sé válik és nem ütközik az Oroszországgal folytatott fegyverzetkorlátozási tárgyalások
kal, s ha az állami költségvetés keretében évente megszavazzák a program költségeinek 
fedezését.

Március 18. Párizsban a koszovói albánok küldöttsége egyoldalúan aláírta a 
hathatalmi összekötőcsoport által kidolgozott béketervet, amely széles körű autonómiát 
irányoz elő a jugoszláviai tartomány számára, s beleegyezett, hogy a NATO 28 000 ka
tonája ellenőrizze a megállapodás betartását. A szerb küldöttség nem volt hajlandó aláír
ni az okmányt, és „teljesen érdektelennek” minősítette a koszovói albán fél lépését, mert 
azt kétoldalú megállapodás nem előzte meg. Madeleine Albright amerikai külügyminisz
ter figyelmeztette a jugoszláv elnököt, hogy a NATO készen áll minden szükséges intéz
kedés megtételére, ha a szerbek továbbra is elutasítják a koszovói béketervet. A tárgya
lásokat felfüggesztették.

Március 19. Az EBESZ elrendelte mintegy 1400 megfigyelőjének azonnali távozá
sát Koszovóból, akik az 1998 októberében kialkudott tűzszünet ellenőrzésére teljesítettek 
fegyvertelen szolgálatot a tartományban. A megfigyelői csoportot az EBESZ feloszlatta.

Március 22. Richard Holbrooke amerikai különmegbízott megbeszéléseket folyatott 
Szlobodan Miloseviccsel. Figyelmeztette a jugoszláv elnököt, hogy légicsapásokkal kell 
számolnia, ha nem írja alá a békemegállapodást. Milosevics kizárta, hogy NATO-csapa- 
tok lépjenek Jugoszlávia területére.

Március 23. Holbrooke közölte: békeküldetésének egyetlen célját sem sikerült elér
nie. A belgrádi kormány bevezette a rendkívüli állapotot. Javier Solana NATO-főtitkár 
Brüsszelben bejelentette, hogy utasította a szövetséges erők főparancsnokát, Wesley 
Clark tábornokot, kezdjen légi műveleteket Jugoszláviában. Jevgenyij Primakov orosz 
miniszterelnök elhalasztotta egyesült államokbeli látogatását a NATO küszöbönálló légi
támadásai miatt, a kormányfői gép az Atlanti-óceán fölött fordult vissza.

Magyarország Csehországgal és Lengyelországgal együtt -  a NATO-csatlakozás- 
nak köszönhetően -  a Nyugat-európai Unió társult partneréből a társult tag státusá
ba került.
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Március 24. Ukrajna Legfelsőbb Tanácsa úgy döntött, hogy megszünteti az ország 
atomfegyvermentes státusát, mivel a NATO „agresszív terveket sző a szövetség kötelé
kébe nem tartozó országok ellen”.

Az ANSA olasz hírügynökség közölte, hogy az esti órákban a dél-olaszországi lég
teret lezárták a polgári légi forgalom elől, egy órával később pedig NATO-forrásokra hi
vatkozva jelentette, hogy „folyamatban van a NATO katonai művelete Szerbia ellen”.

A magyar országgyűlés 255 igen szavazattal, 12 ellenében, 8 tartózkodás mellett a 
NATO felkérésére úgy döntött, hogy a szövetség a Jugoszlávia elleni akciója során nem
csak a magyar légteret, hanem a magyarországi repülőtereket is igénybe veheti.

Szlovákia kormányhatározattal engedélyezte NATO-repülőgépek számára az ország 
légterének használatát. Mikulás Dzurinda szlovák miniszterelnök április 6-án pontosíta
ni volt kénytelen, hogy Szlovákia légterét nemcsak az üzemanyag-utántöltő gépek, ha
nem harci repülőgépek is használhatják. A szlovákiai ellenzék élesen bírálta, hogy a kor
mány felfegyverzett gépek előtt is megnyitotta a légteret és ezt eltitkolta. A kormány ki
tart a döntés mellett -  mondta Dzurinda - , mert a NATO jugoszláviai hadműveleteit 
ugyan szélsőséges megoldásnak tartja, de mégis a béketeremtés eszközét látja bennük.

Március 25. A jugoszláv hatóságok kiutasították a vezető NATO-országok számos 
újságíróját olyan indoklással, hogy a koszovói helyzetről közölt „hazug és torz tudósítá
saikkal hozzájárultak a Jugoszlávia elleni agresszió megkezdéséhez”.

Március 26. Moszkva úgy döntött, hogy kiutasítja a NATO oroszországi képviselő
jét. Ezt Igor Ivanov orosz külügyminiszter jelentette be.

Görögország felszólította'NATO-szövetségeseit, hogy állítsák le a Jugoszlávia elle
ni légitámadásokat, és térjenek vissza a tárgyalóasztalhoz. A görög sajtó éles hangú kiro
hanásokat intézett Bili Clinton amerikai elnök ellen, amiért belekeverte Görögországot és 
Törökországot a koszovói válságba.

A 28 ország 500 kiállítója részvételével rendezett belgrádi nemzetközi autószalon 
megnyitóján Mirko Merjanovics szerb miniszterelnök „barbár, bűnözői és fasiszta ag
ressziónak” nevezte a NATO légi akcióját.

Az orosz Északi Flotta legnagyobb egységei kifutottak a Barents-tengerre. A mur- 
manszki parancsnokság külön közleményben jelezte: a flotta egységeinél nem tettek sem
miféle különleges intézkedést a balkáni válság kapcsán.

Azokat az orosz csapatokat, amelyek a Bosznia-Hercegovinában szolgálatot teljesí
tő nemzetközi békefenntartó erők kötelékébe tartoztak, visszahelyezték az orosz vezérkar 
alárendeltségébe. Igor Ivanov orosz külügyminiszter kijelentette: a NATO-t a jövőben 
semmi nem jogosítja fel arra, hogy békefenntartó feladatok végrehajtására vállalkozzon.

Március 27. A jugoszláv légvédelem lelőtt egy „lopakodó” rendszerű, F-l 17/A min
tájú amerikai vadászgépet. A gép életben maradt pilótáját egy amerikai kutató-mentő 
csoport másnap kimentette.

Március 28. Milo Djukanovics, Jugoszlávia montenegrói tagköztársaságának elnö
ke felszólította a jugoszláv államfőt, hagyjon fel az egész világgal szembehelyezkedő po
litikájával. A montenegrói vezetés ugyanakkor üzenetben fordult a nemzetközi közösség
hez: a NATO vessen véget a Jugoszlávia elleni légicsapásoknak, amelyek emberi élete
ket oltanak ki, és nagy anyagi károkat okoznak.

Massimo D’Alema olasz miniszterelnök úgy nyilatkozott, hogy a Jugoszlávia elleni 
bombázásokat „nem lehet a végtelenségig folytatni, a katonai fellépésnek gyorsnak és ha
tékonynak kell lennie, s meg kell nyitnia az utat a politikai megoldás felé”.
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Március 29-30. Magyarországra látogatott Pavo! Kanis, a szlovák kormány védel
mi minisztere.

Március 30. Belgrádba érkezett Jevgenyij Primakov orosz kormányfő. Igor 
Szergejev védelmi miniszter és Igor Ivanov külügyminiszter társaságában megbeszélése
ket folytatott Szlobodan Milosevics jugoszláv elnökkel. Kijelentette, hogy a rambouillet- 
i megállapodás a történtek után már nem érvényes, de alapja lehet egy újabb tárgyalási 
fordulónak. Primakov azt javasolta, hogy egy esetleges megállapodás megvalósítását az 
Európai Unió vegye át aNATO-tól. Bili Clinton amerikai elnök ugyanaznap Washington
ban kijelentette: a NATO katonai műveletei folytatódnak, mégpedig a célpontok a koráb
binál szélesebb köre ellen.

ÁPRILIS

Április I. Szenes Zoltán dandártábornok a NATO déli szárnyának nápolyi parancs
nokságán átvette a vezérkari főnök logisztikai helyettesének tisztségét. Ez volt az első tá
bornoki beosztás, amelyet a NATO Magyarországnak felajánlott.

Washingtonban a védelmi minisztérium közölte, hogy Macedóniában eltűnt egy há
romfős amerikai felderítő csoport. Két tiszt és egy közkatona még aznap feltűnt a szerb 
televízió képernyőjén egy olyan kísérő szöveggel, hogy még március 3 1-én fogták el őket 
jugoszláv területen és az amerikaiak elfogásukkor ellenállást tanúsítottak. A három ame
rikai katonát Szlobodan Milosevics jugoszláv elnökkel való találkozója után Jesse 
Jackson amerikai tiszteletes május 2-án vitte vissza Washingtonba.

Az orosz Északi Flotta hadgyakorlatát közvetlen közelből követte figyelemmel egy 
Los Angeles osztályú amerikai atomhajtóműves tengeralattjáró, amelyet viszont folya
matosan követtek orosz hadihajók. Az egyik orosz tengeralattjáró ballisztikus rakétát in
dított, amelynek gyakorlótöltete Kamcsatka közelében ért célt.

Moszkvai lapjelentések szerint az orosz Fekete-tengeri Flotta jelentős egységei in
dultak a Földközi-tenger, illetve az Adria felé. Törökország aggodalmát fejezte ki.

Gyuricza Béla politikai államtitkár, a Miniszterelnöki Hivatal nemzetbiztonsági fő
tanácsadója négynapos romániai látogatást tett. Tárgyalópartnereit biztosította, hogy Ma
gyarország NATO-tagságával a két ország kapcsolata nem változott, egyben tájékoztatást 
adott a készülő magyar nemzetbiztonsági stratégiáról, valamint a nemzeti katonai straté
gia koncepciójáról.

Április 2. Szevasztopolból a Boszporuszon át a jugoszláviai konfliktus térségébe in
dult a Liman, az orosz Fekete-tengeri Flotta elektronikus felderítő hajója. A hadihajó a 
NATO-erők tevékenységéről hivatott közvetlen információkat gyűjteni, Oroszország 
nemzetbiztonsági érdekeit szolgálva — közölték Moszkvában. Wesley Clark tábornok, a 
NATO európai erőinek főparancsnoka azt kérte az amerikai kormánytól, hogy küldje a 
Földközi-tengerre a Theodore Roosevelt repülőgép-hordozót és a kötelékébe tartozó kí
sérőhajókat.

A cseh kormány engedélyezte a NATO számára, hogy repülőgépei használhassák az 
ország légterét. A vonatkozó indítvány parlamenti elfogadásához hat szavazat hiányzott, 
ezért a kormány a törvényhozás megkerülése mellett döntött. Egon Lansky miniszterel
nök-helyettes és Vladimir Vetchy védelmi miniszter nem tartotta alkotmányellenesnek a 
kormány eljárását.
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Görögországban több mint kétmillió munkavállaló kétórás sztrájkkal tiltakozott a 
NATO jugoszláviai légicsapásai ellen. A görög kormány nem foglalt állást az akcióval 
kapcsolatban, a görög gyáriparosok szövetsége egyértelműen támogatta a sztrájkot.

Április 3. „Destined Glory” fedőnévvel NATO tengeri hadgyakorlat kezdődött a 
Földközi-tenger keleti medencéjében. A hadgyakorlat megtartásáról, amelyben az Euró
pai Haditengerészeti Erők francia, olasz, portugál és spanyol egységei is részt vettek, még 
a koszovói beavatkozás előtt döntöttek.

Április 5. Az ENSZ felfüggesztette a Líbia elleni szankciókat, miután egy PanAm 
repülőgép elleni 1988-as lockerbie-i merénylet két líbiai gyanúsítottja megérkezett Hol
landiába. Az Egyesült Államok viszont érvényben tartotta saját szankcióit, mondván, 
hogy Líbiának más területeken is el kell oszlatnia az aggodalmakat.

Április 7. Szpirosz Kiprianu ügyvezető ciprusi elnök Belgrádba utazott, hogy elérje 
a három fogva tartott amerikai katona elengedését. Milosevics korábban felajánlotta, 
hogy az amerikai katonákat átadja a ciprusi görögök képviselőinek.

Ukrajna menedéket nyújtott hét jugoszláv utasszállító repülőgépnek, amelyek a NA- 
TO-támadás kezdetekor különböző idegen államokban tartózkodtak. A nemzetközi ellen
őrző csoport nem ellenezte az ukrán döntést, polgári repülőgépekről lévén szó.

Április 9. Martonyi János külügyminiszter Brüsszelben megbeszélést folytatott a 
NATO politikai és katonai vezetőivel, valamint több tagország NATO-nagykövetével. 
Lehetségesnek mondta, hogy Magyarország egészségügyi személyzetet, köztük orvoso
kat küld az albániai vagy macedóniai menekülttáborokba. A külügyminiszter kijelentet
te: a nyugati világban rendkívül erős az elszántság a Jugoszlávia elleni légicsapások foly
tatására. A NATO-nak világos és egyértelmű feltételei vannak a beavatkozás leállításá
hoz, és a feltételek megbontása nem szerepel napirenden.

Április 10. Klaus Neumann német tábornok, a NATO Katonai Tanácsának elnöke 
közölte, hogy a NATO Jugoszlávia-ellenes csapásai lerombolták a telepített, azaz nem 
mozgó célpontok 50 százalékát, további 40 százalékát pedig erősen megrongálták. A be
vetett 400 nyugati harci gép több mint 100 telepített célpontot támadott. „Még nem értük 
el célunkat, de Milosevics jugoszláv elnök sem” -  mondta Neumann tábornok.

Április 10-11. Záhonyban konfliktus támadt a magyar hatóságok és egy Jugoszlávia 
felé tartó orosz-fehérorosz segélyszállító járműoszlop vezetői között járműproblémák, il
letve embargóproblémák kapcsán. A konvojban volt gázolajjal feltöltött nyolc katonai 
jármű, amely az ENSZ Biztonsági Tanácsának határozata értelmében nem volt magyar 
területen átengedhető. Miniszteri szintű budapesti egyeztetés után az orosz járműoszlop 
áthaladt Magyarországon és április 13-án reggel átlépte a magyar-jugoszláv határt.

Április 11. India sikeres kísérletet hajtott végre Agni típusú föld-föld osztályú raké
tájának 2200 kilométeres hatótávolságú új változatával. Az utolsó Agni-indítás 1994-ben 
volt.

Április 12. A Jugoszláv Szövetségi Köztársaság hivatalos jegyzékében kérte felvé
telét az orosz-fehérorosz unióba.

Április 13. A balkáni válság ügyében tárgyalt Oslóban Madeine Albright ameri
kai és Igor Ivanov orosz külügyminiszter. A nemzetközi jelenlétet Koszovóban mind
ketten szükségesnek tartották, de míg orosz részről Belgrád beleegyezését elengedhetet
lennek minősítették külföldi katonai erők Koszovóba telepítéséhez, amerikai részről azt 
hangoztatták, hogy ezt az erőt NATO-irányítással kell -  minden további nélkül -  kihe
lyezni.
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Április 14. A koszovói válság rendezését célzó hatpontos német béketerv került elő
terjesztésre, amely a későbbi megoldás főbb elemeit már tartalmazta.

Április 14-15. Pakisztán sikeres kísérletet hajtott végre 2000, illetve 600 kilométe
res hatótávolságú, atom-robbanótöltettel szerelhető föld-föld osztályú rakétákkal.

Szabó János honvédelmi miniszter a koszovói válsággal, a NATO washingtoni 
csúcsértekezletének előkészületeivel és a szövetség új stratégiai koncepciójával össze
függő kérdéseket vitatott meg Londonban brit kollégájával, George Robertsonnal.

Április 16. Az orosz törvényhozás alsóháza 293 igen szavazattal, 53 ellenszavazat 
és egy tartózkodás mellett ajánlás jellegű határozatot fogadott el, amellyel támogatta 
Belgrád csatlakozási kérelmét az orosz-fehérorosz unióhoz.

Április 17. Karlovy Varyban tanácskozott a cseh, a lengyel és a magyar hadsereg ve
zérkari főnöke, első ízben a három ország teljes jogú NATO-taggá válása óta. A vezérka
ri főnökök a NATO esetleges jugoszláviai szárazföldi akciójával szemben a. légicsapáso
kat részesítették előnyben a belgrádi vezetésre gyakorolható nyomás eszközeként.

Az albán hatóságok átadták az Albániában levő amerikai haderőknek azt a jugoszláv 
katonatisztet, akit a Koszovói Felszabadítási Hadsereg (UCK) harcosai fogtak el és aki 
így a március 24-e óta tartó „koszovói háború” első jugoszláv hadifoglya lett.

Április 19-29. Az orosz Fekete-tengeri Flotta 30 hadihajója, a flotta és az észak-ka
ukázusi katonai körzet légiereje, valamint tengerészgyalogság részvételével éleslövészet
tel összekötött tengeri hadgyakorlatot tartottak a Fekete-tengeren, „előzetes ütemtervnek 
megfelelően”. A flottagyakorlatban az ukrán haditengerészet is közreműködött.

Április 20. Cseh-lengyel-magyar háromoldalú védelmi miniszteri találkozó volt 
Prágában. Szabó János a sajtó képviselőinek elmondta: A Vajdaság bombázása sajnos el
kerülhetetlen, mert a NATO hadászati célpontokat bombáz, nem pedig magyarokat, szer- 
beket vagy más nemzetiségűeket, s ilyen hadászati célpontok a Vajdaságban is vannak.

Április 21. Az újvidéki Magyar Szó ismertette Martonyi János Kasza József szabad
kai polgármesterhez intézett válaszlevelét. A Szabadkát ért NATO-csapás nyomán a pol
gármester szóvá tette, hogy városa „semmiképpen nem érdemelte meg ezt a sorsot”. A 
külügyminiszter válaszlevelében leszögezte: a NATO vajdasági és koszovói célpontokat 
bombázó harci gépei nem Magyarországról szállnak fel, sőt a magyar légteret biztosító 
NATO-gépek is olaszországi támaszpontokról indulnak és oda is térnek vissza.

Április 21-22. A szlovák kormány úgy döntött, hogy megnyitja az ország vasúti há
lózatát a NATO szállító-szerelvényei előtt. A cseh szenátus gyakorlatilag simán, a képvi
selőház éles vita után hozzájárult ahhoz, hogy a NATO katonai egységei a Jugoszlávia el
leni esetleges szárazföldi katonai akció során átvonulhassanak és tartózkodhassanak az 
ország területén, illetve, hogy a szövetség üzemanyag-szállító repülőgépei használhassák 
a csehországi repülőtereket. Szlovákia bejelentette, hogy átengedné az országon a NA- 
TO-csapatokat, amennyiben szárazföldi műveletekről születnék döntés Brüsszelben.

Április 23. Az ukrán parlament határozatban ítélte el a NATO Jugoszlávia elleni 
támadását, azt agressziónak bélyegezte, és azt javasolta a köztársasági elnöknek, 
hogy terjessze parlamenti felülvizsgálatra a NATO-ukrán együttműködési progra
mot. A kijevi parlament nagyon veszélyesnek minősítette a NATO azon törekvését, 
hogy katonai erőt alkalmazzon tagországainak területén kívül, különösen az ENSZ 
BT hozzájárulása nélkül. A kommunista frakció által előterjesztett javaslatot a 450 fős 
parlamentben jelen levő 318 képviselőből 226 támogatta, 42 szavazott ellene, a többiek 
tartózkodtak.
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Április 23-24. Az Észak-atlanti Tanács a tagállamok állam- és kormányfői szintjén 
ülésezett Washingtonban. Aláírták és kiadták a „washingtoni nyilatkozatot”, a Koszovó- 
ról szóló nyilatkozatot, a washingtoni csúcstalálkozó közleményét, elfogadták a NATO 
stratégiai koncepcióját, kiadták a „tagsági akciótervet” és a „védelmi képességek kezde
ményezést”.

Április 23-25. Harminc -  magyar területen tizennégy -  ország részvételével „inter
kontinentális partnerségi szimulációs bemutatót” rendeztek a washingtoni NATO-csúcs- 
értekezlettel párhuzamosan annak bizonyítására, hogy a legkorszerűbb technika -  tele
konferencia-, internet- számítógépes programok és hálózatok -  segítségével lényegesen 
növelni lehet a békepartnerségi akciók hatékonyságát a költségek csökkentése mellett. A 
bemutató szárazföldi parancsnoksága Székesfehérváron volt.

Április 24. Oroszország konzultációra hazarendelte budapesti nagykövetét, Feliksz 
Bogdanovot, két héttel azután, hogy az ukrán-magyar határon vesztegelni volt kénytelen 
egy orosz-fehérorosz segélyszállítmány.

Közzétették annak a tűzszüneti megállapodásnak a szövegét, amelyet az ugandai és 
kongói államfő április 18-án a líbiai Szírt városában írt alá Moamer Kadhafi közreműkö
désével.

Április 26. Moszkvában bejelentették, hogy Oroszország a NATO embargója ellené
re szállít kőolajat Jugoszláviának.

Április 27. Bili Clinton amerikai elnök felhatalmazást írt alá, amelynek alapján a 
Pentagon 33 ezer tartalékost, illetve nemzeti gárdistát hívhat be katonai szolgálatra.

A japán parlament elfogadott három törvényt, amely újból szabályozza a 
japán-amerikai katonai együttműködést regionális konfliktusok esetén.

Április 28. Végh Ferenc vezérezredes, a Magyar Honvédség parancsnoka, vezérka
ri főnök befejezte a washingtoni NATO-csúcsértekezlet után Norfolkban, a NATO atlan
ti főparancsnokságán tett látogatását, amelynek során megbeszélést folytatott Harold W. 
Gehman amerikai tengernaggyal, a NATO atlanti főparancsnokával és tájékoztatót tartott 
a Magyar Honvédség helyzetéről, különös tekintettel a koszovói válságra.

Nápolyban, a NATO Dél-európai Főparancsnokságán beiktatták Szenes Zoltán dan
dártábornokot a vezérkari főnök logisztikai helyettesének tisztségébe.

A moszkvai Kremlben az orosz-fehérorosz uniót érintő 11 megállapodást írt alá Bo
risz Jelcin orosz és Alekszandr Lukasenko fehérorosz elnök. A megállapodások egyebek 
között a biztonsági koncepcióról, a határvédelemről, a katonai együttműködésről és a ha
diipari kooperációról szólnak.

Elhunyt Ivan Pavlovszkij hadseregtábornok, aki 1967 és 1980 között a szovjet szá
razföldi erők főparancsnoka, védelmi miniszterhelyettes volt.

Pintér Sándor belügyminiszter a magyarországi korrupcióellenes harcról tájékoztat
ta Bécsben Tinó Arlacchit, az ENSZ főtitkárhelyettesét.

A NATO egyik rakétája jugoszláv célpont helyett tévedésből a bolgár főváros, Szó
fia Górna Banya negyedének egyik lakóházába csapódott be. Ez volt a hadműveletek 
kezdete óta a negyedik NATO-rakéta, amely bolgár földre tévedt.

Április 29. Görög vasutasok Szalonikiben feltartóztattak egy brit harckocsikat és ka
tonákat szállító katonai szerelvényt, valamint egy brit katonai jármüoszlopot, tiltakozásul 
a Jugoszlávia elleni NATO-légicsapások miatt.

Jugoszlávia a NATO-légihadjáratra való hivatkozással felfüggesztette a day- 
toni megállapodások alapján Firenzében 1996 júniusában megkötött szubregionális
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fegyverzetkorlátozási szerződés végrehajtását és közölte, hogy nem fogad ellenőr
ző csoportokat.

Viktor Csemomirgyin, az orosz elnök jugoszláviai különmegbízottja telefonon érte
kezett A1 Gore amerikai alelnökkel az esetleg Koszovóba küldendő nemzetközi erők ösz- 
szetételéről.

Az izraeli választásokra való tekintettel a palesztinok meghatározatlan időre elha
lasztották saját államuk május 4-re tervezett kikiáltását.

Április 30. A „terrorista országok listáján”, amelyet az amerikai külügyminisztéri
um tett közzé, mint 1993. óta minden évben, ezúttal is Észak-Korea, Irak, Irán, Kuba, Lí
bia, Szíria és Szudán szerepelt.

14---------------------------------------------------------------------------------------------------------

MÁJUS

Május 2. Washingtonban közölték, hogy a jugoszláv légvédelem Belgrádtól nyugat
ra lelőtt egy F-16-os típusú amerikai vadászgépet. A pilótát, aki katapultált, sikerült ki
menteni és egy NATO-támaszpontra vinni.

Május 4. A hét legfejlettebb ipari ország és Oroszország külügyi főigazgatói bonni 
találkozójukon megállapodtak abban, hogy a koszovói rendezés folyamatát az ENSZ égi
sze alá helyezik, vagyis hogy bármilyen jövőbeni nemzetközi jelenlét Koszovóban a vi
lágszervezet égisze alatt valósul meg.

Az amerikai szenátus 78-22 szavazataránnyal elvetette azt a határozati javaslatot, 
amelyben felhatalmazták volna a Clinton-kormányzatot „minden szükséges erő” igény- 
bevételére a NATO Jugoszlávia elleni katonai fellépésével összefüggésben.

Május 5. Indonézia és Portugália közös megállapodással feljogosította Kelet-Timor 
népét, hogy népszavazáson döntsön jövőjéről és a függetlenségéről.

Két amerikai pilóta vesztette életét, amikor Albániában gyakorlórepülés közben le
zuhant egy AH-64-es Apache harci helikopter. Április 18-án ugyancsak Albániában, 
gyakorlórepülés közben lezuhant már egy Apache, kétfőnyi személyzetének azonban si
került megmenekülnie.

Május 6. Az olasz Guido Venturoni vette át a NATO Katonai Bizottságának elnöki 
tisztét a német Klaus Naumanntól, aki 1996 februárja óta állt ezen a poszton. Naumann 
tábornok 60. életévét betöltve nyugállományba vonult.

Az ENSZ Biztonsági Tanácsának soros elnöke New Yorkban nyilvánosságra hozott 
két jugoszláv levelet, amelyben Belgrád állandó ENSZ-képviselője népirtással vádolja a 
Jugoszlávia ellen légicsapásokat végrehajtó NATO-t, illetve a jugoszláv mezőgazdasági 
miniszter a bombázások kömyezetpusztító hatását teszi szóvá.

Május 7. A NATO éjszakai légitámadásában találat érte a Kínai Népköztársaság 
belgrádi nagykövetségének épületét. A Biztonsági Tanács tagjai négy órai tanácskozás 
után megszületett állásfoglalásukban „megdöbbenésüknek és aggodalmuknak” adtak 
hangot. A tévedésnek 3 halálos áldozata volt. Kína a fegyverzetellenőrzés és az emberi 
jogok területén minden párbeszédet felfüggesztett május 10-én az Egyesült Államokkal.

Május 9. Belgrádban bejelentették, hogy a jugoszláv hadsereg és a szerbiai rendőri 
erők megkezdték bizonyos egységeik kivonását Koszovóból.

Május 10-11. A Nyugat-európai Unió tagállamainak védelmi és külügyminiszterei 
Brémában üléseztek. Ünnepélyesen a NYEU társult tagjaivá fogadták a NATO-ba fölvett
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három közép-európai államot: Csehországot, Lengyelországot és Magyarországot. Elő
zőleg, május 3-4-én Berlinben üléseztek a NYEU-tagállamok hadseregeinek vezérkari 
főnökei.

Május 10. A hágai Nemzetközi Bíróság megkezdte annak a beadványnak a megvizs
gálását, amelyben Belgrád azt kérte, hogy a testület állíttassa le Jugoszlávia bombázását, 
és ítélje el a NATO tíz tagállamát a támadások miatt. A NATO szóvivője „cinikus kísér
letnek” minősítette a jugoszláv beadványt.

Május 11. Brüsszeli összesítés szerint a jugoszláviai légi hadjárat során a NATO gé
pei addig 18 ezer bevetést hajtottak végre, megsemmisítették a jugoszláv légierő negye
dét, 85 repülőgépet, tizenhét katonai repülőtéren 40 hangárt romboltak le. Használhatat
lanná tettek 35 közúti és vasúti hidat.

Május 12. A török külügyminisztérium bejelentette, hogy Törökország kész a NA
TO rendelkezésére bocsátani légi támaszpontjait. A görög kormány szóvivője viszont 
úgy nyilatkozott, hogy az ország nem nyitja meg légterét a jugoszláviai célpontok elleni 
hadműveletekben részt vevő NATO-gépek számára. Május 13-án Dimitrisz 
Aposztolakisz görög védelmi miniszterhelyettes reményének adott kifejezést, hogy a 
NATO ebben az esetben is megérti: mint szomszéd ország, nem akarnak belekeveredni a 
balkáni háborúba.

Május 14. Miután olasz halászhajók több mint kétszáz repeszbombát fogtak ki a ten
gerből, az olasz kormány magyarázatot kért a NATO-tól arra, hogyan kerülhettek bom
bák az Adriai-tengerbe.

Május 14-15. Constantin Degeratu hadtesttábornok, a román hadsereg vezérkari fő
nöke hivatalos látogatást tett Magyarországon és magyar honvédelmi illetékesekkel meg
vitatta a kétoldalú katonai együttműködés bővítésének módozatait.

Május 17. Végh Ferenc vezérezredes, a Magyar Honvédség parancsnoka, vezérkari 
főnök Zágrábban Pavao Miljavacs horvát védelmi miniszterrel és Davor Domazet alten- 
gemaggyal, horvát vezérkari főnökkel tárgyalt. A koszovói válsággal kapcsolatban elfog
lalt magyar álláspontról Végh Ferenc úgy nyilatkozott, hogy Magyarország egyrészt sze
retne hiteles és megbízható NATO-tag lenni, másrészt alapvető nemzeti érdeke, hogy 
normális, jó kapcsolatokat tartson fenn szomszédaival.

A kanadai kormány visszautasította, hogy kanadai katonák részt vegyenek a jugosz
láviai fegyveres erők ellen esetleg bevetendő szárazföldi kötelékekben.

Május 19. George Robertson brit védelmi miniszter Budapesten tárgyalt Orbán Vik
tor kormányfővel, Martonyi János külügy- és Szabó János honvédelmi miniszterrel, va
lamint Kovács Lászlóval, az MSZP elnökével. Közölte: London nem szándékozik Ma
gyarországra telepíteni jugoszláviai célpontokat támadó angol vadászbombázókat.

Május 19-20. Martonyi János külügyminiszter a brüsszeli NATO-központban tett 
kétnapos látogatása keretében tárgyalt Javier Solana NATO-főtitkárral, találkozott a ve
zető NATO-országok állandó brüsszeli képviselőivel. Hans van den Broek főbiztossal a 
balkáni újjáépítés kérdéseiről és általános EU-témákról folytatott eszmecserét a magyar 
diplomácia vezetője.

Május 20. Bili Clinton amerikai elnök további két évre megerősítette tisztségében 
Henry Shelton tábornokot, az amerikai Vezérkari Főnökök Egyesített Bizottságának el
nökét, aki 1997-es kinevezése óta van ebben a beosztásban.

Az izraeli miniszterelnöki hivatal megerősítette, hogy a megválasztott új kormány
fő, Ehud Barak legkevesebb két évig magának tartja meg a védelmi miniszteri tárcát,
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hogy biztosítani tudja a kormány és a hadsereg összhangját az arab országokkal folyta
tott béketárgyalások idején.

Május 20-21. Jerevánban tartották a Független Államok Közösségének védelmi mi
niszteri értekezletét. Az értekezleten Oroszországot, Fehér-Oroszországot, Kazahsztánt, 
Kirgíziát, Örményországot és Tádzsikisztánt a védelmi tárca vezetője, Ukrajnát a védel
mi miniszter első helyettese, Grúziát pedig védelmi miniszterhelyettes képviselte -  egy 
hónappal a FÁK 1992-es kollektív biztonsági szerződésének formális lejárta után.

Május 21. Görögország külön is megtiltotta, hogy légterén átrepüljenek Németor
szágba tartó török vadászbombázók, amelyeket jugoszláviai bevetésre szánnak. Emberi
ességi rendeltetésű török légi járatokat Athén átengedett légterén.

Május 22. Louise Arbour, a hágai Nemzetközi Törvényszék főügyésze vádemelést 
nyújtott be emberiség elleni bűnök elkövetése miatt Szlobodan Milosevics jugoszláv el
nök és négy másik, magas rangú jugoszláv politikus ellen. Május 27-én a nemzetközi le- 
tartóztatási parancs kiadását is nyilvánosságra hozták -  hivatalban levő államfő ellen el
ső ízben.

Május 22-24. Vlagyimir Kurojedov tengernagy, az orosz haditengerészet főparancs
noka látogatást tett a Kínai Népköztársaságban. Tárgyalt a kínai flotta vezérkarával, fel
keresett flottatámaszpontokat és hajógyárakat.

Május 24. Elhunyt Gyuricza Béla nyugállományú vezérezredes, a Miniszterelnöki 
Hivatal 1998. július 9-én kinevezett, védelmi és nemzetbiztonsági kérdésekkel foglalko
zó politikai államtitkára.

Május 25. Taskentben aláírták az 1999-2000-es évekre szóló amerikai-üzbég ka
tonai együttműködési munkatervet, továbbá egy megállapodást arról, hogy az Egyesült 
Államok segítséget nyújt Üzbegisztánnak korábban vegyi fegyverek előállítására hasz
nált üzemek felszámolásához.

Május 26. India légicsapásokat indított, hogy megtisztítsa Kasmír magaslatait a pa
kisztáni behatolóktól. Az ENSZ főtitkára felszólította Indiát és Pakisztánt, hogy vessenek 
véget tüzérségi összecsapásaiknak Kasmírban, amelynek kétharmadát India, északi egy- 
harmadát Pakisztán ellenőrzi.

Május 27. Kétoldali szerződés alapján több mint 1600 olasz katona érkezett Magyar- 
országra, hogy június közepéig a várpalotai, mintegy 260 négyzetkilométer kiterjedésű 
lőtéren gyakorlatozzék. Olaszország, amelynek nincs ilyen nagy lőtere, harmadik egy
mást követő évben élt ezzel a lehetőséggel.

Május 27—Június 4. Csehországban, a Prágától kétszáz kilométerre délkeletre fekvő 
Vyskovban 14 NATO-tagállam és 12 békepartnerségi ország 2000 tisztje és tiszthelyette
se részvételével megtartották a Cooperative Guard ’99 elnevezésű törzsvezetési gyakor
latot, az elsőt Csehország márciusi NATO-taggá válása óta.

Május 28. Az Európai Unió tagállamainak, illetve a NATO európai tagországainak 
védelmi miniszterei Bonnban az európai biztonsági és védelmi politika kialakításáról tár
gyaltak, különös tekintettel a Nyugat-európai Unió EU-integrációjának esedékességére. 
A 20 miniszter áttekintette a koszovói helyzetet is.

Az orosz külügyminisztérium nyilatkozatban ítélte el Albániát, Macedóniát és a 
NATO-t, mert akadályokat gördítettek az európai fegyveres erők és hagyományos fegy
verzet korlátozásáról szóló szerződés végrehajtásának helyszíni ellenőrzése elé. Macedó
niában és Albániában meghiúsították az ott folyó katonai tevékenység arányainak felmé
rését az 1994-es bécsi megállapodásnak megfelelően, akadályozták a légi megfigyelést.
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Macedónia nem tett eleget az ország területén felvonult fegyveres erők létszámára, illet
ve a létszámtúllépésre vonatkozó bejelentési kötelezettségének.

Lemondott Jósé Veiga Simao portugál védelmi miniszter, mivel illetéktelen kezek
be került egy dokumentum, amely bizalmas adatokat tartalmazott a katonai hírszerzés 
műveleteiről, és a szolgálat 69 ügynökének neve is szerepelt benne. A kormányfő elfo
gadta a lemondást és a védelmi tárca irányítását is Jaime Gama külügyminiszterre bízta.

Május 31. A jugoszláv legfelsőbb vezetés, Szlobodan Milosevics államfővel az élen, 
elfogadta a nyolcak (G8, a hét iparilag legfejlettebb ország és Oroszország) által a koszo
vói válság rendezése céljából megfogalmazott elveket, egyben megfelelő határozat elfo
gadására szólította fel az ENSZ Biztonsági Tanácsát.

Az Isztambulhoz közel fekvő Imrali börtön szigeten megkezdődött Abdullah 
Öcalannak, az illegális Kurd Munkáspárt főtitkárának, hazaárulással vádolt vezetőjének 
pere. A kurd területek önállóságáért folytatott harcok több mint 30 ezer áldozatának ha
láláért Öcalant teszik felelőssé.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 17

JÚNIUS

Június 1. Szemleútja során életét vesztette Ljubisa Velicskovics tábornok, a jugo
szláv hadsereg vezérkari főnökének helyettese, aki a légierőért és a légvédelemért volt fe
lelős.

Brazíliában a haderőnemi minisztériumok helyett,.amelyek még a katonai diktatúra 
idején létesültek, egységes védelmi minisztérium jött létre. Élén Elcio Alvares szenátor
ral, aki az ország történetében az első polgári személy ezen a poszton.

Június 2. Az olaszországi Ancona kikötőjébe befutott a NATO hat egységből álló 
aknaszedő hajóraja, hogy összegyűjtse és hatástalanítsa a fel nem használt bombákat, 
amelyeket a jugoszláviai bevetésről támaszpontjaikra visszatérő gépekről az Adriai-ten
gerbe dobtak. Nemzetközi vizeken a NATO hat, egyenként mintegy 18 kilométer átmé
rőjű körzetet jelölt ki -  távol a rendszeres hajózási útvonalaktól -  a fel nem használt bom
bák ledobására.

Június 3. Viktor Csemomirgyin, az orosz elnök jugoszláviai különmegbízottja és 
Martti Ahtisaari finn elnök ismertette Milosevics elnökkel a nyolcak béketervét, amelyet 
a jugoszláv államelnökség azután elfogadott.

Az orosz külügyminisztérium közleménye szerint a NATO repülőgépeinek magyar- 
országi állomásoztatásáról hozott döntés arról tanúskodik, hogy a tömb ismét figyelmen 
kívül hagyta az európai katonai biztonság garantálásával kapcsolatos nemzetközi megál
lapodásokat.

Június 3-4. Az Európai Unió Kölnben csúcstalálkozót tartott, amelyen jóváhagyták 
az EU közös védelmi és biztonságpolitikájának elveit, e közös politika koordinátorává és 
képviselőjévé Javier Solanát nevezték ki, végül intézményi reformokat vezettek be.

Június 3-25. Várpalotán nemzetközi harcászati gyakorlatot tartottak Balaton ’99 el
nevezéssel.

Június 4. Tizenegy kormányfő részvételével Minszkben tartották a Független Álla
mok Közösségének miniszterelnöki tanácsülését. Egy évre Valerij Pusztovojtenko ukrán 
kormányfőt választották meg a tanács soros elnökévé.
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Június 5. A macedóniai Blacéban megkezdődtek a NATO és Jugoszlávia katonai 
küldöttségeinek tárgyalásai a jugoszláv erők Koszovóból való kivonulásának részleteiről. 
A második fordulót a szintén macedóniai Kumanovóban tartották június 6-tól.

Június 7-12. Csang Van-nien vezérezredes, a kínai Központi Katonai Tanács elnök- 
helyettese oroszországi látogatása során tárgyalt Szergej §ztyepasin miniszterelnökkel, 
Igor Szergejev védelmi miniszterrel, majd Novoszibirszk térségében hadászati rakéta
egységnél tett látogatást, amit magas rangú kínai katonai vezetőnek első ízben tettek le
hetővé.

Június 8-9. Észak-koreai hadihajók 18, illetve 11 órán keresztül tevékenykedtek 
dél-koreai vizeken.

Június 9. A NATO és Jugoszláviaúépviselöi a macedóniai Kumanovóban aláírták a 
Koszovóban állomásozó jugoszláv erők kivonásáról intézkedő megállapodást. Gyakorla
tilag lezárult a Jugoszlávia elleni légihadjárat, bár a 78 napig tartó légi hadművelet fel
függesztésére Javier Solana NATO-főtitkár csak június 10-én adott hivatalosan utasítást. 
Június 9-én kivonták Koszovóból a harcoló katonai egységekhez tartozó szerb rendőri 
erők első csoportját.

Június 10. Az ENSZ Biztonsági Tanácsa a Kínai Népköztársaság tartózkodása mel
lett elfogadott 1244. sz. határozata felhatalmazta a koszovói nemzetközi békefenntartó 
erőt (KFOR), hogy „bármely szükséges eszközzel” szavatolja a koszovói albán menekül
tek biztonságos hazatérését. Elrendelte az erőszakos cselekmények és elnyomás azonna
li beszüntetését.

Az ENSZ Biztonsági Tanácsa határozatban bízta meg a világszervezet főtitkárát a 
koszovói ideiglenes ENSZ-közigazgatás (United Nations Interim Administration in 
Kosovo, UNMIK) felállításával és rendszeres jelentéstétellel annak működéséről.

Javier Solana főtitkár utasítására felfüggesztették a NATO légi csapásait Jugoszlá
via ellen. Clinton amerikai elnök figyelmeztette Belgrádot: ha nem teljesíti a vállaltakat, 
ismét felszállnak a gépek.

Harminc ország külügyminiszterének részvételével megtartott konferencián, Bonn
ban aláírták a Délkelet-európai Stabilitási Egyezményt, amelynek kezdeményezői a hét 
legfejlettebb ipari ország és Oroszország voltak.

Olusegun Obasanjo nigériai elnök egy újabb katonai államcsíny megelőzése érdeké
ben elbocsátotta a nyugat-afrikai ország hadseregének 33 tábornokát, akik nagy része az 
1998 júliusában elhunyt diktátor, Sani Abacha hatalma idején került tisztségébe.

Június 11. Báli József tábornok, az ENSZ Indiai és Pakisztáni Katonai Megfigyelő 
Csoportjának (UNMOGIP) főnöke nyilatkozatban méltatta a két ország erőfeszítéseit, 
hogy a kasmíri harcok ne terjedjenek tovább, ugyanakkor szóvá tette, hogy a 
Szrinagarban központtal rendelkező csoportot India nem ismeri el békefenntartóként és 
nem engedi a 110 kilométeres ellenőrzési vonalhoz.

Június 12. Orosz békefenntartó erők a NATO erőit megelőzve meglepetésszerűen 
bevonultak Pristinába és ellenőrzésük alá vonták a Balkán legnagyobb katonai repülőte
rét. Ugyanaznap megérkezett a tartományi székhelyre Michael Jackson brit tábornok, a 
nemzetközi békefenntartó erők (KFOR) parancsnoka. Érkezésekor üdvözölte egy nyilat
kozatban az orosz csapatokat és kijelentette, egyáltalán nem zavarja az orosz békefenn
tartók váratlan bevonulása Pristinába.

Június 14-18. A Balti-tenger délkeleti részén Baltops ’99 elnevezéssel NATO- és 
békepartnerségi haditengerészeti gyakorlatot tartottak félszáz hadihajó és ugyanannyi re
pülőeszköz bevonásával.
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Június 15. Az Országgyűlés jóváhagyta, hogy 350 fős magyar őrző-biztosító zász
lóalj részt vegyen a koszovói nemzetközi békefenntartó erőben, és hogy emberiességi 
rendeltetéssel a koszovói térségbe tartó katonai erők áthaladhassanak Magyarországon. 
A hivatásos és szerződéses katonákból álló magyar egység táborfalvai felkészítését júli
us 15-re kellett befejezni.

Hivatalba lépett az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet (EBESZ) új fő
titkára, Ján Kubis szlovák diplomata. Személyében először került kelet-európai ország 
diplomatája az EBESZ élére.

Hét észak-koreai hadihajó és dél-koreai partvédelmi hajók éjszakai összecsapása 
volt a Sárga-tenger déli részén, a két ország közötti tengeri demarkációs vonal közelében. 
Mindkét oldalon veszteségeket jelentettek.

Június 15—27. Az Egyesült Államok, Nagy-Britannia, Németország és Hollandia 16 
ezer katonájának részvételével Texasban és New Mexicóban megtartották a világ legna
gyobb hadszíntéri légvédelmi és rakétavédelmi hadgyakorlatát Roving Sands ’99 elneve
zéssel.

Június 16-17. Kapcsolaterősítő látogatást tett Ukrajnában Szabó János honvédelmi 
miniszter. Fogadta őt Leonyid Kucsma ukrán elnök, tárgyalt Olekszandr Kuzmuk ukrán 
védelmi miniszterrel, valamint Volodimir Horbulinnal, az ukrán nemzetbiztonsági és 
nemzetvédelmi tanács titkárával. Jelen volt a fekete-tengeri Mikolajiv (Nyikolajev) kikö
tővárosban az ukrán haditengerészet új zászlóshajójának felavatásán.

Június 18. William Cohen amerikai és Igor Szergejev orosz védelmi miniszter hel
sinki tárgyalásain megegyezés született a 3600 fős koszovói orosz békefenntartó erő el
helyezéséről és parancsnoklási rendjéről. Cohen megfogalmazása szerint az orosz erő „a 
KFOR harcászati irányítása és orosz hadműveleti irányítás” alatt fog tvékenykedni.

Június 20. Borisz Jelcin orosz elnök a nyolcak kölni csúcstalálkozóján külön is ta
lálkozott Bili Clinton amerikai elnökkel és megegyeztek abban, hogy atomleszerelési té
makörben felújítják Moszkva és Washington párbeszédét, amely a Jugoszlávia elleni NA- 
TO-akció miatt szakadt meg. A nyolcak elítélték a kasmíri fegyveres határsértéseket és 
azonnali tűzszünetet követeltek.

Június 21. Michael Jackson tábornok, a KFOR parancsnoka és Hashim Thaqi, a Ko
szovói Felszabadítási Hadsereg (UCK) politikai képviselője aláírta az UCK demilitarizá- 
lásáról szóló megállapodást, miután lejárt a szerb erők Koszovóból való kivonásának 
végső határideje. A koszovói albán szervezetnek 30 napon belül kell elhagynia harci ál
lásait, meg kell válnia katonai jellegétől és el kell távolítania külföldi tagjait Koszovóból. 
A jugoszláv hatóságok írásban is megerősítették a KFOR parancsnokának, hogy minden 
szerb erő -  beleértve a félkatonai egységeket is -  kivonult Koszovóból.

Az Európai Unió és az Egyesült Államok között Bonnban lezajlott tárgyalásokról és 
a közös kezdeményezésekről nyilatkozatot adtak ki. A kezdeményezések a gazdasági so
rompók megszüntetését, a Délkelet-európai, a koreai és a közép-keleti békét, Oroszor
szág és Ukrajna atomtechnikai biztonságát, az emberi jogok világméretű védelmét, az 
EBESZ regionális válságkezelő képességének erősítését és más kérdéseket érintenek.

Június 21-22. Victor Babiuc államminiszter, a román nemzetvédelmi tárca vezetője 
katonai küldöttség élén hivatalos látogatást tett Magyarországon.

Június 21-25. Budapesten rendezték meg a NATO Workshop elnevezésű félhivata
los tanácskozást, immár tizenhatodik alkalommal.
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Június 21-26. Oroszország az utolsó tíz év legnagyobb hadászati parancsnoki-törzs- 
vezetési gyakorlatát tartotta meg a leningrádi és a moszkvai katonai körzet területén, az 
Északi Flotta és a Balti Flotta hatáskörébe tartozó vizeken Zapad-99 elnevezéssel, bel
ügyi csapatok, a határőrség és a rendőrség bevonásával.

Június 21. Tizennégy hónapos szünet után Pekingben felújították a két Korea mi
niszterhelyettesi szintű tárgyalásait.

Június 22. A román és a magyar légierő együttműködésének kérdéseiről tárgyalt Bu
karestben Tállá István vezérőrnagy, a magyar légierő vezérkari főnöke és Gheorghe 
Bucse tábornok, a román légierő és légvédelem vezérkari főnöke.

Június 23. Viktor Csemomirgyin, az orosz elnök jugoszláviai különmegbízottja 
Strasbourgban, az Európa Tanács közgyűlésén a Biztonsági Tanács belegyezése nélkül 
indított Jugoszlávia ellen háborút az Egyesült Államok és a NATO „hatalmas stratégiai 
baklövésének” minősítette.

Miután tájékoztatta az orosz védelmi minisztériumot, az Egyesült Államok rakéta
kísérletet végzett egy Cape Canaveralból indított 8000 km hatótávolságú interkontinen
tális ballisztikus rakétával.

Pekingben tárgyalások kezdődtek az Egyesült Államok és a Koreai Népi Demokra
tikus Köztársaság között a Kumcsang Ri-ben lévő atomberendezés jellegéről. A májusi 
helyszíni kiszállás nem erősítette meg az amerikai gyanakvást.

Június 23-25. A NATO-hoz való csatlakozás során szerzett cseh, lengyel és magyar 
tapasztalatokról, azok közép-kelet-európai hasznosításáról tanácskoztak a dél-morvaor- 
szági Vyskovban 12 ország katonai képviselői. Magyarországot a tanácskozáson Forgó 
József dandártábornok, a Honvéd Vezérkar hadműveleti főcsoportfőnöke képviselte.

Június 24. Wachsler Tamás honvédelmi minisztériumi államtitkár megbeszéléseket 
folytatott a NATO brüsszeli központjában, ahol egyebek mellett haladékot kért a magyar 
haderő-fejlesztési tervekre vonatkozó szövetségi kérdőív megválaszolására, mivel nem 
várt többletkiadásokat okozott a koszovói magyar kontingens telepítése.

A jugoszláv szövetségi parlament június 26-i hatállyal feloldotta a háborús szükség- 
állapotot. Az amerikai kormányzat ötmillió dolláros jutalmat ajánlott fel annak, aki ér
demleges információval lehetővé teszi a háborús büntettek elkövetésével vádolt jugo
szláv vezetők, köztük Szlobodan Milosevics elfogását és a hágai Nemzetközi Törvény
széknek való átadását.

A Kínai Népköztársaság leszállási tilalmat rendelt el a hongkongi különleges igaz
gatási övezetben az amerikai katonai repülőgépek számára, miután korábban már megtil
totta amerikai hadihajóknak, hogy kínai kikötőkben kössenek ki. Kína belgrádi nagykö
vetségének NATO-bombázására válaszul hozta a rendszabályokat. Washington hivatalo
san bocsánatot kért a kínai vezetéstől, Peking nem fogadta el a bocsánatkérést.

Június 25. Az orosz parlament ratifikálta az 1997. április 24-én aláírt 
orosz-kazah-kirgiz-tádzsik-kínai megállapodást a határövezetekben állomásozó csapa
tok létszámának kölcsönös csökkentéséről.

Június 28-Július 2. Hágában megtartotta évi rendes ülésszakát a Vegyifegyver-tilal- 
mi Szervezet (OPCW). A részes államok értekezlete mint a szervezet legfelső döntésho
zó szerve Gyarmati István nagykövet személyében magyar elnököt választott az értekez
let következő üléséig, 2000 májusáig terjedő időszakra.

Június 29. Végh Ferenc vezérezredes, a Magyar Honvédség parancsnoka, ve
zérkari főnök a szlovákiai Pöstyénben találkozott szlovák kollégájával, Milan Cerovasky
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altábornaggyal, akit biztosította országa NATO-csatlakozását célzó törekvései támo
gatásáról.

Az Új Kína hírügynökség beszámolt arról, hogy a kínai hadsereg ejtőernyősei mo
toros sárkányrepülők és fejlett haditechnikai eszközök alkalmazásával végrehajtott gya
korlatot zártak Tibet jég- és hófodte hegycsúcsain.

Június 30. New Yorkban a koszovói újjáépítésről az ENSZ kezdeményezésére meg
tartott értekezleten megállapodtak egy 3110 fős ENSZ-rendőrség felállításában.
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JÚLIUS

Július 1. A Jugoszlávia elleni légi hadjáratban részt vett NATO-erők és -eszközök 
visszavonása keretében az utolsó három КС 135-ös légi utántöltő repülőgép is elhagyta a 
ferihegyi repülőteret és távoztak Taszárról az amerikai FI8-as vadászbombázók.

Magyarország bejelentette, hogy az 1997. december 3-án aláírt ottawai egyezmény 
szellemében befejezte a mintegy 350 ezer GYATA64 típusjelű gyalogsági akna megsem
misítését. A műveletet a gyártó, a Magyar Mechanikai Művek végezte, részben haszno
sítva az aknák különféle alkatrészeit.

Az EBESZ állandó tanácsa Bécsben újabb koszovói misszióról hozott döntést az ot
tani demokratizálás, a jogállami civil intézmények kiépítése és az emberi jogok védelme 
érdekében. Különböző országokból érkező 700 szakember lát hozzá Koszovóban egy 
polgári rendőrség kiépítéséhez.

Július 3. Az orosz vezetés utasította az ország fegyveres erőit, hajtsanak végre ka
tonai akciókat a Csecsenföldön garázdálkodó fegyveres csoportok ellen. Vlagyimir 
Rusajlo belügyminiszter parancsot adott „megelőző csapásokra csecsen fegyveresek bá
zisai ellen”.

Gyarmati István nagykövet, a Vegyifegyver-tilalmi Szervezet új elnöke a szervezet 
126 tagállamának Hágában megtartott éves értekezlete után az 1992-es konvencióhoz va
ló általános csatlakozás előmozdítását jelölte meg a legfontosabb közvetlen tennivaló
ként. Igor Szergejev orosz és Pham Van Tra vietnami védelmi miniszter moszkvai tárgya
lásai katonai és haditechnikai együttműködési megállapodás aláírásával zárultak. Moszk
va jelentős segítséget nyújt a Vietnami Szocialista Köztársaság katonai vezetőinek felké
szítésében, másfelől együttműködést igényel az ázsiai-csendes-óceáni biztonsági helyzet 
alakulásának prognosztizálásában.

Július 5. A Proton-К típusú hordozórakéta hibájából az Altaj-hegységben lezuhant 
a Bajkonurból indított Raduga-1 típusjelű orosz katonai műhold. Kazahsztán július 6-án 
közölte, hogy addig nem engedélyez Bajkonurból újabb indításokat, amíg az előző napi 
balsiker pontos okát ki nem derítik.

Július 6. Végh Ferenc vezérezredes, a Magyar Honvédség parancsnoka, vezérkari 
főnök látogatást tett a NATO Nápolyban lévő dél-európai parancsnokságán, megbeszé
lést folytatott James O. Ellis tengernagy főparancsnokkal, majd Peter Tufónak, az Egye
sült Államok budapesti nagykövetének társaságában megtekintette a Theodore Roosevelt 
amerikai repülőgép-hordozót.

Megérkezett a pristinai repülőtérre a koszovói orosz békefenntartó egységet szállító 
első repülőgép, miután korábbi tiltását feloldva Magyarország és Románia is engedélyt 
adott az orosz gépeknek légterük átrepülésére.
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Július 7. Vlagyimir Rusajlo orosz belügyminiszter Moszkvában a csecsenfóldi bel
biztonsági tárca vezetőivel áttekintette a csecsen lakosság, a rendőrségi járőrök és a bel
ügyi alakulatok elleni terrortámadások nyomán előállt helyzetet, tekintettel arra, hogy a 
csecsen hatóságok nem rendelkeznek megfelelő eszközökkel a fegyveres támadók meg
fékezésére.

A nyugat-afrikai Sierra Leonéban nyolc éve tartó polgárháborút Ahmed Kabbah el
nök és Foday Sankoh, az ellenzéki Forradalmi Egységfront (RUF) vezetője békeszerző
dés aláírásával zárta le. Az előkészítő béketárgyalások ENSZ-védnökség alatt Togo fővá
rosában, Loméban folytak.

Július 9. Végh Ferenc vezérezredes az MTI-nek adott nyilatkozatában megerősítet
te magas katonai vezetői tisztségeiről való lemondási szándékát.

Július 11. Indiai és pakisztáni katonai illetékesek találkozóján csapatszétválasztási 
megállapodás született Kasmírra vonatkozóan, ahol hetekkel korábban az utolsó harminc 
év legsúlyosabb összecsapása robbant ki. Megegyeztek abban is, hogy szektoronként 
szüntetik be a földi és légi katonai tevékenységet.

Ehud Barak izraeli kormányfő és Jasszer Arafat palesztin elnök Erezben tartott ta
lálkozójukon ünnepélyes ígéretet tettek „a béke útjában álló akadályok leküzdésére”.

Július 12. Budapesten járt William Cohen amerikai védelmi miniszter. Megbeszé
lést folytatott Orbán Viktor miniszterelnökkel, aki szorgalmazta, hogy a stabilitási egyez
ményben külön kezeljék a Vajdaság autonómiájának kérdését és garanciákat is rögzítse
nek. Cohen felhívta Szabó János honvédelmi miniszter figyelmét arra, hogy a szűkös 
honvédelmi költségvetés ellenére a haderőfejlesztés nem állhat le. Az amerikai miniszter 
magyar belügynek nevezte Végh Ferenc távozását. Az AP amerikai hírügynökség buda
pesti tudósításában megjegyezte, hogy Washington nem lelkesedik a magyar kormány
nak a vajdasági autonómiával kapcsolatos felvetései iránt.

A kínai haditengerészet bejelentette, hogy megkezdte „lopakodó” kivitelezésű új, 
saját fejlesztésű rombolójának tesztelését. Peking arra hivatkozott, hogy nem akar lépés- 
hátrányba kerülni Tajvannal szemben, amely rakétahordozó hadihajókat vásárolt Francia- 
országtól.

Július 13. Göncz Árpád köztársasági elnök aláírta Végh Ferenc felmentési kérelmét, 
a tábornok érdemeinek elismerése mellett.

A kínai haditengerészet bejelentette, hogy megkezdte „lopakodó” kivitelezésű új, 
saját fejlesztésű rombolójának tesztelését. Peking arra hivatkozott, hogy nem akar 
lépéshátrányba kerülni Tajvannal szemben, amely rakétahordozó hadihajókat vásárolt 
Franciaországtól.

Július 14. Antonio Quintana hadseregtábomok, az olasz védelmi erők parancsnoka 
az új NATO-stratégia és a leendő európai hadsereg „főpróbájának” nevezte a Pozzuoli del 
Friuli olasz dandár várpalotai gyakorlatát és a vele összekapcsolt Balaton’99 nevű harcá
szati gyakorlatot, amelyekben 1600 olasz és 100 magyar katona vett részt május-június 
folyamán.

Július 15. Wesley Clark tábornok, a NATO európai erőinek főparancsnoka Buka
restben találkozott Emil Constantinescu román államfővel és Constantin Degeratu tábor
nokkal, a román hadsereg vezérkari főnökével. Az amerikai parancsnok neki tulajdoní
tott megjegyzésre reagálva leszögezte, hogy a NATO soha nem vetette fel és soha nem 
fogja felvetni a határok módosítását, különösen nem a délkelet-európai térségben.
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A kínai kormányszóvivő bejelentette, hogy a Kínai Népköztársaság rendelkezik a 
neutronbomba előállításához szükséges ismeretekkel és eszközökkel. Japán nyomban fel
szólította Kínát, tegyen le a neutronbomba előállításáról, még akkor is, ha annak techno
lógiáját már elsajátította.

Július 16. Robert Kocsarjan örmény és Gejdar Alijev azeri elnök Genfben találko
zott a vitatott hovatartozású Karabah térség problémáinak áttekintésére. A karabahi 
örmények 1988-ban kikiáltották a terület függetlenségét és anyaországuk segítségével 
kiűzték az azeri csapatokat. Karabahban 1994 óta fegyverszüneti egyezmény van ér
vényben.

Július 17. Nebojsa Pavkovic tábornok, a Koszovó védelméért felelős jugoszláv 3. 
hadsereg parancsnoka közölte: a hadsereg 13 harckocsit vesztett, 161 katonája halt meg 
és 299 sebesült meg a NATO jugoszláviai légicsapásai során. A tábornok úgy vélte, hogy 
„egy ilyen erők bevetésével végrehajtott agressziót legalább öt évig kellett előkészíteni”.

A Kína és Tajvan közötti feszültség növekedéséről Bili Clinton amerikai elnök tele
fonbeszélgetést folytatott Csiang Cö-min kínai államfővel. Clinton megismételte Wa
shington hivatalos álláspontját: az Egyesült Államok számára az egyetlen törvényes kí
nai kormány a pekingi vezetés. (Amikor Washington 1979-ben felvette a diplomáciai 
kapcsolatokat a Kínai Népköztársasággal, megszakította hivatalos viszonyát Tajvannal.)

Július 19. Elindult a magyar KFOR-erőket szállító szerelvény. A több mint 300 fős 
magyar kontingens július 25-én megérkezett Pristinába.

Július 23. Brüsszelben a NATO-tagállamok nagykövetei március 24-e óta először 
találkoztak Szergej Kiszljak orosz nagykövettel. A NATO-orosz állandó konzultációs 
fórum ülésén a cél a közös munka újraindítása volt, a napirenden egyetlen téma szerepelt: 
Koszovó.

Július 24-25. A fairfordi (Anglia) nemzetközi katonai légi bemutatón, a világ legte
kintélyesebb ilyen rendezvényén a Kecskemétről érkezett MiG-29-es pilótái, Vári Gyu
la őrnagy és Kovács Péter százados két kategóriában is világelsők lettek. Vári Gyula sze
mélyében vadászpilóta először kapta meg két egymást követő esztendőben ezt az elisme
rést.

Július 26-28. Szingapúrban megtartották a Délkelet-ázsiai Országok Szövetségé
nek szokásos évi biztonságpolitikai értekezletét, amelyen külügyminiszterével képvisel
tette magát a tíz ASEAN-ország, valamint az Egyesült Államok, Kína, Oroszország és 
még kilenc más ország. Főként Kína és Tajvan, India és Pakisztán viszonyának problé
máival, valamint a Koreai-félszigeten kialakult helyzettel foglalkoztak.

Július 29-30. Szarajevóban 39 ország állam- és korányfőjének, más nemzetközi 
tekintélyeknek, valamint 17 nemzetközi szervezetés intézmény képviselőjének részvéte
lével csúcstalálkozót tartottak a délkelet-európai stabilitásról és újjáépítésről. Jugoszlávi
át nem hívták meg a tanácskozásra, csupán néhány politikai és egyházi személyiség je
lent meg magánszemélyként, illetve megfigyelőként.

Július 29. Az amerikai és a dél-koreai védelmi miniszter szöuli találkozóján súlyos 
megtorlásokkal fenyegette meg Észak-Koreát rakétakísérleteinek folytatása esetére.

Július 31. Olara Otunnu asszony, az ENSZ-főtitkár különmegbízottja Madridban 
közölte, hogy az elmúlt évtized fegyveres konfliktusaiban a világ különböző térségeiben 
összesen kétmillió gyermek halt meg, a világon számon tartott 13 millió menekült fele 
gyerek. Több mint 40 ország vet be fegyveres konfliktusaiban gyerekeket, 300 ezer fegy
veres résztvevő 13 év alatti.
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AUGUSZTUS

Augusztus 4. Az Észak-atlanti Tanács a NATO főtitkárává és a tanács elnökévé ne
vezte ki -  Javier Solana utódjaként -  George Robertson brit védelmi minisztert.

Augusztus 5. Az ENSZ Biztonsági Tanácsa elítélte a tálibok mozgalmának az észak
afganisztáni ellenzéki erők ellen indított offenzíváját. Felszólította a szemben álló fele
ket, hogy haladéktalanul fejezzék be az ellenségeskedést, és a világszervezet égisze alatt 
újítsák fel tárgyalásaikat. A tálibok július 27-én lendültek támadásba Ahmed Sah Maszud 
tábornok csapatai ellen.

Három japán és két dél-koreai romboló első ízben kezdett közös tengeri gyakorlatot 
a Koreai-félszigettől délre levő vizeken.

Augusztus 6. Szergej Sztyepasin orosz miniszterelnök Szamarában a 
csecsen-dagesztáni határon kiéleződött helyzettel kapcsolatban úgy nyilatkozott, hogy 
Moszkva senkivel sem akar háborúzni, de kemény leckét ad a Csecsenföldön vahabita ki
képzőtáborokat fenntartó szaúdi származású Hattabnak, ha valóra váltja dagesztáni invá- 
ziós terveit.

Augusztus 7. Csaknem félezer vahabita harcos lépte át a csecsen-dagesztáni határt 
és dagesztáni falvakat kerített hatalmába. Sztyepasin orosz kormányfő utasította az orosz 
vezérkari főnököt és a belügyi egységek főparancsnokát, hogy „a leghatékonyabb mód
szerekkel” normalizálják a helyzetet Dagesztánban. A támadókhoz csatlakozott Samik 
Bászájev volt csecsen kormányfő.

Augusztus 9. Dagesztánból visszatért Moszkvába Szergej Styepasin, akit időközben 
Borisz Jelcin elnök leváltott. Az új orosz kormányfő Vlagyimir Putyin, a Nemzeti Biz
tonsági Tanács titkára lett.

Nurszultan Nazarbajev kazahsztáni elnök felmentette tisztségéből a köztársaság vé
delmi miniszterét, a minisztérium több vezető beosztású tisztségviselőjét és a biztonsági 
szolgálat vezetőjét egy még márciusban kipattant fegyvereladási botrány miatt. (Szétsze
relt hat vadászgépet akartak Bosznia-Hercegovinába juttatni.)

Augusztus 11. A német szárazföldi haderő tábornokát, az 58 éves Kalus Reinhard
tot nevezték ki a koszovói oltalmazási erő (KFOR) parancsnokává, Michael Jackson brit 
tábornok utódjává.

Augusztus 13. Vlagyimir Putyin orosz ügyvezető kormányfő úgy nyilatkozott, hogy 
Dagesztánban Oroszország javára alakul a helyzet, amelyet az orosz és dagesztáni erők 
ellenőrzésük alatt tartanak.

A nyugat-ukrajnai javorovi támaszponton hivatalos záróünnepséggel befejeződött a 
békepajzs ’99 nevű nemzetközi hadgyakorlat, amelyet az ukrán és az amerikai védelmi 
minisztérium közötti együttműködés keretében tartottak, 21 ország 1300 katonája, illet
ve megfigyelője részvételével. A javorovi támaszpontot a NATO jelölte ki nemzetközi 
békefenntartó erők gyakorlóhelyéül.

A tokiói kormány jóváhagyta egy közös japán-amerikai „hadszíntéri” rakétavédel
mi rendszer kifejlesztésének tervét, amelyet már 1998 decemberében ismertettek.

Augusztus 14. Igor Ivanov orosz külügyminiszter számos nemzetközi szervezetnél 
tiltakozott amiatt, hogy a Dagesztánban az orosz alkotmányos rend ellen fellépő fegyve
resek külföldi támogatást kapnak (több arab országtól, elsősorban Szaúd-Arábiától, to
vábbá Törökországtól).
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Aszlan Maszhadov csecsenföldi elnök a dagesztáni konfliktus miatt augusztus ló
tól egy hónap időtartamra éjszakai kijárási tilalmat vezetett be Csecsenföldön. Az állami 
televízió kivételével leállították a tömegtájékoztatást.

Augusztus 16. Hoszei Norota, a Japán Nemzetvédelmi Hivatal vezetője ötnapos 
oroszországi látogatása során emlékiratot írt alá Igor Szergejev marsall orosz védelmi mi
niszterrel a tárcaközi együttműködés továbbfejlesztéséről.

Augusztus 16-26. Egy-egy lengyel, dán és német hadosztály bevonásával Szczecin
ben megtartották a Baltic Cooperation ’99 elnevezésű „béketeremtési” törzsvezetési gya
korlatot, az elsőt Lengyelország NATO-taggá válása óta.

Augusztus 16-27. Közel 20 ezer amerikai és 56 ezer dél-koreai katona részvételé
vel Dél-Koreában megrendezték az Ulji Focus Lens néven ismertté vált, évente megis
métlésre kerülő hadgyakorlatot. Észak-Korea ezúttal is rosszallását fejezte ki.

Augusztus 17. A koszovói Pristinába látogatott Szabó János honvédelmi miniszter, 
hogy találkozzék a KFOR zászlaja alatt a tartományba vezényelt több mint háromszáz fős 
magyar őrző-biztosító kontingenssel.

Augusztus 18. A jugoszláv vezetés az 1244. sz. BT-határozat és a Kumanovóban alá
írt katonai-technikai szerződés szigorú betartását követelte az ENSZ-től és a KFOR-tól, 
amelyeknek kötelessége lenne biztonságot teremteni Koszovó minden lakosa számára. A 
belgrádi vezetés az említett okmányok alapján szorgalmazta korlátozott számú jugoszláv 
katonai és rendőri erők visszabocsátását Koszovóba.

Augusztus 19. Az Egyesült Államok és Oroszország képviselői háromnapos ered
ménytelen tárgyalást zártak Moszkvában a hadászati védő és támadó fegyverrendszerek 
kétoldalú korlátozásáról.

Augusztus 23-27. Asuluk gyakorlóterén, Asztrahány közelében Fehéroroszország, 
Kazahsztán, Kirgizia, Oroszország és Örményország légvédelmi erői közös hadgyakor
latot tartottak. A gyakorlat zárónapján Asztrahányban ülést tartott a FÁK Védelmi Mi
nisztereinek Tanácsa.

Augusztus 25. Az ENSZ Biztonsági Tanácsa egyhangúlag elfogadott 1261. sz. ha
tározatában élesen elítélte gyermekek toborzását, alkalmazását fegyveres konfliktusok
ban, valamint fegyverek igénybevételét gyermekek ellen. A testület első ízben foglalko
zott a gyermek-katonák súlyosbodó világproblémájával.

Augusztus 26. Szabó János honvédelmi miniszter Salzburgban megbeszélést tartott 
osztrák kollégájával, Werner Fasslabenddel, főként a koszovói helyzetről és a közép-eu
rópai békefenntartási együttműködés (CENCOOP), kérdéséről, amelynek jogi keretei 
pontosításra szorulnak.

Augusztus 30. Kelet-Timoron a szavazásra jogosultak majdnem teljes részvételével 
népszavazást tartottak. Az ENSZ közlése szerint a szavazók 78,5 százaléka elvetette az 
indonéz autonómia-tervet és Kelet-Timor szuverenitása mellett foglalt állást. Indonézia 
1999 januárjában helyezte először kilátásba Kelet-Timor függetlenségét, ha a felajánlott'* 
autonómiát népszavazáson elutasítják. Májusban Indonézia és Portugália ENSZ-közvetí- 
téssel hozzájárult a „konzultációs eljárás” helyett a népszavazás megtartásához.

Kazahsztán, Kirgizia, Tádzsikisztán és Üzbegisztán, Közép-Ázsia négy mérsékelt 
iszlám köztársasága megegyezett a közös fellépésben a tádzsik iszlám szélsőségesekkel 
szemben. Közös katonai törzset hoztak létre a lázadók leküzdésére.

Augusztus 31. Szabó János honvédelmi miniszter Helsinkiben finn kollégájával, 
Jan-Erik Enestammal tárgyalt a hatékony európai biztonsági és védelmi identitás kialakí
tásáról, valamint a KFOR-ban való részvétel tapasztalatairól.
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Brüsszelbe érkezett Viktor Zavarzin orosz tábornok, Moszkva állandó NATO-kép- 
viselője, aki a jugoszláviai NATO-beavatkozás kezdetét követően tiltakozásul utazott 
vissza hazájába. Zavarzin júniusban Pristinában bukkant fel, a meglepetésszerűen odave
zényelt orosz békefenntartók élén.

SZEPTEMBER

Szeptember 1. A görög-török együttműködés szorosabbá válásához fűzött remé
nyek jegyében kezdte meg működését a NATO déli szárnyának két közös szubregionális 
parancsnoksága a közép-görögországi Lariszában és a nyugat-törökországi Izmirben.

Szeptember 2-5. Igor Szergejev orosz védelmi miniszter első ízben tett hivatalos lá
togatást a Koreai Köztársaságban. (Borisz Jelcin orosz elnök májusban találkozott a dél
koreai államfővel.

Szeptember 3. Kirgizia (Kirgizisztán) orosz, üzbég, tádzsik és kazah katonai segít
séget kért az országba betört iszlám szélsőségesekkel szemben, akik egy hírhedt üzbég 
terrorista, Dzsumahar Namangani vezetése alatt állnak.

Szeptember 3-4. Szabó János honvédelmi miniszter és Fodor Lajos vezérezredes, a 
Magyar Honvédség parancsnoka, vezérkari főnök Cipruson találkozott az ottani ENSZ 
békefenntartó misszió (UNFICYP) 109 fős magyar kontingensével.

Szeptember 5. Ehud Barak izraeli miniszterelnök és Jasszer Arafat, a Palesztin Nem
zeti Hatóság elnöke az egyiptomi Sarmes-Sejkben megállapodást írt alá az 1998-ban Wye 
Plantation-ban létrejött egyezmény megvalósításáról. A szertartáson részt vett Madeleine 
Albright amerikai külügyminiszter, Hoszni Mubarak egyiptomi államfő és II. Abdalláh 
jordániai király. Az izraeli kormányfő ez alkalomból békefelhívást intézett Szíriához és 
Libanonhoz.

Szeptember 5-6. Wesley Clark amerikai tábornok, a NATO európai erőinek főpa
rancsnoka Hans-Ulrich Scherrer vezérkari főnök meghívására Svájcba látogatott.

Szeptember 6-9. Preininger Ambrus altábornagy, a magyar szárazföldi csapatok ve
zérkari főnöke látogatást tett Romániában. Tárgyalt a román védelmi tárca vezetőjével, a 
román vezérkari főnökkel, egyebek között Szabó János romániai látogatásának előkészí
tése jegyében.

Szeptember 11. Javier Solana, a NATO leköszönő főtitkára a Corriere della Sera cí
mű olasz lapban úgy nyilatkozott, hogy a NATO nem fog beavatkozni Kelet-Timoron, 
mert az észak-atlanti szövetség egy regionális szervezet. „Koszovó esetében Európa alap
értékeit védelmezte a szövetség, de ez nem jelenti azt, hogy mindig, minden körülmények 
között közbe fog avatkozni.”

Szeptember 12. Indonézia kormánya hozzájárult, hogy nemzetközi békefenntartó 
erő települjön Kelet-Timorra. (Az ENSZ soha nem ismerte el Kelet-Timort Indonézia ré
szének.)

Szeptember 12-19. A hesseni Schwarzenbomban mintegy ezer német, dán, észt, lett 
és litván katona részvételével megtartották a Baltic Triangle ’99 elnevezésű békefenntar
tási gyakorlatot.

Szeptember 13-14. Oroszországban járt William Cohen amerikai védelmi miniszter. 
Orosz kollégájával, Igor Szergejev marsallal áttekintették a START-szerződésekkel, a ra
kétavédelmi rakétarendszereket korlátozó 1972-es amerikai-szovjet szerződéssel, az
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oroszországi atombiztonsággal kapcsolatos kérdéseket, valamint a koszovói helyzetet. 
Az amerikai miniszter ellátogatott Szeverodvinszkbe, az orosz Északi Flotta támaszpont
jára.

Szeptember 18. Véglegesen felállt a dán-lengyel-német közös hadtest, miután a jú
niusi szolgálatba állítást hátráltató jogi problémák rendezése megtörtént.

Szeptember 19. Vlagyimir Putyin orosz kormányfő bejelentette, hogy a 
Csecsenfölddel 1996-ban megkötött megállapodásoknak többé nincs jogi ereje.

Szeptember 24. A jugoszláv vezetés követelte az ENSZ Biztonsági Tanácsától an
nak a Pristinában szeptember 20-án aláírt szerződésnek az érvénytelenítését, amelynek 
értelmében a Koszovói Felszabadítási Hadsereget (UCK) „Koszovói Védelmi Erővé” 
alakították át. Belgrád a terrorista szervezet átalakítását a közvélemény félrevezetésének 
nevezte.

A Koreai Népi Demokratikus Köztársaság közölte, hogy az Egyesült Államokkal 
zajló tárgyalások idejére felfüggeszti a nagy hatótávolságú rakétákkal folytatott kísérle
teit. Egyúttal követelte Washingtontól, hogy oldja fel az Észak-Koreával szemben beve
zetett összes gazdasági büntetőintézkedéseket.

Szeptember 26. Befejeződött a kéthetes Northern Light hadgyakorlat, a NATO leg
nagyobb 1999-es gyakorlata Franciaországban és a környező tengereken, amelyen fran
cia egységek mellett német, kanadai, dán, holland, norvég, portugál, spanyol, brit és ame
rikai erők vettek részt. Hangsúlyt kapott a gyakorlat meghatározóan „európai” jellege.

Szeptember 29. Az oroszországi Murmanszkban és Uljanovszkban járt Bili 
Richardson amerikai energiaügyi miniszter. Elégedetten nyilatkozott az atomhulladék 
feldolgozásában kialakult orosz-amerikai együttműködésről, a „fegyverplutónium” ve
gyes nukleáris tüzelőanyaggá való üzemi átalakításáról.

Szeptember 29-30. Hivatalos látogatást tett Romániában Szabó János honvédelmi 
miniszter. Tárgyalt román kollégájával, Victor Babiuc miniszterrel, fogadta őt a román 
kormányfő, Radu Vasile is. Szabó János a Duna-deltában megtekintette a román haditen
gerészet és a dunai flbttilla bemutató gyakorlatát.

Szeptember 30. Ibaraki japán tartományban, Tokaimura uránüzemében súlyos bal
eset történt. A megindult önfenntartó láncreakció 19 embert érintett, három személy 
atombomba sugárhatását megközelítő mértékben. A katasztrófa és következményeinek 
felszámolásához a japán önvédelmi erőket vették igénybe.
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OKTÓBER

Október 1. Az orosz haditengerészet a Barents-tengeren, illetve az Ohotszki-tenge- 
ren kísérleteket végzett merülésben levő tengeralattjárókról indított hadászati rakétákkal. 
Az első kísérlet sikeres volt, a rakéta „megsemmisítette” 7000 kilométernyire levő cél
pontját, a másik esetben azonban be kellett indítani a pályáról letért rakéta megsemmisí
tő programját.

Október 2. Jevgenyij Adamov orosz atomenergia-ügyi miniszter és Bill Richardson 
amerikai energiaügyi miniszter Moszkvában kétoldalú együttműködési megállapodást írt 
alá nukleáris anyagok nyilvántartásának, ellenőrzésének és fizikai védelmének témacso
portjában.

Október 11-12. Norvégiában járt Szabó János honvédelmi miniszter. Oslóban álta
lános biztonságpolitikai kérdésekről, a délszláv helyzetről és az európai védelmi identi
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tásról folytatott eszmecserét a norvég védelmi miniszterrel, Eldbjörg Löwe asszonnyal, 
majd magyar-norvég titokvédelmi megállapodást írtak alá.

Az ukrán légierő, légvédelem és haditengerészet Duel-99 elnevezéssel komplex 
hadgyakorlatot tartott a Krímben és a csatlakozó vizeken. A gyakorlaton részt vett az uk
rán és az orosz védelmi miniszter, katonai megfigyelőkkel képviseltette magát Csehor
szágban, Lengyelország, Magyarország és Törökország, valamint a FÁK néhány tagálla
ma.

Október 12. Pakisztánban a hadsereg vezérkari főnöke vértelen katonai puccsal 
megdöntötte a polgári kormányt, annak tagjait letartóztatták.

Október 16-November 1. Tizenegy ország 73 ezer katonájának részvételével az 
egyiptomi homoksivatagban megtartották a Bright Star hadgyakorlatot. A térségben az 
1991-es Öböl-háború óta megrendezett legjelentősebb erődemonstráción, amelyet ameri
kai és egyiptomi tisztek nyitottak meg, jelen volt néhány napig a brit és az amerikai vé
delmi miniszter is.

Október 18. A Szarajevó melletti Ilidza támaszponton az amerikai Ron Adams tá
bornok átvette a SFOR főparancsnoki tisztét honfitársától, Montgomery Meigs tábor
noktól, akit az Európában állomásozó amerikai erők parancsnokának posztjára jelöltek. 
Az új főparancsnok annak idején részt vett a vietnami háborúban és a szövetséges erők 
iraki hadműveleteiben is.

Október 19-20. Negyedízben tartották meg Tokióban, a japán Nemzetvédelmi Hi
vatal rendezésében az ázsiai-csendes-óceáni biztonsági fórumot, amelyen ezúttal a térség 
20 országának védelmi minisztériumai képviseltették magukat.

Október 21. Fodor Lajos vezérezredes, a Magyar Honvédség parancsnoka, vezérka
ri főnök, íztok Podbregar szlovén és Mario Arpino olasz vezérkari főnök Ljubljanában 
aláírta a három ország részvételével felállítandó Multinacionális Szárazföldi Erő (MLF) 
kialakítására vonatkozó katonai-technikai megállapodást. A dandár felállításáról a három 
védelmi miniszter 1998 áprilisában Udinében állapodott meg írásban.

Oroszország hivatalosan átadta Lettországnak a Skrunda térségében telepített 
rakétafelderítő lokátorállomás területét, ezzel megszűnt az utolsó orosz-szovjet hadiléte
sítmény a Baltikum területén.

Október 26-November 5. Ötszázezer dél-koreai és 30 ezer amerikai katona bevoná
sával, a 7. amerikai flotta számos nagy egységének részvételével Dél-Koreában megtar
tották az év legnagyobb közös hadgyakorlatát. A Foal Eagle kódnevű rendezvény ellen 
Észak-Korea élesen tiltakozott.

Október 27. Jerevánban, az örmény parlament épületébe behatoló fegyveres csoport 
agyonlőtte az ország miniszterelnökét, a törvényhozás elnökét és hét képviselőt, túszokat 
szedett, de később megadta magát. A csoportot egy volt újságíró, Nairi Unanján vezette.

Október 27-November 2. „A Közösség Déli Pajzsa ’99” elnevezéssel Közép-Ázsi- 
ában orosz-kazah-kirgiz-tádzsik-üzbég parancsnoki-törzsvezetési gyakorlatot tartottak.

Október 27-November 9. Amerikai-japán flottagyakorlat színtere volt a távol
keleti szigetország körüli tengeri-óceáni térség.

Október 29. A The Globe and Mail című kanadai lap az országba látogató Orbán 
Viktor miniszterelnökkel készült interjút közölt. A torontói újság úgy tolmácsolta a kor
mányfő egyik kijelentését, hogy a magyar kormány válsághelyzet esetén kész lenne meg
fontolni amerikai nukleáris eszközök magyarországi telepítésének engedélyezését. „Szó 
sincs arról, hogy bárki Magyarországra akarna telepíteni nukleáris eszközöket. Ilyen ve
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szélyhelyzet ma nem áll fenn” -  hangsúlyozta az interjú megjelenése után adott nyilatko
zatában a magyar miniszterelnök.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------29

NOVEMBER

November 1. Az oroszországi Szergijev Poszadban egy atombiztonsági kísérleti és 
továbbképző intézet nyílt az 1992-ben Sam Nunn és Richard G. Lugar amerikai szenáto
rok által kezdeményezett amerikai program végrehajtása keretében.

Befejeződött az orosz határőregységek kivonása Grúziából. Orosz közreműködés a 
FÁK déli határa, ezen belül a grúz-török határ őrizetében valósult meg.

November 1-2. Oslóban közel-keleti tárgyú csúcsértekezletet tartottak Ehud Barak 
izraeli miniszterelnök, Jasszer Arafat palesztin vezető, Martti Ahtisaari finn államfő, Bili 
Clinton amerikai elnök és Vlagyimir Putyin orosz miniszterelnök részvételével. Az 
amerikai-orosz kétoldalú megbeszélések tárgya főként a koszovói helyzet és az amerikai 
rakétavédelmi rendszer volt.

November 3-4. A délkelet-lengyelországi Przemyslben találkoztak a „visegrádi né
gyek”, a NATO-tag Csehország, Lengyelország, Magyarország és a szövetségbe igyekvő 
Szlovákia védelmi miniszterei.

November 4. Tóth Ferenc mérnök vezérőrnagy, Jindrich Tomas cseh védelmi mi
niszterhelyettes és Peter Dix, az NC3A nevű NATO-ügynökség igazgatója Brüsszelben 
szerződést írt alá a két ország légvédelmi rendszerének fejlesztéséről.

November 6-7. Comprotex ’99 néven nemzetközi polgári védelmi gyakorlatot ren
deztek az osztrák-szlovák-magyar határháromszögben 11 ország mintegy 2000 katoná
jának, tűzoltójának és vöröskeresztesének részvételével.

November 8. „Hazánk nem tartja időszerűnek nukleáris fegyverek magyarországi te
lepítését” -jelentette ki Martoni János külügyminiszter az Országgyűlésben, ahol vita 
alakult ki Orbán Viktor ezzel kapcsolatos kanadai megnyilatkozása nyomán. A Fidesz- 
frakció azzal vádolta az MSZP vezetőségét, hogy egy „többszörösen” feltételes módban 
feltett kérdést és az arra adott többszörösen feltételes módú választ folyamatosan félreér
telmezte”.

November 8-12. Az Egyesült Államok Európában állomásozó fegyveres erőinek 
főparancsnoksága 34 ország több mint kétszáz képviselőjének részvételével értekezletet 
rendezett Grúzia fővárosában Tbilisziben a Combined Endeavour ’2000 elnevezésű, jö
vő májusban Németországban megrendezésre kerülő nemzetközi hadgyakorlat előkészí
téséről.

November 9. A tömbön kívüli Írország hivatalos NATO-kapcsolatainak első lépése
ként az ír parlament nagy többséggel megszavazta a békepartnerségi programba való be
kapcsolódást. Dublin elsősorban atomfegyverek kapcsán idegenkedett a NATO-tól, de 
Nyugat-európai Unióban is csak megfigyelővel képviselteti magát.

November 9-10. A NATO Katonai Tanácsa Brüsszelben vezérkari főnöki szinten 
tartotta szokásos évvégi ülését.

November 10. A román védelmi minisztérium szóvivője közölte, hogy Stan 
Petrescu ezredes, a román katonai titkosszolgálat parancsnok-helyettese magánvéle
ményét fogalmazta meg, amikor a Transilvania Jurnal című lapnak adott interjújában azt 
állította, hogy Magyarország igényt formál Erdélyre.
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Szergej Ordzsonikidze orosz külügyminiszterhelyettes bejelentette, hogy amerikai 
kérésre alhalasztották a fegyverzetkorlátozási szerződések témakörében folyó 
amerikai-orosz tárgyalások november 16-ra tervezett fordulóját.

November 10-11. Budapesten tárgyalt magyar politikai és katonai vezetőkkel 
George Robertson, a NATO új főtitkára.

November 11. Az Országgyűlés honvédelmi bizottsága egyhangúlag alkalmasnak 
találta Béndek József dandártábornokot a határőrség országos parancsnokának posztjára 
Kiss Kálmán helyett, akit a bíróság hivatali visszaélés miatt pénzbüntetéssel sújtott. A bi
zottság kormánypárti többsége nem támogatta, hogy a testület hallgassa meg Orbán Vik
tor miniszterelnököt kanadai nyilatkozatával kapcsolatban.

November 15. Az európai integrációs folyamat több mint négyévtizedes története 
során először ültek össze az Európai Unió tizenöt tagállamának védelmi és külügyminisz
terei. A brüsszeli tanácskozáson Javier Solanát, a közös európai kül- és biztonságpoliti
ka EU-felelősét nevezték ki a Nyugat-európai Unió főtitkárává.

November 15-19. A  magyar-román közös békefenntartó zászlóalj Arad térségében 
megtartotta első parancsnoki-törzsvezetési gyakorlatát. Az Opening Windows ’99 elne
vezésű gyakorlat ünnepélyes zárásán jelen volt és beszédet mondott Homoki János, a ma
gyar honvédelmi minisztérium, és Ion Mircea Plagu, a román védelmi minisztérium po
litikai államtitkára. A két vezérkari főnök, Fodor Lajos és Constantin Degeratu novem
ber 17-én tárgyalt egymással, ugyancsak Aradon.

November 17-19. Az európai fegyveres erők és hagyományos fegyverzet csökken
téséről szóló (CFE-) szerződés harminc részes állama Isztambulban tanácskozott a szer
ződés módosításáról. A levezető elnök az „adaptációs tárgyalások” soros elnökségét el
látó Magyarország kormányfője, Orbán Viktor volt. Az állam- és kormányfők november 
19-én írták alá a módosított szerződést.

November 18-19. Isztambulban tartották az Európai Biztonsági és Együttműködési 
Szervezet (EBESZ) csúcsértekezletét, amelyen egyebek között aláírták az Európai 
Biztonsági Chartát. Az EBESZ elnökségét 2000-ben Ausztria, 2001-ben Románia adja.

November 19. Ottawában bejelentették, hogy a NATO európai gyorsreagálású 
erőinek parancsnokává Walter Holmes kanadai vezérőrnagyot nevezték ki.

Berlinben befejeződtek az Egyesült Államok és a Koreai Népi Demokratikus 
Köztársaság kapcsolatainak javítását célzó kétoldalú tárgyalások.

November 19-25. A német-francia dandár a lengyel 13. gépesített dandárral közös 
hadgyakorlatot tartott lengyel földön Concordia ‘99 elnevezéssel.

• November 20. A Kínai Népköztársaság felbocsátotta a világűrbe első saját űrhajóját. 
A „Sencsou” névre keresztelt űrjármű november 21-én Belső Mongólia autonóm 
területen szállt le.

Ricardo Izurieta, a chilei hadsereg főparancsnoka La Pazban, az Amerikai 
Hadseregek XXIII. Konferenciáján bejelentette, hogy Chile felszedi azt a csaknem 
egymillió aknát, amelyet a Pinochet-diktatúra alatt (1973-1990) raktak le. Az argentin, a 
bolíviai és a perui határon telepített chilei aknamezőkről nem tudtak a nemzetközi 
szervezetek.

November 22-23. Luxembourgban tartották meg a Nyugat-európai Unió külügy- és 
védelmi minisztereinek értekezletét, amelyen a társult tagokkal, a megfigyelőkkel és a 
társult partnerekkel együtt 28 ország képviseltette magát. Az egybegyűltek elégedetten 
vették tudomásul, hogy délkelet-európai nemzetközi békefenntartó erő jött létre, 
vezérkarával a bulgáriai Plovdivban.
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November 25. Németh Zsolt, a külügyminisztérium politikai államtitkára látogatást 
tett a NATO brüsszeli központjában. Megbeszélést folytatott a szövetség két főtitkár- 
helyettesével, Klaus Klaiberrel és Edgar Buckley-val.

Chirac francia elnök és Blair brit miniszterelnök Londonban megállapodást írt alá 
egy gyorsan bevethető európai haderő létrehozásának elősegítéséről.

November 28. Az ETA, a spanyolországi szakadár baszkok terrorszervezete beje
lentette, hogy felmondja az általa 1998. szeptember 16-án -  meghatározatlan időre -  
bejelentett fegyverszünetet, mivel „csalódott Spanyolország és Franciaország 
vezetésében”, valamint a mérsékelt baszk nacionalista pártokban.

November 29. Martonyi János külügyminiszter Moszkvában tárgyalt Igor Ivanov 
orosz külügyminiszterrel az isztambuli EBESZ-csúcs záróokmányairól, a csecsenföldi 
helyzetről, a terrorizmus elleni harcról, továbbá a kétoldalú kapcsolatokról, amelyekben 
a magyar diplomácia vezetője szerint „sikerült túljutni az elmúlt az elmúlt hónapo^ 
nehézségein”.

Bukarestben a román államfő és a védelmi miniszter jelenlétében megnyitották a 
Coooperative Determination ‘99 elnevezésű NATO-békepartnerségi törzsvezetési gyako
rlatot, amelynek december 2-5. közötti érdemi részén hét NATO-tagállam és tizenegy 
békepartnerségi ország vett részt Tamer Akbas török tábornok irányításával.

Egy csecsenföldi EBESZ-misszió tevékenységének lehetőségéről folytatott eszme
cserét Moszkvában Igor Ivanov orosz külügyminiszter és Knut Vollebaek norvég külügy
miniszter, az EBESZ soros elnöke. Ivanov a megbeszélések után úgy nyilatkozott, hogy 
„az észak-kaukázusi helyzet rendezéséhez nincs szükség külső közvetítőkre”, s hogy 
Oroszországra nem lehet nyomást gyakorolni az IMF-hitel és a csecsenprobléma 
összekapcsolásával.

November 29-30. Magyar katonai küldöttség élén Nagy-Britanniában járt Fodor 
Lajos vezérezredes, a Magyar Honvédség parancsnoka, vezérkari főnök. A delegáció brit 
katonai parancsnokságok és tanintézetek munkájával ismerkedett.

November 30. Bukarestben találkoztak a délkelet-európai országok (Albánia, 
Bulgária, Görögország, Macedónia, Olaszország, Románia, Szlovénia, Törökország) 
védelmi miniszterei. A délkelet-európai békefenntartó dandár 1999-2000-es működésé
vel foglalkozó tanácskozáson részt vett William Cohen amerikai védelmi miniszter is, aki 
jelezte, hogy a NATO 2002-ben értékeli a tagságért folyamadókat.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 31

DECEMBER

December 1. Éjfélkor hatályba lépett Londonban az a törvény, amely huszonöt évi 
közvetlen brit kormányzás után visszaadta a hatalmi jogköröket Észak-írország saját 
alkotmányos testületéinek, a kormánynak és a nemzetgyűlésnek. A legnagyobb helyi ter
rorista szervezet, az ír Köztársasági Hadsereg (IRA) megerősítette, hogy hajlandó részt 
venni a fegyveres csoportok leszerelésében. Az ír Köztársaság szerződésben mondott le 
Észak-írország területére támasztott igényéről és csatlakozott a NATO békepartnerségi 
programjához.

December 2. Brüsszelben ülésezett a NATO Védelmi Tervező Bizottsága és 
Atomtervező Csoportja. Utóbbinak az ülésén a független atomhaderővel rendelkező 
Franciaország nem képviseltette magát. Megtartotta szokásos év végi ülését -  a védelmi
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miniszterek szintjén -  az Észak-atlanti Tanács. Vitáit 35 pontos záróközleményben 
összegezte. A főbb témák a katonai ráfordítások növelése, a rakétavédelem prob
lematikája, a NATO-orosz viszony és a Balkán voltak.

December 3. Negyvennégy ország -  19 NATO-tag és 25 partnerország -  védelmi 
miniszterei Brüsszelben, az Euro-atlanti Partnerségi Tanács keretében a békepartnerségi 
program továbbfejlesztéséről, a partnerországok fegyveres erőinek a NATO-normákhoz 
való közelítéséről tárgyaltak.

Franciaország, Olaszország és Spanyolország közös vállalkozásban, egy Ariane hor
dozórakétával Föld körüli pályára állította Héolios-1 В jelzésű katonai felderítő műhold
ját, a második ilyen rendeltetésű „európai” ürobjektumot. Az 1995 októberében szol
gálatba állított Hélios-1 A mintegy 100 ezer képet továbbított Boszniáról, Koszovóról és 
Irakról.

December 6. Az Észak-Kaukázusban megalakított orosz haderőcsoportosítás 
parancsnoksága a csecsenföldi főváros bekerítése után elvonulási folyosót nyitott Groznij 
békés lakossága számára, amelyen keresztül december 11-ig biztonságosan elhagyhatja a 
várost. Orosz karhatalmi erőket bíztak meg a távozók ellenőrzésével.

Emil Constantinescu román államfő kihirdette az egykori politikai rendőrségnél, a 
Securitaténál vezetett megfigyelési dossziékhoz való szabad hozzáférést biztosító 
törvényt.

December 7. A csecsenföldi hadjárat folytatása miatt Bjöm von Sydow svéd védel
mi miniszter lemondta tervezett moszkvai hivatalos látogatását.

December 8. Az ENSZ, az EBESZ és az Európa Tanács közös nyilatkozatban szólí
totta fel Oroszországot, tartsa tiszteletben az emberi jogokat Csecsenföldön.

Borisz Jelcin orosz és Alekszandr Lukasenko fehérorosz államfő Moszkvában új 
orosz-fehérorosz szövetségi szerződést, valamint a szövetség kiépítését célzó akcióprog
ramot ír alá. A szerződés nem rendelkezik közös hadsereg létrehozásáról, de a felek dön
töttek egy nyugati irányra összpontosító „erős hadseregcsoport” kialakításáról. Az orosz 
parlament december 13-án nagy többséggel ratifikálta az uniós szerződést.

Goran Matic jugoszláv tájékoztatásügyi miniszter azzal vádolta meg Bemard 
Kouchner koszovói ENSZ-megbízottat, hogy a francia titkosszolgálat ügynöke és köze 
van Belgrád-ellenes akciókhoz.

Jugoszláv csapatok szállták meg a Nyugat-barát Montenegró fővárosának 
repülőterét, amelyet a tartományi kormány saját ellenőrzése alá akart vonni. A „fél
reértések eloszlatása” után a podgoricai repülőtér másnap reggeltől indított és fogadott 
repülőgépeket.

December 8-9. Szabó János honvédelmi miniszter hivatalos látogatást tett 
Görögországban. Akisz Cohacopulosz görög nemzetvédelmi miniszterrel titokvédelmi 
megállapodást írt alá, tárgyaltak a Balkán helyzetéről, az európai védelmi identitás 
kialakításáról, a kétoldalú együttműködésről.

December 9. Odesszában megkezdődött a Sea Breeze ‘99 elnevezésű, 
ukrán-amerikai irányítású tengerészeti törzsvezetési gyakorlat, bolgár, brit, görög, olasz, 
román és török részvétellel. Az évenként megrendezésre kerülő gyakorlatokat az 
Egyesült Államok 1997-ben 650 millió dollárral, 1998-ban 1,2 millió, 1999-ben pedig 
250 ezer dollárral támogatta.

December 10. Nemzetközi szervezetek Pristinában nyilvánosságra hozták, hogy fél 
év alatt Koszovóban 150 albán, 140 szerb és 124 más nemzetiségű, vagy ismeretlen
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kilétű személy vált gyilkosság áldozatává, 153 személyt elraboltak. Közölték továbbá, 
hogy a KFOR 50 ezres állományából 42,5 ezer fő tartózkodik Koszovóban, 7,5 ezer fő 
pedig a szomszédos Macedóniából és Albániából nyújt háttértámogatást a békeerőnek.

December 10—11. Biztonságpolitikai és katonai döntéseket is hozott az Európai Unió 
tagországainak csúcsértekezlete, amelyet Helsinkiben tartottak. A finn elnökség 
javaslatára az állam- és kormányfők határozatba foglalták, hogy az EU 2003 végére 50- 
60 ezer fős, önálló tevékenységére képes békefenntartó erőt hoz létre, amely EU-n kívüli 
területen is akár egy éven át teljesíthet olyan küldetéseket, amelyek vonatkozásában a 
NATO „nem kötelezte el magát”. Az önálló parancsnoksággal, felderítéssel rendelkező 
békefenntartó erőt 300-500 repülőgép és 15 hadihajó fogja támogatni. Az EU csúcs- 
értekezlet néhány szankciót vezetett be Oroszország ellen a csecsenföldi harccselek
mények miatt, továbbá felkérte az EBESZ-t és az Európa Tanácsot, hogy vizsgálja felül 
együttműködését Moszkvával.

Borisz Jelcin orosz és Csiang Cö-min kínai elnök Pekingben nem hivatalos 
találkozót tartott, amelyen elítélték a katonai tömbök fenntartását és bővítését, a 
nemzetközi jog nyomásgyakorlással való felváltását, az emberi jogok ügyének bea
vatkozásra való felhasználását. Jelcin emlékeztette egy megjegyzésében Bili Clintont az 
orosz atomfegyvertárra, mire az amerikai elnök válaszában — Koszovó kapcsán -  az 
Egyesült Államok nagyhatalmi státusát hangsúlyozta.

December 13. Az orosz parlament alsóháznak elnöksége elutasította, hogy az Álla
mi Duma rendkívüli ülésének napirendjére tűzzék az amerikai-orosz START II szerződés 
ratifikálását.

December 15. Washingtonban felújították az 1996-ban félbeszakadt izraeli—szíriai 
béketárgyalásokat. Az izraeli miniszterelnök és a szíriai külügyminiszter magas szintű 
amerikai közvetítéssel tartotta megbeszéléseit, majd úgy döntöttek, hogy a tárgyalásokat 
2000. január 3-án folytatják.

Az Észak-atlanti Tanács a 19 tagállam külügyminisztereinek részvételével megtar
totta év végi záróülését Brüsszelben, a NATO központjában. Foglalkoztak az „európai 
biztonsági és védelmi identitással”, a ballisztikus rakéták elterjedésének problémájával, 
a balkáni és a csecsenföldi helyzettel. Javier Solana beszámolót tartott az Európai Unió 
helsinki csúcsértekezletéről. Ugyanezen a napon tartotta negyedik külügyminiszteri 
ülését, ugyancsak a belga fővárosban, a NATO-Ukrajna Bizottság.

December 16. Bemard Kouchner, az EBESZ-főtitkár koszovói különmegbízottja az 
Euro-atlanti Partnerségi Tanács miniszteri szintű brüsszeli ülésén tájékoztatást adott a tar
tományban kialakult helyzetről. Elfogadták a Tanács 2000-2002-re szóló munkatervét. 
Az ülésen új tagként üdvözölték Írországot.

Az orosz külügyminisztérium nyilatkozata „tartalmilag értelmetlennek, lényegét 
tekintve elfogadhatatlannak, kiadásában mélységesen erkölcstelennek” minősítette a 
NATO-Tanács Csecsenfólddel kapcsolatos állásfoglalását.

December 17. Az ENSZ Biztonsági Tanácsa 1284. sz. határozatában elrendelte a 
világszervezet fegyverzetellenőreinek Irakban való visszaküldését és kilátásba helyezte 
az Irakot sújtó szankciós intézkedések feloldását, amennyiben Bagdad kielégítő mérték
ben együttműködik az új ellenőri szervezettel. Irak december 18.-án hivatalosan elutasí
totta a BT-határozatot, amelynek elfogadásakor Franciaország, Kína és Oroszország, 
tehát a BT három állandó tagja, valamint Malajzia tartózkodott a szavazástól.

December 20. Portugália ünnepélyes keretek között visszaadta Kínának Makaót, 
amelyet 1557 óta birtokolt. Ezzel lezárult az európai gyarmati uralom utolsó fejezete is
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Ázsiában. A 430 ezer lakosú félsziget (és szigetcsoport) Hongkonghoz hasonlóan ötven 
évig különleges övezet marad széles körű autonómiajogokkal, megőrizve gazdasági és 
jogrendszerét.

Brüsszelben nagyköveti szintű ülést tartott a NATO-Oroszország állandó vegyesbi
zottság, az egyetlen testület, amelyen keresztül Moszkva a jugoszláviai légihadjárat óta 
kapcsolatot tart az atlanti szövetséggel.

December 22. Szabó János honvédelmi miniszter karácsony előtti látogatást tett a 
horvátországi Okucaniban, a SFOR kötelékébe tartozó Magyar Műszaki Kontingensnél. 
Orbán Viktor miniszterelnök Pristinában a KFOR állományába sorolt magyar Őr- és 
Biztosító Kontingens bázisát kereste fel -  rangjelzés nélküli terepszínű gyakorló egyen
ruhában.

December 22-23. Moszkvában az amerikai-orosz hadászati stabilitás kérdéseiről 
tárgyalt Strobe Talbott amerikai és Georgij Mamedov külügyminiszter-helyettes. 
Talbottot fogadta Vlagyimir Putyin orosz kormányfő is.

December 23-24. Jugoszláviába látogatott Igor Szergejev marsall, orosz védelmi 
miniszter. Találkozott Szlobodan Milosevics jugoszláv elnökkel, Pavole Bulatovic védel
mi miniszterrel, felkereste Koszovóban a nemzetközi békeerő zászlaja alá vezényelt 
orosz egységet. Külön megbeszélést tartott Rudolf Scharping német védelmi miniszter
rel és Klaus Reinhardt német tábornokkal, a KFOR parancsnokával.

December 30. A Colorado állambeli Peterson légi támaszponton (USA) amerikai és 
orosz szakemberek együtt kezdtek ügyeleti szolgálatot, hogy elejét vegyék a 2000-es 
dátumváltás miatt esetleg jelentkező számítógépes problémáknak, főképp rakétaindítások 
helytelen értelmezésének.

December 31. Kilencvenhat éves amerikai (USA) uralom után ismét Panama 
fennhatósága alá került az Atlanti- és a Csendes-óceánt összekötő Panama-csatorna. A 
visszaadásról rendelkező 1977-es szerződés alapján felszámolták a csatornaövezetben 
levő amerikai támaszpontokat, viszont az Egyesült Államoknak megmaradt a joga a be
avatkozásra, amennyiben úgy ítéli meg, hogy veszély fenyegeti a csatorna semlegességét, 
továbbá az amerikai hadihajók elsőbbséget élveznek az áthaladásnál bármely állam 
kereskedelmi hajóival szemben.

Borisz Jelcin orosz elnök lemondott és feladatkörét Vlagyimir Putyin megbízott 
államfőnek, Oroszország miniszterelnökének adta át. Átadásra került a hadászati raké
tanukleáris csapásmérés információs rendszerét tartalmazó „atombőrönd”, valamint az 
orosz fegyveres erők főparancsnoki tiszte.


