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Szokatlan orosz aktivitás Európa légterének peremén 
Miután október 16- 22 között rejtélyes tengeralatti jármű után kutatott a svéd haditengerészet 
Stockholm közelében és október 22-én Észtország légterébe repült be orosz felderítő 
repülőgép, október 28-án és 29-én négy különböző kötelékben összesen 19 orosz katonai 
repülőgép „tesztelte” a NATO légtérvédelmét. „Az elmúlt 24 órában látott orosz aktivitás – 
mind a résztvevő kötelékek méretét, mind azok útvonalát illetően – szokatlan” – jellemezte a 
történteket Jay Janzen alezredes, a NATO monsi Stratégiai Műveleti Parancsnokságának 
szóvivője. 2014-ben eddig több mint száz alkalommal riasztották a NATO-gépeket orosz 
repülések miatt, ami háromszorosa a tavalyi esetek számának. 
 
A Baltikum felett, az Északi-tenger és az észak-atlanti térség európai partvonala, valamint a 
Fekete-tenger felett észlelt orosz repülőgépek között vadászrepülőgépek, bombázók és légi 
utántöltő gépek is voltak. A NATO reakcióját – a Szövetséges Műveleti Parancsokság által 
kiadott tájékoztatás értelmében – az váltotta ki, hogy az orosz katonai repülőgépek előzetesen 
nem közölték repülési terveiket, nem tartottak rádiókapcsolatot a civil légi irányítással és azok 
hívásaira sem válaszoltak, fedélzeti helyzetjelzőik pedig inaktívak voltak. Ez azt a kockázatot 
hordozza magában, hogy a civil légi járművek „nem látják” a katonai repülőgépeket és így 
nem szavatolható a légi közlekedés biztonsága. 
 

 
Az október 28-29-i orosz aktivitás. 

Forrás: The Washington Post 
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Október 28-án a NATO Balti Légtérrendészet feladatait ellátó német Eurofighter vadászgépek 
összesen hét orosz repülőt – két Su-34 vadászbombázót, két MiG-31 vadász-, egy Su-27 és 
két Su-24 vadászrepülőgépet – követtek nyomon a levegőben. Másnap a folyamatos 
légvédelmi riadókészültségben (quick response alert – QRA) lévő szövetséges gépek az 
északi-tenger felett észlelték – a nemzetközi légtérben – kötelékben repülő orosz 
repülőgépeket: hat Tu-95 stratégiai bombázót és két Il-78 légi utántöltő repülőgépet. Két 
bombázó a norvég partokkal párhuzamosan repülve hajtott végre „erődemonstrációt”, hat 
repülőgép pedig visszatért Oroszországba. A két Tu-95-es miatt később Portugália partjainál a 
portugál légierő F-16 vadászrepülői is felszálltak, azonban semmilyen hitelt érdemlő tudósítás 
nem utal arra, hogy az orosz repülőgépek ezúttal megsértették volna a NATO-tagállamok 
légterét. Még aznap délután a Fekete-tenger térségében nemzetközi légtérben újabb két Tu-95 
stratégiai bombázót és két Su-27 vadászrepülőgépet észlelt a NATO integrált légvédelmi 
rendszere, amelyek követésére török F-16 vadászrepülőket riasztottak. Végül október 29-én 
délután ismét 7 orosz repülőgépet észleltek a Baltikum térségében, talán ugyanazokat, 
amelyeket egy nappal korábban, ugyanis a típusok megegyeztek. Akkor a balti légtérvédelmet 
ellátó portugál F-16-osokat riasztották. 
 
Az ukrán-orosz válság következtében növekvő feszültségre reagálva a NATO 2014 tavaszán 
fokozta a kelet-közép-európai tagállamokban a szövetséges erők jelenlétét. Ennek egyik 
kiemelt elemét képezte a légtérellenőrzés és –védelem megerősítése a balti államok, 
Lengyelország és Románia felett szövetséges repülőerők áttelepítésével. Az év folyamán 
látott élénkebb orosz aktivitás is ennek ellensúlyozásaként, hasonló „erődemonstrációként” 
tudható be, azonban nem rejt magában agresszív szándékot, a demonstratív célú lépések 
fokozását jelenti. Az orosz tevékenység nemzetközi légtérben történt, légtérsértés a 
nyilvánosságra hozott beszámolók szerint nem történt, a NATO reakciója pedig a szokásos 
protokollnak megfelelő volt. 
 

 
Brit Typhoon „fog el” egy orosz Su-27 vadászrepülőgépet a balti légtérben, 2014 júniusában 

Forrás: The Aviationist 
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A Baltikumban 2014 tavaszán lengyel, brit, dán és francia repülőgépek adták a szolgálatot, 
2014. szeptember 1-jétől portugál vezetés alatt zajlik a művelet holland, német és kanadai 
részvétellel. 2015-ben magyar Gripen vadászrepülőgépek is részt vesznek a balti államok 
légtérvédelmében. A nemzeti légierővel nem rendelkező Észtország, Lettország és Litvánia 
légterének védelmét 2004 óta, az országok NATO-csatlakozása óta a szövetség integrált 
légvédelmi rendszerének részeként rotációs rendszerben látja el a többi, légierővel rendelkező 
tagállam. Az együttműködés a kollektív védelemben testet öltő szövetségesi szolidaritás egyik 
kiemelkedő pozitív példája. 
 
Ukrán parlamenti választások 
Október 30-án a szavazatok 99,42 százalékának megszámlálását követően egyértelművé vált 
az október 26-i előrehozott ukrán parlamenti választás eredménye. Az ötven pártot és politikai 
tömörülést felvonultató választáson az Arszenyij Jacenyuk kormányfő által vezetett Népfront 
22,17%-ot, a Vitalij Klicsko nevével is fémjelzett Petro Porosenko Blokkja 21,82%-ot, a 
Lvov polgármestere, Andrej Szadovi vezette Önsegély 10,99%-ot szerzett, míg Jurij Bojko 
Ellenzéki Blokkja 9,38%-ot, a Radikális Párt 7,45%-ot, Julija Timosenko Szülőföld 
(Batykivscsina) pártja 5,68 százalékot. A külső szemlélők számára fontos jelzésértékkel bír, 
hogy a szélsőjobboldali nacionalista Szabadság (Szvoboda) párt a szavazatok 4,71 százalékát 
megszerezve nem érte el a parlamenti küszöböt, mint ahogy az ultranacionalista Jobb Szektor 
(Pravy Sektor) sem került be a törvényhozásba. 
 
A választás jelentőségét két tényező adja: egyrészt ezzel megszűnik az a nyolchónapos belső 
politikai legitimációs vákuum, amit a Janukovics-rendszer „forradalmi” megdöntése és az 
Arbuzov-kormány bukása idézett elő február végén; másrészt a választás révén lezárul a 
belpolitikai átrendeződés azon szakasza, amelynek részeként az ukrán elit „Európa-párti” 
csoportjai kerültek döntéshozó pozícióba. Az eredményből az is látható, hogy Ukrajnában 
nagykoalíciós kormány alakulhat. 
 
Az eredményt árnyalja, hogy sem az orosz de facto fennhatóság alatt álló Krímben, sem a 
donyecki kerület 9, illetve a luganszki kerület 6 választókörzetében nem került sor szavazásra, 
így a 450 parlamenti mandátumból 27-et nem töltenek be. Hovatovább, a szeptember 5-i 
minszki megállapodás értelmében országosan december 7-re kitűzött önkormányzati 
választásokkal szemben az oroszbarát szeparatisták már bejelentették: Donyeck és Luganszk 
térségében már november 2-án meg kívánják tartani a helyhatósági választást. Petro 
Porosenko ukrán elnök „a békefolyamatot veszélyeztető lépésnek” nevezte a szeparatisták 
tervét, míg Szergej Lavrov orosz külügyminiszter szerint Oroszország el is fogja ismerni 
annak eredményét. Bár ez újabb területen erősíti meg Kelet-Ukrajna belső megosztottságát, 
Lavrov éppen azzal indokolta az orosz elismerés tervét, hogy „ezáltal kívánják biztosítani a 
szakadár területeket uraló helyi vezetők hatalmának legitimitását.” 
 
A bejelentés egy nappal azelőtt történt, hogy október 29-én kezdetét vette az Európai Unió 
közvetítésével zajló ukrán-orosz gáztárgyalások újabb fordulója: Moszkva 4,5 milliárd dollár 
értékű tartozás kiegyenlítését várja az ukrán féltől, amire azonban csak 3,1 milliárd dollár 
tartalék áll Kijev rendelkezésére. Ráadásul az orosz fél a téli gázszállítások ellenértékét is 
megelőlegezve kívánja megkapni, és ezek rendezése nélkül nem állítja vissza az ukrán 
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földgáz-ellátást. Ezzel egy időben az EU vezetői az Oroszországgal szembeni gazdasági 
szankciók fenntartásáról is döntöttek Brüsszelben. 
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