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2022. évi ... törvény 

a Finn Köztársaságnak az Észak-atlanti Szerződéshez való csatlakozásáról szóló Jegyzőkönyv 

kihirdetéséről 

1. § 

Az Országgyűlés e törvénnyel felhatalmazást ad a Finn Köztársaságnak az Észak-atlanti Szerződéshez 

való csatlakozásáról szóló Jegyzőkönyv (a továbbiakban: finn Csatlakozási Jegyzőkönyv) kötelező 

hatályának elismerésére. 

2. § 

Az Országgyűlés a finn Csatlakozási Jegyzőkönyvet e törvénnyel kihirdeti. 

3. § 

(1) A finn Csatlakozási Jegyzőkönyv hivatalos magyar nyelvű fordítását az 1. melléklet tartalmazza. 

(2) A finn Csatlakozási Jegyzőkönyv hiteles angol nyelvű szövegét a 2. melléklet tartalmazza. 

4. § 

(1) Ez a törvény – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő napon lép 

hatályba. 

(2) A 2. §, a 3. §, valamint az 1. és 2. melléklet a Csatlakozási Jegyzőkönyv II. cikkében meghatározott 

időpontban lép hatályba. 

(3) A Jegyzőkönyv, a 2. §, a 3. §, valamint az 1. és 2. melléklet hatálybalépésének naptári napját a 

külpolitikáért felelős miniszter annak ismertté válását követően a Magyar Közlönyben haladéktalanul 

közzétett közleményével állapítja meg. 

5. § 

Az e törvény végrehajtásához szükséges intézkedésekről a külpolitikáért felelős miniszter 

gondoskodik.
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1. melléklet 

JEGYZŐKÖNYV A FINN KÖZTÁRSASÁGNAK AZ ÉSZAK-ATLANTI SZERZŐDÉSHEZ 

VALÓ CSATLAKOZÁSÁRÓL 

A Washingtonban 1949. április 4-én aláírt Észak-atlanti Szerződés részes Felei, 

meggyőződve arról, hogy az észak-atlanti térség biztonságát növeli a Finn Köztársaság csatlakozása 

jelen Szerződéshez, 

megállapodnak a következőkben: 

I. Cikk 

Jelen Jegyzőkönyv hatálybalépésével egyidejűleg, az Észak-atlanti Szerződés Szervezetének 

főtitkára, minden részes Felet képviselve, az Észak-atlanti Szerződéshez történő csatlakozásra szóló 

meghívást juttat el a Finn Köztársaság Kormányának. A Szerződés 10. cikkének megfelelően, a Finn 

Köztársaság azon a napon válik részes Féllé, amikor a csatlakozási okiratát letétbe helyezi az 

Amerikai Egyesült Államok Kormányánál. 

II. Cikk 

Jelen Jegyzőkönyv akkor lép hatályba, amikor az Észak-atlanti Szerződés részes Feleinek 

mindegyike, annak elfogadásáról értesítette az Amerikai Egyesült Államok Kormányát. Az Amerikai 

Egyesült Államok Kormánya az Észak-atlanti Szerződés részes Feleinek mindegyikét tájékoztatja 

minden egyes értesítés beérkezéséről és a jelen Jegyzőkönyv hatálybalépésének napjáról. 

III. Cikk 

Jelen jegyzőkönyvet, melynek angol és francia nyelvű szövege egyaránt hiteles, az Amerikai Egyesült 

Államok Kormányának levéltárában kell elhelyezni. E Kormány az Észak-atlanti Szerződésben 

részes minden Fél Kormányának megfelelően hitelesített másolatot juttat el. 

Fentiek tanúbizonyságául, az alulírott Megbízottak jelen Jegyzőkönyvet aláírásukkal látták el. 

Aláírásra került Brüsszelben, 2022. július 5-én.  
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2. melléklet 

PROTOCOL    

TO THE NORTH ATLANTIC TREATY ON THE ACCESSION OF   

THE REPUBLIC OF FINLAND 

The Parties to the North Atlantic Treaty, signed at Washington on April 4, 1949, 

Being satisfied that the security of the North Atlantic area will be enhanced by the accession of the 

Republic of Finland to that Treaty, 

Agree as follows: 

Article I 

Upon the entry into force of this Protocol, the Secretary General of the North Atlantic Treaty 

Organisation shall, on behalf of all the Parties, communicate to the Government of the Republic of 

Finland an invitation to accede to the North Atlantic Treaty. In accordance with Article 10 of the 

Treaty, the Republic of Finland shall become a Party on the date when it deposits its instrument of 

accession with the Government of the United States of America. 

Article II 

The present Protocol shall enter into force when each of the Parties to the North Atlantic Treaty has 

notified the Government of the United States of America of its acceptance thereof. The Government 

of the United States of America shall inform all the Parties to the North Atlantic Treaty of the date of 

receipt of each such notification and of the date of the entry into force of the present Protocol. 

Article III 

The present Protocol, of which the English and French texts are equally authentic, shall be deposited 

in the Archives of the Government of the United States of America. Duly certified copies thereof shall 

be transmitted by that Government to the Governments of all the Parties to the North Atlantic Treaty. 

In witness whereof, the undersigned plenipotentiaries have signed the present Protocol. 

Signed at Brussels on the 5th day of July 2022.
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Általános indokolás 

Jelen törvényjavaslat célja a Finn Köztársaságnak (Finnország) az Észak-atlanti Szerződéshez való 

csatlakozásáról szóló Jegyzőkönyv (a továbbiakban: finn Csatlakozási Jegyzőkönyv) kihirdetése. 

Finnország és Svédország a NATO elkötelezett partnereinek számítanak, 1994 óta vesznek részt a 

Szövetség békepartnerségi programjában, illetve aktív szerepet vállaltak és vállalnak NATO vezetésű 

múltbeli és jelenlegi béketámogató műveletekben, mint például Afganisztánban, vagy jelenleg 

Koszovóban és Irakban. A NATO-val a legszorosabb műveleti együttműködést folytató Georgia, 

Jordánia, Ausztrália és Ukrajna mellett a két skandináv ország részese a partnerségi interoperabilitási 

kezdeményezésnek (Enhanced Opportunities Partners, EOP). A Szövetség és Finnország, illetve 

Svédország közti partnerségi kapcsolatok keretében az utóbbi felek együtt részt szoktak venni a 

NATO által kétévente megrendezésre kerülő norvég vezetésű Cold Response hadgyakorlaton. 

A két semleges észak-európai országban az ukrajnai konfliktus kezdetét követően élénk belpolitikai 

vita alakult ki a Szövetséghez való csatlakozással kapcsolatosan. Közvélemény-kutatások szerint 

többségbe kerültek a csatlakozást támogatók a svéd és finn társadalomban, illetve mindkét ország 

biztonságpolitikai felülvizsgálatot folytatott le. A semleges Finnország évtizedek óta szoros 

együttműködést folytat a NATO-val és technikailag készen áll a NATO-tagságra. Niinistö 

köztársasági elnök értékelése szerint a csatlakozás előnyei felülmúlják a hátrányokat, a 

közvéleménykutatások alapján egyértelmű a finn lakosság támogatása, ezért nem került a kérdés 

népszavazásra. A NATO-csatlakozásra ösztönözte Finnországot az is, hogy az EU védelmi dimenziója 

nem elégséges, és az uniós védelmi garanciák nem adottak. Finnországban külügyi elemzés készült 

a tagság előnyeiről és hátrányairól biztonságpolitikai fehér könyv formájában, amit benyújtottak a 

parlamentnek és már májusban szavaztak annak tartalmáról. Ezt követően foglalt állást a köztársasági 

elnök és a finn kormány a NATO-csatlakozási kérelem benyújtásáról. Finnország számára a folyamat 

során fontos kérdés volt, hogy a kérelem benyújtásának pillanatától kiterjednek-e az országra a NATO 

védelmi garanciák, hogy mennyi időt vesz igénybe a csatlakozási folyamat, illetve valóban nyitott 

ajtókkal várják-e őket a Szövetségben. Finnország folyamatosan konzultál svéd partnerével is, a 

NATO-csatlakozást Svédországgal együtt kívánják lefolytatni, ezért 2022. május 18-án Finnország 

és Svédország egyszerre nyújtotta be hivatalos csatlakozási kérelmüket Jens Stoltenberg főtitkárnak. 

A török aggályok miatt megrekedt csatlakozási folyamat megoldására háromoldalú török-svéd-finn 

tárgyalások indultak, amelynek eredményeként a madridi NATO-csúcstalálkozón a felek 

háromoldalú memorandumot írtak alá, aminek értelmében Ankara támogatja a két ország felvételét 

az Észak-atlanti Szövetségbe. A csatlakozási jegyzőkönyvek aláírására az Észak-atlanti Tanács 2022. 

július 5-i ülésén került sor az állandó képviselők által. 

Magyarország kezdetektől fogva pozitívan viszonyult a két ország csatlakozásához, azzal a feltétellel, 

hogy Törökország vonatkozó érzékenységeit teljességgel figyelembe kell venni. Miután a kérdéses 

ügyekben megállapodás született Törökország és Svédország, illetve Finnország között, ezért a 

kialakult konszenzust hazánk is támogatta. 

  

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. § (1) bekezdése és a Magyar Közlöny kiadásáról, 

valamint a jogszabály kihirdetése során történő és a közjogi szervezetszabályozó eszköz közzététele 

során történő megjelöléséről szóló 5/2019. (III. 13.) IM rendelet 20. § (2) bekezdés a) pontjában 

foglaltakra a jogszabály tervezetéhez tartozó indokolás közzétételre kerül az Indokolások Tárában. 

Részletes indokolás 

1. §  

A nemzetközi szerződésekkel kapcsolatos eljárásról szóló 2005. évi L. törvény (a továbbiakban: 

Nsztv.) 7. § (1) bekezdés a) pontja alapján nemzetközi szerződés kötelező hatályának elismerésére 
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akkor kerülhet sor, ha a szerződés szövegének ismeretében – az Országgyűlés feladat- és hatáskörébe 

tartozó nemzetközi szerződés esetében – az Országgyűlés erre felhatalmazást ad. A § a fentieknek 

megfelelően a Finn Köztársaságnak az Észak-atlanti Szerződéshez való csatlakozásáról szóló 

Jegyzőkönyv kötelező hatályának elismerését tartalmazza. 

2. §  

Ez a szakasz rendelkezik arról, hogy a törvényjavaslat elfogadásával az Országgyűlés a Finn 

Köztársaságnak az Észak-atlanti Szerződéshez való csatlakozásáról szóló Jegyzőkönyvet kihirdeti az 

Nsztv. 7. és 9. §-ában foglaltak szerint. 

3. §  

Az Nsztv. 10. § (1) bekezdés b) pontjában, illetve a (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a 

törvény 1. és 2. melléklete tartalmazza a Finn Köztársaságnak az Észak-atlanti Szerződéshez való 

csatlakozásáról szóló Jegyzőkönyv hiteles angol szövegét és hivatalos magyar nyelvű fordítását. 

4. §  

Ez a szakasz a törvény hatálybalépéséről, továbbá a törvény 2. §-a, 3. §-a, az 1. melléklete, valamint 

a 2. melléklete hatálybalépéséről rendelkezik. 

5. §  

Az Nsztv. 10. § (1) bekezdés f) pontja alapján a törvény tartalmazza a törvény végrehajtásáért felelős 

szerv megjelölését, amely a külpolitikáért felelős miniszter. 


