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„A globпlis nehéгségek és a helвi
ellenпllпs alkotta patthelвгetben egyre
nagвobb hangsúlвt kapnak a regionпlis
folyamatok. A regionпlis kormпnвгпs
önkéntes

formпinak

kösгönhetően

aг

пllamok és a népek hatékonвabban tudjпk
keгelni biгtonsпgi problémпikat, élveгhetik
a

globaliгпció

gaгdasпgi

előnвeit,

nвíltabban kifejeгhetik kultúrпjukat és
identitпsukat,

valamint

befolвпst

gyakorolhatnak a vilпgpolitikпra.”
Közös jövőkép, közös fellépés: Erősebb
Európa. Globális stratégia az Európai
Unió

kül-

és

biztonságpolitikájára

vonatkozóan.

BEVEZETÉS
ůz elmúlt idĪszak kihívásának változásai napjainkban jelentĪs mértékben
átalakulóban vannak, fokozottan hatást gyakorolva a kül- és biztonságpolitika
alakítására,

ami

indokolttá

teszi

a

változtatásokat

a

nemzetbiztonság

szemléletrendszerében is. Térségünk – a Kárpát-Űalkán régió1 – biztonságát a
következĪ évtizedben is valószínĸsíthetĪen nem elsĪsorban az országok közötti
katonai egyensúlyhiányból adódó fenyegetések, hanem az egyes országok, régiók
Dolgozatomban a Kárpát-Űalkán régió kerül vizsgálatra, melyre a szövegkörnyezet függvényében a
térségünk és a régiónk kifejezést is használom, szinonimaként. Gazdag Ferencet idézve:” Kiemelt
figвelmet érdemes sгentelni a viгsgпlt orsгпg „termésгetes” érdeksгférпjпnak, amelвen belül a nemгeti
érdekérvénвesítés céljai és esгköгei össгhangban vannak, és sгпmukra mпs térségekheг képest jobb
lehetőségek kínпlkoгnak. Egвúttal ebben aг „érdeksгférпban” tudatos (példпul gaгdasпgpolitikai)
lépésekkel (befektetésekkel) mпs sгereplőkkel sгemben komparatív előnвök érvénвesíthetőek.
Magвarorsгпg sгпmпra aг ún. Kпrpпt-Balkпn régió tekinthető ilвen termésгetes érdeksгférпnak, ahol
résгben kulturпlis kapcsolatok (a sгomsгéd orsгпgokban élő magвar kisebbség), résгben gaгdasпgi
sгerepvпllalпs (tőkebefektetések), vagв akпr nemгetköгi sгerepvпllalпs (SFOR, IFOR, KFOR jelenlét)
teremtette meg aг alapot a magвar érdekek sгélesebb körű érvénвesítésének.”
GAZDAG Ferenc: A biгtonsпgpolitikai kihívпsok termésгetéről. 5. old.
http://www.grotius.hu/doc/pub/CEKOFW/2012_35_gazdag_a_biztonsagpolitikai_kihivasok_termesze
terol.pdf (Letöltve: 2016.04.23.)
1
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instabilitásából és egyensúlyvesztésébĪl származtatható belsĪ vagy külsĪ (politikai,
társadalmi, gazdasági, etnikai, illetĪleg vallási) kihívások, kockázatok, fenyegetések,
válságok és konfliktusok befolyásolhatják. Ezek a biztonságra ható negatív tényezĪk
elsĪsorban Közép- és Közel-Kelet országaiban, Délkelet-Európa, σyugat-Eurázsia,
valamint Észak- és Közép-Afrika térségében okoznak fenyegetettséget, folyamatosan
létrejövĪ válsággócokat, válságkörzeteket eredményeznek. Látványosan szemlélteti
ezt – a teljesség igénye nélkül – az Iszlám Állam felemelkedése és térnyerése, az „arab
tavaszhoz” köthetĪ forradalmak, a grúz, a líbiai, a szíriai majd az orosz-ukrán és
újabban a törökországi válság, illetĪleg a Lehman Űrothers csĪdje után kialakult 2008as pénzügyi világválság, valamint a fukusimai katasztrófa. „A túlcsordulпsi hatпsuk
(spill-over), fertőгőképességük, aг пllamkudarc jelensége tulajdonképpen mind-mind
eгt a jelenséget írjпk körül. Aгaг, igen gвakran e konfliktusok egésг régiókat
destabiliгпlnak, sőt globпlis vesгélвek, ígв jпrvпnвok, terroriгmus, menekültпradatok
kiindulópontjaivп vпlhatnak.”2 A helyi konfliktusok több dimenzióban: hatalmi,
gazdasági érdekek mentén, nacionalizmusok fellángolása során, etnika, vallási,
nemzeti

kisebbségek

között,

vagy

elhúzódó

polgárháborúk

formájában

jelentkezhetnek. Friedmann Viktor megfogalmazása szerint: „A kortпrs konfliktusok
jellemгően regionпlis jelleget öltenek, a nemгetköгi пrnвékgaгdasпg globпlis
erőforrпsaiból merítenek erőt és egвúttal tпrgвai a humanitпrius beavatkoгпsokról
folвtatott vitпknak.”3 Következésképpen a konfliktusok jelentĪs része napjainkban is
bizonyos földrajzi régiókhoz kötĪdik. Mibenlétük megértéséhez elengedhetetlen a
regionális összefüggések felismerése, melyet a regionális konfliktus-komplexumok
fogalmában foglalt össze Peter Wallensteen és Margareta Sollenberg. A konfliktusok
csak a szomszédos események, összefüggések figyelembevételével értelmezhetĪk a
maguk teljességében. Egyes szereplĪiket, valamint magukat a folyamatokat nem lehet
a határok közé szorítva értelmezni, mivel a konfliktusok szereplĪinek többsége
határokon átnyúló tevékenységet folytat. 4

2 FRIEDMANN Viktor: A konfliktuskeгelés új terepei – Aг пllamon belüli konfliktusok regionпlis, interés transгnacionпlis dimenгiói. In: Kül-Világ, 2007. IV. évf. 3-4. sz. 76.old.
http://kul-vilag.freeweb.hu/2007/0304/friedmann.pdf (Letöltve: 2016.01.16.)
3
FRIEDMANN: i.m.• 98.old.
4
WALLENSTEEN, Peter – SOLLENBERG, Margareta: Armed Conflict and Regional Conflict Complexes,
1989-97. In: Journal of Peace Research, vol 35, nold. 5, 1998. 621-634.old.
https://www.jstor.org/stable/425702?seq=1#page_scan_tab_contents (Letöltve: 2016.05.25.)
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A TUDOMÁNYOS PROBLÉMA MEGFOGALMAZÁSA
σapjaink kül- és biztonságpolitikai eseményei arra engednek következtetni, hogy az
atlanti erĪtér által uralt egypólusú világ után egy többpólusú világ határán állunk, mely
idĪszak a tárgyalt idĪintervallumban még angolszász jellegĸ marad. Kérdésként
vetĪdik fel, hogy a nemzetközi teret uraló magatartásformában milyen erĪk
dominálnak majd középtávon, azaz 2030-ig? A kialakuló új világszintĸ
térszervezĪdés, amely jó látható módon az eurázsiai erĪtér irányába tolódik el, képes
lesz-e a napjainkban megoldatlan nemzetközi kérdéseket kezelni?
ů változó nemzetközi rendszer keretei között az új típusú fenyegetések
komplexitásuk okán kiszélesedhetnek. ůmennyiben a folyamatok eszkalálódnak,
nagyobb területeket is destabilizálhatnak gazdasági, politikai, információs,
szociológiai vagy akár katonai vonatkozásban is, melyhez további felerĪsödĪ negatív
tпrsadalmi jelenségek is kapcsolódhatnak. Európában5 a demográfiai hanyatlás, a
pénzügyi válság, a jóléti rendszerek gyengülése és fĪleg a fiatalok körében mutatkozó
munkanélküliség, illetve a migrációs nyomás kezelésének rossz hatékonysága
megrendítette a lakosság hitét az állam válságkezelĪ képességeibe. Ezen folyamatok
vezethetnek-e paradigmaváltáshoz napjaink kül- és biztonságpolitikájában, így a
kapcsolódó nemzetbiztonsági feladatok meghatározásábanς
Láthatóvá vált, hogy a folyamatosan változó és a mind komplexebbé váló
kihívások kezelésére a régi viszonyrendszerek nem hoztak megoldást, újak még nem
alakultak ki. Ezért a dolgozat témájához igazítottan, a nemzetbiztonsági szféra kapcsán
arra keresem a választ, hogy az ellenük való fellépés hatékonyabbá válhat-e regionális
együttmĸködési keretben?
ů fentieket figyelembe véve a disszertáció célja, hogy bemutassa és elemezze
napjaink átalakuló biztonsági helyzetét az új típusú fenyegetések kapcsán, illetve ezek

Európában történelmi folyamat zajlik, amelynek keretében az Európai Unió határai egyre inkább
egybeesnek az európai határokkal. ů 28 tagállammal rendelkezĪ gazdasági és politikai unió fokozatosan
„kitölti” az európai térséget, amely folyamat több évtizedig elhúzódhat. ů „lefedettség” kérdése
hosszabb távon τroszország jövĪbeli helyzetétĪl függ, illetve azon politikai akaraton múlik, amely
Törökország irányába nyilvánul meg. ů dolgozatban Európaként nem a földrajzi határokat veszem
figyelembe, hanem a politikai-gazdasági egységet, melybe beleértem a tagjelölt országokat is. Az
Európa megfogalmazást ez alapján használom, kiindulva az Európai Unió hivatalos dokumentumainak
fogalmi meghatározásaiból. (pl. ůz „Európa 2030” projekt. Kihívások és lehetĪségek. ů Űölcsek
Tanácsának jelentése az Európai Tanácsnak az EU jövĪjérĪl 2030-ig, vagy Európa 2020: az Európai
Unió növekedési és foglalkoztatási stratégiája, illetve Közös jövĪkép, közös fellépés: ErĪsebb Európa.
Globális stratégia az Európai Unió kül- és biztonságpolitikájára vonatkozóan)
5
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kezelésére módszertani szempontból regionális szintĸ együttmĸködési formát
ajánljon.

KUTATÁSI HIPOTÉZISEK
Dolgozatomban elemzem a Kárpát-Űalkán régióban elhelyezkedĪ négy ország kül- és
biztonságpolitikájának (a nemzeti biztonság mellett fĪleg a nemzetbiztonság)
stratégiaváltást kikényszerítĪ körülményeit, illetve vizsgálom az érvényesülĪ
tendenciák hatás-mechanizmusát. ů kérdés aktualitását a kül- és biztonságpolitikai,
illetve a nemzetbiztonsági politika átalakítása adja, mivel 201ő-16-ra az európai
migrációs válság kapcsán teljesen új helyzet alakult ki. Ennek köszönhetĪen
elkerülhetetlen a jövĪben, hogy körvonalazódjon egy kialakult helyzethez igazodó
stratégiai rendszer belsĪ tartalmát jellemzĪ leírás, mely megteremti a gyakorlati
megoldás alapjait is.
Tanulmányomban e kiindulópont alapján, az összefüggéseket áttekintve, a kutatási
célok kitĸzése érdekében következĪ hipotéziseket fogalmaztam meg:
1.

Feltételezem, hogy a külpolitikai gondolkodás és az ebbĪl következĪ, konkrét
cselekvésekben megnyilvánuló politikai lépesek, napjaink kihívásainak
összetettsége okán, új célt és feladatrendszert határoztak meg a nemzetbiztonsági
szféra számára. Azt gondolom, hogy ennek központi eleme a tervezett, irányított
információs és prognosztikus tevékenység, melynek célja új jelenségek feltárása,
kutatása, elemzése a megszerzett információk által, továbbá a politikai
döntéshozók

figyelmének,

az

aktualitásokon

túlmutatva

új

jelenségekre/irányelvekre és feladatokra történĪ irányítása.
2.

Egy ország külpolitikájának, diplomáciai kapcsolatainak egyik legfontosabb
támasza és kiegészítĪje a nemzetbiztonsági szolgálatok tevékenysége.
Feltételezem tehát, hogy a nemzetközi érdekviszonyokban bekövetkezett
változások és a kihívások komplexebbé válása miatt a nemzetbiztonsági
tevékenység kiszélesedett és olyan új komponensei játszanak egyre
meghatározóbb szerepet, mint a tapasztalatszerzés, az érdekérvényesítĪ
képesség tartós növelése és a partneri együttmĸködés.

3.

ů dolgozat középpontjában tematikai szempontból a nemzetbiztonsági szférára
ható új kihívások komplexuma áll, amely feltevésem szerint paradigmaváltáshoz
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vezetett

napjaink

kül-

és

biztonságpolitikájában,

így

a

kapcsolódó

nemzetbiztonsági feladatok meghatározásában is.

KUTATÁSI CÉLOK
Értekezésemben a nemzetbiztonsági szféra azon kérdéseit kívánom feltárni, melyek
közvetlenül kapcsolódnak a XXI. század tízes éveinek hazánkban, régiónkban, illetve
Európában jelentkezĪ kül- és biztonságpolitikai kihívásokhoz és kockázatokhoz.
Ennek érdekében a kutatásom a következĪ eredmények elérését célozza meg:
1.

Felvázolni és elemezni a nemгetköгi helвгet terén kirajгolódó legfontosabb
fejlődési irпnвokat, mivel a XXI. század jelenlegi szakaszában a hatalmi
viszonyok átalakulásával kell sгпmolni. Ezen változásokhoz kapcsolódva
középtávon, azaz 2030-ig megvizsgálni a nemzetközi biztonságpolitikai helyzet
lehetséges változását, illetve megfogalmazni azokat a kül- és biztonságpolitikai
összefüggéseket, melyek nemzetbiztonsági következményekkel is járhatnak,
vagyis közvetve befolyásolhatják a nemzetbiztonsági szférára vonatkozó
politikai szintĸ döntéseket.

2.

Feltárni és bemutatni napjaink azon változásait, trendjeit és folyamatait, melyek
hatásai közvetve és közvetlenül is érintik a nemzetbiztonsági szférát.

3.

Kutatni, elemezni, összehasonlítani a magyar, a szlovák, az osztrák és a horvát
nemzetbiztonság rendszert a jövĪbeni differenciált, hatékony együttmĸködés
érdekében.

4.

Megvizsgálni a stratégiai kultúra nemzetbiztonsági elemeit és prioritásait mind
a négy ország tekintetében.

KUTATÁSI MÓDSZEREK
ů téma áttekintésekor a feltáró módszert alkalmaztam, így nagyszámú magyar és
idegen nyelvĸ dokumentumot, jogszabályt tanulmányoztam, dolgoztam fel és
elemeztem, a nemzetbiztonsági szféra teoretizálását illetĪen,

valamint az

összefüggések megállapításának érdekében.
ůlapkutatásom során az általános kutatási módszerek közül az analízist és az
összehasonlító elemzést alkalmaztam, amely segítségemre volt a külpolitika, a
biztonságpolitika és a nemzetbiztonság törvényszerĸségeinek és kölcsönös
össгefüggéseinek feltпrпsпban. Értekezésemben alapvetĪen a következtetĪ logikájú
9
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kutatási stratégiát követtem, vagyis a már kidolgozott elméletekbĪl, általános
szabályból, tételbĪl kiindulva lépésrĪl lépésre kíséreltem meg a konkrét jelenségek
magyarázatát.
A dolgozat harmadik és negyedik fejezetének módszertani megközelítése az empirikus
társadalomtudományi kutatás egyik széles körben alkalmazott eljárására, az
összehasonlító módszer esetközpontú megközelítésének tradíciójára kíván építeni,
amely az Adam Przeworski – Henry Teune6 és űharles ű. Ragin fogalmi értelmezését
tekinti kiindulási alapnak, ami által a „jelenség minden relevпns példпja sгпmba
vehető, ígв össгességében aг össгehasonlító módsгer a statisгtikai esгköгöknél
alkalmasabb a történeti egвediség megragadпsпra.”7 ů „leginkább hasonló
rendszerek” módszerének nevezett eljárás alapján kutatásom a már említett négy
országra koncentrál, melyekkel kapcsolatban a hasonlóság kritériuma a földrajzi
közelség, a közös történelem és kultúra, továbbá a gazdasági, társadalmi és politikai
berendezkedés alapján teljesül, elemzĪ-értékelĪ jelleget adva a dolgozatnak.
Kutatásom ideje alatt konferenciákon, konzultációkon és elĪadásokon vettem
részt, melyek hozzájárultak a téma kidolgozásához. Eredményeimet, álláspontomat és
javaslataimat a kutatás idĪtartama alatt több ízben tanulmányok formájában, valamint
országos pályázatokon összegeztem és jelenítettem meg.

A TÉMÁBAN RELEVÁNS SZAKIRODALOM ÁTTEKINTÉSE
ů jelentĪs mennyiségĸ primer és szekunder idegen nyelvĸ irodalom áttanulmányozott
és feldolgozott forrásainak legtágabb körét a nemzetközi stratégiai dokumentumok, a
kormányzati dokumentumok és állásfoglalások, a külpolitikai évkönyvek és
jogszabályok jelentették. ů nemzetközi adatforrások közül a Központi HírszerzĪ
Ügynökség (Central Intelligence Agency: CIA), a Stratégiai Tanulmányok
σemzetközi Intézete (International Institute for Strategic Studies: IISS), az
EUROSTAT, a Egyesült σemzetek Szervezetének Élelmezésügyi és MezĪgazdasági
Szervezete (Food and Agriculture Organization of the United Nations: FAO), a
Gazdasági Együttmĸködési és Fejlesztési Szervezet (Organisation for Economic CoPRZEWORSKI, Adam – TEUNE, Henry: The logic of comparative social inquir. New York: John
Wiley and Sons, Inc. 1970. 31-46.old.
http://online.sfsu.edu/sguo/Renmin/June1_logic/The%20Logic%202_Prezworski.pdf (Letöltve:
2016.05.26
7
RAGIN, Charles. C.: The comparative method: moving beyond qualitative and quantitative strategies.
University of California Press, Berkeley and Los Angeles, 1989. 15-16.old.
6
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operation and Development: OECD) érdemel említést, illetve hazai források közül a
Központi Statisztikai Hivatal (KSH), melyekbĪl megbízható és naprakész adatokhoz
jutottam. ů dolgozatom során hasonló jelentĪséget kapott az említett országok
nemzetbiztonsági szervei által kiadott évkönyvek adattartalma. ů másodlagos
irodalom jelentĪs részét a hadtudomány, a kül- és biztonságpolitika és a
stratégiaalkotás témakörét felölelĪ nyomtatott és az internetes források alkották,
melyekben monográfiák, tanulmánykötetek, periodikák, illetve sajtóanyagok is
megtalálhatók. ů felhasznált irodalom további részét képezték az egyetemi jegyzetek,
szakdolgozatok és doktori disszertációk, valamint a témával kapcsolatos tudományos
fórumon elhangzott elĪadások, továbbá konzultációk.
Külön hangsúlyt fektettem az angol nyelvĸ szakirodalmon túlmutatva –
hiánypótlásként – a szlovák, cseh, horvát és német nyelvĸ publikációk
megjelenítésére, illetve a stratégiai dokumentumok, állásfoglalások, törvények eredeti
nyelvbĪl való idézésére. ů fordításokat magam készítettem.

AZ ÉRTEKEZÉS FELÉPÍTÉSE
Értekeгésem a beveгetés utпn négв tartalmi fejezetet tartalmaz, melyek végén
összegezem a kutatómunka eredményeit, illetve részkövetkeztetéseket fogalmazok
meg.
Az első fejezetben a nemzetközi helyzet terén kirajzolódó legfontosabb
fejlĪdési irányokat mutatom be, amelyekkel véleményem szerint középtávon, azaz
2030-ig számolni lehet. Ezen irányzatok a jövĪkutatás elméleti-módszertani alapjainak
továbbfejlesztésén, a komplex társadalmi-gazdasági elĪrejelzés elméleti és gyakorlati
ismeretrendszerének felhasználásán alapulnak. ů fejezet elsĪ részében egy új
világrend születésének küszöbén különbözĪ elméletek ütköztetésével keresem a
választ arra a kérdésre, hogy hogyan néz majd ki a dolgozatban tárgyalni kívánt
idĪszak világhatalmi rendjének szerkezete, amelyhez kutatásomban hazánkban még
nem, vagy kevésbé publikált nézeteket is felhasználtam (Ven Csia-pao, Parag Khanna,
Milan Zelený, Frankfurti Űékekutató Intézet ). A fejezet második része ezen elméletek
pragmatikus összegzését tartalmazza, melynek alapjául a geopolitika megújult, XXI.
századi nézetrendszerét választottam, amit Magyarországon olyan jelentĪs kutatók
képviselnek, mint többek között Gazdag Ferenc, Űernek Ágnes, Űayer József, Szilágyi
István, Űotz László, Ablaka Gergely, vagy Szunomár Ágnes. Ez alapján vizsgáltam
11
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meg a nemzetközi élet hét legjelentĪsebb szereplĪjét és felvázoltam azokat a kül- és
biztonságpolitikai összefüggéseket, amelyek nemzetbiztonsági következményekkel is
járhatnak.
Globális kihatású társadalmi-politikai változások zajlottak és zajlanak a
világban, amelyek átrajzolták a világ stratégiai térképét és újrafogalmazzák Európa és
regionális környezetünk geopolitikai folyamatait és biztonsági kihívásait. A második
fejezet két tematikai egységet tartalmaz. ůz elsĪben a kihívások „tárháza” kerül
bemutatásra, vagyis a napjainkban megjelenĪ és középtávon ható, a nemzetbiztonsági
feladatellátás szempontjából releváns súlypontokat határoztam meg, eltérve a gyakran
használt globális-regionális-lokális meghatározástól, illetve a σemzeti Űiztonsági
Stratégiában alkalmazott „kemény kihívásoktól a puha kihívásokig” rendszertĪl. ůz
általam felállított értékelési rendszer egy problémaközpontú modellen alapul,
amelyben az összefüggések dominanciája érvényesül úgy, hogy egyúttal az országspecifikus tendenciák is bemutatásra kerülnek. ů fejezet második szakasza az Európát
közvetlenül érintĪ destabilizáló folyamatokat mutatja be, melyek egy része Európát
belülrĪl feszíti szét, másik része a nemzetközi környezetbĪl érkezik déli, illetve keleti
irányból, fenyegetve a biztonságot. ů tárgyalt régiók egyes államai a megkésett
államiság, a nemzeti önmeghatározás problémáival küzdenek, másokban a politikai, a
vallási és területi megosztottság a mélypontra jutott, az állam mĸködésének
hatékonysági szintje alacsony, az államszervezet a szétesés szélén áll. Ezen problémák
hatóköre nem korlátozódik a lokális térre, ami 2001. szeptember 11-e után vált
nyilvánvalóvá, hiszen ezek az államok nem pusztán önmagukra és a térségeik számára
jelentenek óriási kihívást, hanem a nemzetközi közösség egészére is.
Mindez a nemzetbiztonsági szférára olyan újszerĸ feladatokat ró, amelyekkel
korábban nem találkozott. Ez együtt jár a „titkosszolgálati” képességek fejlesztésének
igényével, melyre javaslatom szerint a négy ország együttmĸködésének szintje lehet
alkalmas, ami egyben új alapot képezhet az elemzett országok egymáshoz való
viszonyában, úgy, hogy ezen kihívások kezelésére egy ütĪképes regionális szövetség
alakuljon, mivel ellenük nemzeti szinten fellépni lehetetlen. Hiszen „minden nemzeti
törekvés ellenére is sikerre csak akkor lehet sгпmítani, ha léteгik egв sгűk, biгalmon
alapuló nemгetköгi egвüttműködés”8, mely lényegesen szĸkebb körĸ, mint a Űerni
KIS-BENEDEK József: A nemгetbiгtonsпgi sгolgпlatok nemгetköгi egвüttműködése. In: Hadtudomány,
2013. XXIII. évf. 1-2. sz. 101. old. http://www.mhtt.eu/hadtudomany/2013/1_2/HT_2013_12_mhtt.pdf (Letöltve: 2016.0Ő.14.)
8
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Klub (Űű), vagy a Közép-Európai Konferencia (Middle European űonference – MEC)
9

, valamint a σůTτ Különleges Űizottsága10 – melynek Ausztria nem tagja – nem

vitatva

ezen

formációk

jelentĪségét,

ugyanakkor

túlmutatva

a

kétoldalú

együttmĸködés korlátain.
Ehhez azonban szükséges megismerni az említett országok nemzetbiztonsági
struktúráit és a bennük végbement változásokat, amit a harmadik fejezetben mutatok
be. σézetem szerint ugyanis a stratégia kultúra egy olyan referenciafogalom, „mely
keгelhetővé tesгi a nemгeti biгtonsпg- és védelempolitikai döntések mögött пlló tпgabb
össгefüggések viгsgпlatпt, a motivпciók és jellegгetességek feltпrпsпt”.11 Az
együttmĸködés tükrében így képes egy történelmi, társadalmi, politikai fejlĪdés
mentén kialakult érték alapú kapcsolat összefüggéseinek megvilágítására. Ezen
problémakör vizsgálatára felállítottam egy elméleti keretet, mely szemléletesen
bemutatja az elemzett országok kapcsán az elmúlt negyedszázad változó
biztonságpolitikai környezetét, az ennek hatására átalakuló kül- és biztonságpolitikai
prioritásokat, a jelentkezĪ kihívásokhoz igazodva, és ezek hatásait a nemzetbiztonsági
szférára. Így nézetem szerint e fejezet választ ad a stratégia, a külpolitika és a
nemzetbiztonság összefüggésrendszerére, s egyben kijelöli a nemzetbiztonsági szféra
cselekvési területeit is.
E célkitĸzés megjelenítésének alapjául az elemzett országok nemzetbiztonsági
rendszerének összehasonlítása szolgál, melyet a disszertáció negyedik fejezete
tartalmaz. ůz összevetés a 2016. júliusi állapotot tükrözi, mivel ekkor került a 199ő.
évi űXXV. törvény módosításával – a Kárpát-Űalkán régió legújabb nemzetbiztonsági
szolgálataként – a Terrorelhárítási Információs és Űĸnügyi ElemzĪ Központ (TIBEK)
létrehozásra. ůlapja a szolgálatokra vonatkozó, hatályos jogszabályok gyĸjteménye,

A Berni Klub (BC) napjainkban a 28 EU-tagország, valamint σorvégia és Svájc tagja. ů KözépEurópai Konferencia (Middle European űonference- MEC) 2008-as adatok szerint 2Ő ország 3Ő
szolgálatát ölelte fel.
Unionpedia: Berner Club. http://de.unionpedia.org/i/Berner_Club (Letöltve: 2016.0Ő.2Ő.)
10
ů σůTτ Különleges Űizottsága a Szövetség legrégebbi hírszerzĪi együttmĸködést biztosító
szervezete. ůz Észak- ůtlanti Tanács (σůű) 19ő2. december 3-án hozta létre, a tagállamok biztonsági
szolgálatainak vezetĪibĪl áll, illetve a nemzeteket az a vezetĪ képviseli, akit a HírszerzĪ Közösség
megbízott ezzel a feladattal. ů Űizottság kémkedés, terrorizmus és egyéb, nem katonai természetĸ
fenyegetések témakörben tesz javaslatot a σůű-nek.
KIS-BENEDEK József: i.m. 109-110.old.
11
VARGA Miklós: Egв köгös uniós stratégiai kultúra kilпtпsai – elméleti megfontolпsok és gвakorlati
akadпlвok. In: Külügyi Szemle, 2012. XI. évf.3. szám.101.old.
9

13

DOI azonosító: 10.17625/NKE.2017.09

valamint a szolgálatok honlapján található információk, illetve a polgári
nemzetbiztonsági szolgálatok esetében kiadott évkönyvek, kivéve a magyar rendszert.
ů vizsgálati rendszer központi eleme 13 tételbĪl áll, amely nézetem szerint képes egy
átfogó,

minĪségi

kép

felvázolására

az

azonosságok,

a

hasonlóságok,

a

párhuzamosságok és különbségek feltárásával. ůz összehasonlítás során figyelemmel
azon tézisre, amely szerint ez csak akkor lehet eredményes, ha jellegüknél és
funkcióiknál fogva összehasonlítható ismerettárgyra irányul, jól elkülöníthetĪ a
polgári, illetve katonai szolgálatok rendszere. ů fejezet 6 ábrája reményeim szerint
elĪsegíti az azonosságok és különbségek átlátását, amely jó alapot képezhet a közös
platform kialakítására az új típusú biztonsági kihívások kezelése kapcsán. Ennek
érdekében speciális képességekkel bíró, a kihívásokra és a fenyegetésekre rugalmasan
reagálni tudó, a megújulásra alkalmas, az információs társadalom igényeinek eleget
tevĪ, kutatás-fejlesztés terén innovatív, hatékony nemzetbiztonsági szervezetekre van
szükség.

A KUTATÁS IDŐTARTAMA
ů kutatás idĪbeli hatálya napjaink eseményeire koncentrál, azonban a négy ország
nemzetbiztonsági nézetrendszerét és stratégiai kultúrájának nemzetbiztonsági elemét
bemutató fejezet a téma átláthatósága okán 1990-tĪl tárgyalja az eseményeket.
ů kutatómunkát 2016. július 31-én zártam le, így az értekezés az ezt megelĪzĪ
események feldolgozásán, elemzésén és értékelésén alapul.

14

DOI azonosító: 10.17625/NKE.2017.09

1. NEMZETKÖZI HELYZET – NEMZETBIZTONSÁGI
VONATKOZÁSOK
A fejezetben a 2030-ig tartó idĪszak átfogó elĪrejelzéseinek tartalmi kérdéseit
vizsgálom. Vázolom azokat a nemzetközi helyzet terén kirajzolódó legfontosabb
fejlĪdési irányokat, amelyekkel véleményem szerint számolni lehet. Ezek az
irányzatok a jövĪkutatás elméleti-módszertani alapjainak továbbfejlesztésén, a
komplex társadalmi-gazdasági elĪrejelzés elméleti és gyakorlati ismeretrendszerének
felhasználásán alapulnak, melyeket a válsággal és fenyegetettségekkel terhelt
társadalmi-gazdasági viszonyok feltárásával kívánok bemutatni. ů fejezet elsĪ
részében egy új világrend12 születésének küszöbén különbözĪ elméletek13
ütköztetésével keresem teoretikusan a választ arra a kérdésre, hogy hogyan néz majd
ki a dolgozatban tárgyalni kívánt idĪszak világhatalmi rendjének szerkezete. Azaz
hegemónia, többpólusú világrend vagy a non polaritás rendje van-e kialakulóban? A
multipoláris rend tekintetében tovább boncolva a kérdést felmerül a szereplĪk
számának meghatározása és ennek mikéntje.

1.1.QUI VADIS MUNDĪ, AVAGY A VILÁGREND ALAKULÁSA
ů globalizáció hatásaként az 1990-es években változás következett be a nemzetközi
világrendben. Új konstelláció alakult, amelyben világosan kirajzolódtak azok a
tendenciák, amelyek már korábban is körvonalazódtak. Ezek közül legjelentĪsebb az
Egyesült Államok szerepének változása volt. ů Szovjetunió felbomlásával, a
kétpólusú világrend összeomlása után a kialakult átmeneti állapot az évtized végére
letisztult, így egyetlen politikai és katonai hatalom dominanciája érvényesült. Ez volt
az elsĪ alkalom a nemzetközi rendszer történetében, hogy az új rend kialakítását nem
ů fogalom használata az 1900-as évek elejére nyúlik vissza, és Cecil Rhodes nevéhez kötik, aki
megfogalmazta azt az igényt, hogy a tartós béke biztosítása érdekében a Űrit Űirodalom és az ůmerikai
Egyesült Államok alakítson egy szövetségi világkormányt. ů fogalom azóta jelentĪs változáson ment
keresztül és napjainkban egy új történelmi korszakot jelez, amelyben alapvetĪen megváltozik a korábbi
politikai gondolkodás és jelentĪsen eltolódnak a korábbi hatalmi egyensúlyok. ůz új világrend azonban
még csak kialakulóban van, a nemzetközi hatalmi viszonyok változásainak megfelelĪ új nemzetközi
intézmények és nemzetközi jogi szabályok még nem kristályosodtak ki.
KONDOROSI Ferenc: Obama és aг új vilпgrend a gaгdasпgi vпlsпg tükrében. In: Köz-gazdaság
Tudományos füzetek, 2009. IV: évf. 3. sz. 22. old.
13
A dolgozatban tudatosan törekedtem arra, hogy meghaladva az irányadó teoretikusok, kutatatók,
tudósok, volt politikusok eleméleteit, olyan nézetekkel is megismertessem az olvasót, amelyek
hazánkban nem kapnak nagyobb nyilvánosságot. ů felvázolt lehetĪségek mindegyike egy lehetséges
forgatókönyve a globalizált világ jövĪképének, így mindenképen átgondolásra ösztönzĪek.
12

15

DOI azonosító: 10.17625/NKE.2017.09

elĪzte meg a nagyhatalmak közötti közvetlen fegyveres összecsapás, így közel
negyedszázadon át úgy tĸnt – űsizmadia Sándor szavaival élve –, hogy a klasszikus
interetnikus rendszert mintha egy meghatározatlan körvonalú és esetlegesen
szabályozott világtársadalmi rendszer váltotta volna fel.14
ůz Egyesült Államok által tudatosan vállalt szerep a „szuperhatalmi” státusz
volt, amely mellett azonban további nagyhatalmak alkották a nemzetközi színtér
meghatározó szereplĪit. ů „szuperhatalom”– Barry Űuzan definíciója szerint – olyan
állam, amelynek politikai, katonai, kulturális és gazdasági képességei lefedik az egész
nemzetközi rendszert, amíg egy „nagyhatalom” érdekérvényesítĪ képessége csak egy
régión belülre korlátozódik.15 ů globális világhatalmi pozíció azonban, ahogy a
történelmi tapasztalatok mutatják – például a Mongol Űirodalom, a Kínai Űirodalom,
vagy Róma tündöklése és bukása – mulandó. Űrzezinski megfogalmazásában:
”Hossгútпvon a vilпgpolitika sгempontjпból elkerülhetetlenül egвre kedveгőtlenebb,
ha a hegemonikus erő egв пllam keгében össгpontosul. Ígв Amerika nemcsak aг első
és egвetlen igaгi sгuperhatalom, de valósгínűleg aг utolsó is.”16

1.1.1. A GLOBALIZÁCIÓ KÉRDÉSE
Jelenleg egy átmeneti idĪszakban élünk egy régi és egy születendĪ új világrend között.
A felgyorsult globalizáció mélyreható gazdasági és politikai változások egész sorát
indukálta, amelyek a korábbi geopolitikai erĪviszonyok megbomlását eredményezték
és a hatalmi erĪviszonyok átrendezĪdésével jártak. E változások folyományaként sorra
elavulnak a hatalom térbeli szervezĪdésérĪl és eloszlásáról szóló geopolitika17 korábbi
doktrínái.
ůz egyes államok eltérĪ pozíciókat foglalnak el ebben a rendszerben, amelyben
együttmĸködésükre mindenképp szükség van a globalizáció további, szabályozottabb
CSIZMADIA Sándor: Globaliгпlódпs és fragmentпlódпs a bipolпris vilпg utпn. In: Pap Norbert–
Tóth József (szerk.): Európa politikai földrajгa. Egyetemi tankönyv. Pécs, Janus Pannonius
Tudományegyetem. 1997. 29. old.
15
BUZAN, Barry: The United States and the Great Powers. World Politics in the Twenty-First
Century. Cambridge, Polity Press. 2004. 58 –76. old.
16
BRZEZINSKI, Zbigniew: Stratégiai víгió. Amerika és a globпlis hatalom vпlsпga - Amerika és a
globпlis hatalom vпlsпga. ůntall József Tudásközpont, Űudapest, 2013. 287. old.
17
Geopolitika a társadalmi-gazdasági viszonyok fejlĪdésében a földrajzi tényezĪk meghatározó
szerepét hangsúlyozza, a természeti környezet és a társadalmi tényezĪk közötti összefüggéseket
vizsgálja valamely elĪre kitĸzött politikai cél érdekében. A kifejezést elĪször Rudolf Kjellén, svéd
geográfus használta a „Tanulmány a svéd politikai határokról” címĸ, 1899-ben megjelent
tanulmányában. ů fogalom jelentĪs változáson ment keresztül, így napjainkban –MEZĩ Ferencet idézve
– leginkább, mint egyfajta reálpolitikát a térben jellemezhetjük.
MEZĩ Ferenc: A geopolitika formavпltoгпsai. In: Politikatudományi Szemle, 2006. XV. évf. Ő. szám.
84.old. ISSN 1216-1438
14
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mĸködésének kialakításához. A többpólusú világhatalmi rangrendben három szint
különböztethetĪ meg az érdekviszonyok, a képességek, a lehetĪségek és a
szuverenitással összefüggĪ felfogás alapján:
1.

ů rendszervezetĪ államok azok az országok, amelyek gazdasági és katonai
erejük révén képesek a nemzetközi környezetük és a multilaterális
együttmĸködési rendszer befolyásolására. σem tudják ugyan érdekeiket
korlátlanul érvényesíteni, de regionális tömörülésekben, gazdasági vagy katonai
befolyási övezetekben jelentĪs lehetĪségekkel rendelkeznek. ů nemzetközi
intézményrendszerben több alternatívában képesek érdekeiket érvényesíteni,
illetve fenyegetésre, zsarolásra vagy kényszer alkalmazására szolgáló
eszközrendszerük hiteles.

2.

ů középhatalmi státusz meghatározására nem sikerült egységes ismérveket
kidolgozni illetve elfogadni, azon túl, hogy meghatározó térség-specifikus és
geopolitikai elemei vannak. Ezen csoport tagjai nem határozhatók meg közös
érdekek vagy közös politikai akarat alapján, ahogy befolyásuk és politikájuk is
különbözik.

3.

ů kis államok kategóriájának meghatározása is nehézségekkel teli.
Kompromisszumként elfogadott a 10 millió fĪ alatti lakosságszám. Ezen
államok alkotják a nemzetközi szintér „tömegét” és valószínĸsíthetĪ, hogy az
elkövetkezĪ idĪszakban számuk tovább nĪ.

ů nemzetközi rendszerben az államok „magatartását” a vázolt hierarchiában elfoglalt
helyük és érdekviszonyaik, valamint társadalmi berendezkedésük, etnikai, vallási
jellegük mellett a szuverenitás problematikája befolyásolja. ů modernitás
kialakulásának korszakában a nemzetállami keretekben szervezĪdĪ ipari kapitalizmus,
a modern állam és a modern jog kialakulása (szabadságjogok, jogegyenlĪség,
jogbiztonság) jelentette a történelmi fejlĪdés legfontosabb elemét, ma pedig a
globalizálódó információs kapitalizmus és a modernitás „posztmodernnek” nevezhetĪ
fordulata, amelynek politikai és jogi formái azonban jórészt még ismeretlenek. 18 A
szuverenitás fogalma kitágult azáltal, hogy a XX. század közepétĪl már nem forr össze
az állammal, hiszen a létrejövĪ politikai és gazdasági integrációk nyomán egy új
szuverenitás felfogásnak lehettünk tanúi. ů szuverenitás fogalom tehát széttagolódik
az államok eredeti szuverenitására, mivel az állam megalakulásától kezdve szuverén,
SZILÁGYI Péter: Sгuverenitпs, globaliгпció, európaiгпlódпs. In: Jog –Állam –Politika, 2009. I. évf.
1. sz. 67.old.
18
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a nemzetközi szervezetek19 származtatott szuverenitására, ami az integrációban részt
vevĪ államoktól származik, valamint a tĪke integrációja nyomán kialakuló nemzetek
feletti társaságokra20, mivel az államok a legitim erĪszak monopóliumát nem tudják
kiterjeszteni azon területek fölé, ahol ilyen vállalatok mĸködnek. ů jelenség másik
vetületeként nem hagyhatjuk figyelmen kívül azt a tényt, amely szerint az állam
hajlandó szuverenitásának egy részét feladni, ha ezzel együtt a nemzeti
versenyképesség elĪmozdításának érdekében az ellenĪrzés új területeit szerezheti
meg. Ezzel szemben, ha „egв пllam gaгdasпgi sгempontból leértékelődik,
sгükségképpen besгűkül a külpolitikai moгgпstere, vagвis vesгít a külső
sгuverenitпsпból.”21
ů harmadik évezred elejének politikai és gazdasági eseményei nyomatékosan
mutatnak rá tehát arra a tényre, hogy az állam szuverenitásáról vallott elképzelések
átértékelésre szorulnak, mivel a piaci korlátozások és szabályozások megszüntetése,
az információs forradalom következtében kialakult átfogó integrációk szövik át a
nemzetközi közösséget. Ugyanakkor a szuverén országoknak, nemzeti kormányaiknak
és polgárainak elemi érdeke a globalizáció elĪnyeinek realizálása, hiszen a
globalizáció ma már valóban átfogja a földgolyó egészét. „A ma globaliгпciója pedig,
hasonlóképpen a fölvilпgosodпshoг, olвan korforduló, amikor megint ledőlnek a
homlokгatok, s valami új alakul ki… Aг újkorban kialakult пllam, mint a legпtfogóbb
politikai keret vпlik most kérdésessé. Nem abban aг értelemben, hogв aг orsгпgok
пllamainak pusгtulnia kell, hanem abban aг értelemben, hogв a vilпgnak valami
politikai keretre van sгüksége, mert maga a politikum, mint egésг vпltoгik.”22 A

Kitételként kell említenünk, hogy a meghatározás csak a kormányközi nemzetközi szervezetekre
(intergovernmental organisation: IGτ) alkalmazható.
20
A TNC-k a XX. század második felétĪl váltak folyamatosan a nemzetközi gazdasági folyamatok
meghatározó szereplĪivé, és jelentĪségük napjainkban is vitathatatlan. Jelenleg nincs olyan nemzetközi
szerv, amely globális szinten képes szabályozni és ellenĪrizni mĸködésüket egységes normák alapján,
így általában azon ország szabályozásait veszik figyelembe, amely számukra a legkedvezĪbb. A
multinacionális vállalatok szintén új szereplĪi a nemzetközi viszonyoknak. ůbban térnek el a Tσű-tĪl,
hogy tulajdonosaik jellemzĪen több országból származnak. „A multinacionпlis vпllalatok több nemгeti
identitпst vesгnek fel relatív autonómiпjukat megtartva, és helвi gвökereket eresгtenek a fogadó orsгпg
gaгdasпgпban, míg a transгnacionпlis vпllalatok a centraliгпltabb működésükből eredően alapvetően
arra koncentrпlnak, hogв a fogadó orsгпgban rejlő előnвöket kihasгnпljпk.”
TůRRÓ Adrienn: A transгnacionпlis vпllalatok vilпggaгdasпgi jelentősége: a megítélés és a sгabпlвoгпs
lehetőségei. In: E-CONOM. τnline tudományos folyóirat. I. évf. 1-2. sz.15. old.
21
ORMOS Mária: A sгuverenitпsról, különös tekintettel a 16–21. sгпгad magвar történelmére. In:
Magyar Tudomány, 2013. CLXXIV. évf. Ő. sz. Ő31.old.
22
GτMŰÁR Csaba: A globaliгпció politikai kereteiről. Sгületésnapi levél a 60 éves Bihari Mihпlв
alkotmпnвbíróhoг. In: 2000: irodalmi és társadalmi havi lap. 2002. XIV. évf. 12. sz. 21. old.
19
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szuverenitás kérdése tehát a XXI. században már nem értelmezhetĪ a globalizáció és
az integráció jelenségei nélkül.
ůz állam további ismérve a területiség. σagyon valószínĸ, hogy a globalizáció
elĪrehaladása véget fog vetni a ma meglévĪ politikai egységek területi
meghatározásának. ůmennyiben nem, akkor ez a folyamat elveszti értelmét –
jövendöli Segesváry Viktor – mivel a hatalom nem a területi megalapozottságon fog
nyugodni, s nem egy egyedüli, privilegizált politikai intézményen — az államon —,
hanem kulturális adottságokon és egyes konstitutív elemek egymástól való függésén.23

1.1.2. HEGEMÓNIA, TÖBBPÓLUSÚ VILÁGREND VAGY NON POLARITÁS,
ESETLEG REGIONALIZMUS?
ů „Pax ůmericana” modellje a 2010-es évek derekán megingott. ůz amerikai
hegemónia „évszázada” nem tartott tovább másfél évtizednél, hatalma gyengülĪben
van. σapjainkban a politikai tér átrendezĪdésének lehetünk tanúi, mely egy olyan
komplex és ellentmondásos folyamat, amelyben a különbözĪ szereplĪk és terek
folyamatosan újraértelmezĪdnek és újraértelmezik egymást.24 Ezt a folyamatot
bemutatva emeltem ki azokat a világrend-koncepció modelleket, amelyek bár
ellentmondásban állnak egymással, közös jellemzĪjük a válaszkeresés arra a
feltevésre, hogy mely hatalmak, milyen elvek mentén, milyen eszközökkel és
módszerekkel tudják önmagukat újradefiniálni a XXI. századi világrend elkövetkezĪ
évtizedeiben.
ů világpolitika szempontjából egyidejĸleg több növekedési központ játszik
meghatározó vagy fontos szerepet a nemzetközi életben, amely a további idézett
szerzĪk által felvázolt paradigmákban közös elemeként jelenik meg. ů XXI. század
többpólusú rendszerének kialakulása során azonban most fordul elĪ elĪször, hogy
korábban gyarmati vagy félgyarmati helyzetben lévĪ, lényegében fejlĪdĪ országok
kerültek a vezetĪ szerepet betöltĪ hatalmak csoportjába, mint Űrazília, Kína vagy
India.
ů nemzetközi rendszer napjainkban egy kiegyensúlyozottabb hatalomelosztás felé
halad. ůzáltal, hogy a hatalom alapjai egyre több állam számára hozzáférhetĪek, nem
csak új kereskedelmi és regionális hatalmak jelennek meg, hanem minden országnak
SEGESVÁRY Viktor: A globaliгпciós пlmok utпn egв sгéttöredeгett vilпg felé. Hága, Mikes
International. 2006. 26. old.
24
ANDERSON James – BROOK Chris – COCHRANE Allan: A Global World?: Re-Ordering Political
Space. Oxford University Press, 1996. 25-26.old.
23
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nehezebb lesz azoknak a képességeknek az elérése, melyek a szuperhatalmi státuszhoz
szükségesek.
A.)

Nyugati világrend modellek

1.

ů rendszer szintjén elérkezett a regionalizmus kora politikai, gazdasági és
kulturális „komfort” zónák kialakításával. Űarry Buzan szerint a 2008-as
pénzügyi válság rávilágított arra, hogy a σyugat gyĪzelme a Szovjetunió felett
nem vezetett a nyugati eszmék által elképzelt egységes világhoz. Űár egyetértés
volt abban, hogy a kapitalizmus valamely formája az egyetlen jövĪbe vezetĪ út,
a részletek ellentmondásosak maradtak. Hiányzott továbbá a demokrácia és a
nyugat által értelmezett emberi jogok fogalmának egységes meghatározása,
ahogy a népek egyenjogúsága kapcsán sem sikerült a közös álláspont kialakítása,
valamint adósak maradtak a vallás szerepének politikai életben történĪ
meghatározásával (eltekintve attól a kérdéstĪl, hogy melyik vallás élvezzen
elĪnyt).25 ů regionalizmus korszakában tehát nincs szuperhatalom, a nagy
kereskedelmi és a regionális hatalmak alkotják a világrendet, amelyben a
kapitalizmus különbözĪ formái a gazdasági rendszer elfogadott alapjai. ů
regionális szabályozás erĪsebb, mint a globális rend. σemzetközi szinten van
egy szilárd, pluralista nemzetközi közösség, amelynek célja egyrészt a békés
együttélés, másrészt az együttmĸködés a közös problémák megoldására (például
fegyverzetellenĪrzés, környezetvédelem). Ez a világrend tehát a globális
hatalom egyensúlyi megosztásán alapul, amelyben az államok a békés egymás
mellett élésre törekszenek. Ez a rendszer Űuzan értelmezésében az úgynevezett
„decentralizált globalizmus”, amelyet az erĪs integráció és a függĪség jellemez
és amelynek alapját az Egyesült Államok, az Európai Unió és Kelet-Ázsia
„triumvirátusa” képezi.

2.

Ezen elképzeléshez nagyon közel állónak tekinthetjük Űernek Ágnes
vélekedését, amely szerint a 2008-as pénzügyi válság után kezdetét vette egy új
„deglobalizációs” korszak, vagyis a vertikális térségi felosztás legfontosabb
térségi szintjének, a globális világpiacnak a szerepét a nagytérségi regionális

BUZAN, Barry: Eine Weltordnung ohne Supermтchte: Deгentrierter Globalismus. In: Crome,
Erhard –Kräme, Raimund (szerk.): Hegemonie und Multipolarität. Weltordnungen im 21. Jahrhundert.
Potsdamer Textbücher, Űand 20. WeltTrends, 2013. 83-84. old.
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piacok, illetve a nagytérségi regionális erĪterek veszik át. Ez egy átmeneti
korszak, amely alapján a XXI. századi nagyhatalmi lét megítélésének elsĪdleges
forrása a gazdasági erĪ lesz, így ismét azok a területek értékelĪdnek fel, amelyek
jelentĪs természeti erĪforrásokkal rendelkeznek. Ez kiindulópontját képezi majd
a politikai erĪnek is. Véleménye szerint a XXI. század nem az európai kontinens
évszázada lesz, hanem három domináns szereplĪvel számol, ez pedig az USA,
τroszország és Kína.26
3.

Milan Zelený27 nézetrendszere abból indul ki, hogy a globalizáció kora lejárt, az
államok, a vállalatok és minden gazdasági ágazat – mezĪgazdaság, ipar,
szolgáltatások, állam szektor – kimerültek. ůz emberiség történelme során
elĪször jutott el arra a pontra, hogy már nem tudja garantálni a hagyományos
ágazatokban a foglalkoztatást; további ágazat pedig nem létezik.
ů jelenkor válságának megoldása nézete szerint abban áll, hogy a gazdaság
jelenségei a globálistól a lokálisik tolódnak el, ami által elérkezik a régiók
nagyobb önállóságának kora. ů kialakuló új társadalom a gazdaságot nem
ágazat-specifikusan fogja értelmezni, hanem úgy, mint egy integrált lokális
rendszert, amelyben minden mindennel összefügg és melyben központi szerepet
kap a technológia. Véleménye szerint a nemzetek feletti vállalatok, amelyek
felfalják egymást a nagyobb haszon reményében a természettel szemben
mennek, mivel nem értették meg napjaink egyre nyilvánvalóbbá váló jelenségét,
a globalizáció hanyatlását. ů globalizáció további terjesztése – véleménye
szerint – drága, átláthatatlan, hajlamos a terrorizmusra, a betegségekre és a
járványokra, ezért ártalmas.

4.

ů Frankfurti Űékekutató Intézet által megfogalmazott álláspont szerint 28 a
kialakuló új világrendben a nagyhatalmak megtartják uralkodó szerepüket a

BERNEK Ágnes: Aг atlanti erőtérből aг eurпгsiai erőtérbe? Magвarorsгпg a 21. Sгпгad többpólusú
vilпgпban. In: Geopolitika a 21. században. III. évf. Ő. sz. Zsigmond Király FĪiskola, a Széchenyi
István Egyetem és a L’Harmattan Kiadó. 13-34.old.
27
Život.sk : Zпnik globaliгпcie? Výгnamný český ekonóm tvrdí, že svet, ako ho poгnпme, končí.
http://zivot.cas.sk/clanok/21408/zanik-globalizacie-vyznamny-cesky-ekonom-tvrdi-ze-svet-ako-hopozname-konci (Letöltve: 201ő.11.20.)
FinWeb.sk: Globalizácia je na konci. Svet sa гmení od гпkladu, tvrdí profesor г Neа Yorku.
http://finweb.hnonline.sk/spravy-zo-sveta-financii-126/globalizacia-je-na-konci-svet-sa-zmeni-odzakladu-tvrdi-profesor-z-new-yorku-898448 (Letöltve: 201ő.11.20.)
28
MÜLLER, Harald – JÜσGLIσG, Konstanze – MÜLLER, Daniel – RAUCH, Carsten: Ein Mтchtekonгert
für das 21. Jahrhundert. Blaupause für eine von Großmтchten getragene multilaterale
Sicherheitsinstitution. In: Leibniz-Institut Hessische Stiftung Friedens- und Konfliktforschung (HSFK)
-Report, 2014. 1. sz.
http://www.hsfk.de/fileadmin/HSFK/hsfk_downloads/report0114.pdf (Letöltve: 201ő.11.20.)
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nemzetközi rendszerben a gazdasági hatalom és a katonai erĪ felhalmozásával.
Ez az elképzelés az „európai koncert” koncepcióra emlékeztet, amikor a XIX.
századi Európa a hatalmi egyensúly jegyében mĸködött. ů XXI. század második
évtizedében ehhez – képviselĪi szerint – 3 alapelv szükségeltetik. ůz elsĪ és
legfontosabb a súlyos konfliktusok és háborúk megelĪzése a nagyhatalmak
között. EbbĪl következik a második, vagyis egy olyan politikai környezet
létrehozása és fenntartása, amelyet a visszafogottság, a mások érdekeinek
elfogadása és az a felismerés jellemez, hogy a nemzetközi biztonság összefügg
mindennel. Ez teszi majd lehetĪvé közös álláspontok kialakítását, vagy akár
közös fellépések összehangolását a nemzetközi biztonság különbözĪ területein.
ů harmadik elem olyan közös tevékenységek elĪkészítését feltételezi, amelyek
más kormányzati területekre is kiterjednek. ůz elképzelés egy 10-17 tagú
„intézmény” felállítását javasolja, mely a nagyhatalmak és a regionális vezetĪ
hatalmaknak képviselĪibĪl áll, regionális egyensúlyt megvalósítva. Ez a fajta
konstrukció csak erĪs normák és elvek szerint mĸködhet, amelyek a
következĪképpen fogaláhatók össze: a résztvevĪk mindegyike elismeri az
együttmĸködés feltétlen szükségességét; tiszteletben tartja a tagok egyenlĪségét
és sokszínĸségét; a partnerek és a nem tagok létfontosságú érdekeit empátiával
és tisztelettel kezeli; jó szomszédságpolitika fenntartására törekszik; lemond az
egyoldalú erĪ alkalmazásáról és a katonai fölény kialakításának lehetĪségérĪl,
valamint tiszteletben tartja a nemzetközi jogot.
ů XXI. századi „koncert” sikerének egyik legfontosabb feltétele a tagsággal nem
rendelkezĪk megfelelĪ módon történĪ kezelése, vagyis hogy a kizárólagosság
következményeit minimalizálják és a részvételi lehetĪségeket maximalizálják.
Ehhez olyan konkrét stratégiák kidolgozása szükségeltetik, amelyek a partnerség
különbözĪ típusait foglalják össze a lehetséges jelöltektĪl a középhatalmakon át
a kis államokig bezárólag. Fontos szempont, hogy a „koncert” nem a meglévĪ
intézményekkel szemben kerül felállításra (pl. EσSZ), hanem éppen ezek
segítésére, fórumot biztosítva a konzultációra, segítve a bizalomépítést és a
döntés-elĪkészítést.
5.

Zbigniew Űrzezinski az új évszázad kapcsán a globális hatalmi viszonyok
megváltozásáról, a σyugat visszaszorulásáról és térvesztésérĪl beszél, amelynek
okát abban látja, hogy az nem volt képes egységesen fellépni. ů XXI. század
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legnagyobb kihívása véleménye szerint nem a terrorizmus, hanem a következĪ
három nagy változás:
-

ů globális politikai ébredés: amikor a Föld szinte valamennyi lakója értesül
minden fontos politikai eseményrĪl, ami érzelmeket vált ki belĪle,
következésképpen több milliárd ember válik politikailag aktívvá. ”A
globпlis televíгió, majd aг internet nem régen történt megjelenése korпbban
elszigetelt népcsoportokat hoгott kapcsolatba a vilпggal, és egвben növelte
a politikailag aktívak lehetőségeit arra, hogв még több embert érjenek el, és
moгgósítsпk milliók politikai lojalitпsпt és érгelmeit.”29

-

ů globális hatalom központjának áthelyezĪdése az ůtlanti-óceán térségérĪl
a Távol-Keletre.

-

ů globális problémák jelentkezése – felmelegedéstĪl a környezet
változásáig, szegénységtĪl az igazságtalanságig, demográfiai problémáktól
a világban megjelenĪ nagyszámú fiatal korosztályig, akik kulturális és
gazdasági beilleszkedési nehézségekkel küzdenek –, amelyek globális
megoldásokat igényelnek.

Középtávon véleménye szerint egyetlen egy hatalom sem lesz képes eljátszani
azt a szerepet, amit a Szovjetunió 1991-es széthullása után az USů-tól elvártak.
Sokkal nagyobb a valószínsége annak, hogy a következĪ hosszabb idĪszakot a
globális és a regionális hatalmak semmilyen döntĪ eredményt nem hozó és
bizonyos mértékben zĸrzavaros átrendezĪdése fogja jellemezni, amelyben nem
lesznek nagy nyertesek, de annál több lesz a vesztes. Mindez a nemzetközi
instabilitás, sĪt a globális jólétet végzetesen veszélyeztetĪ kockázatok mellett
mehet végbe. Űrzezinski állítása szerint – több ideológussal, politikussal
ellentétben – nem Kína fogja uralni a rendszert, mivel még nem áll készen. ůz
Egyesült Államok, térvesztése ellenére is meghatározó tényezĪje marad a jövĪ
geopolitikai stabilitásának, ugyanakkor az Európai Unió rendszertényezĪként
jelentéktelenné válhat.
6.

Parag Khanna30 ezzel szemben egy olyan világképet sugall, melyben három
geopolitikai értelemben vett szuperhatalom az USů, Kína és az EU, mint
globális kiegyensúlyozó hatalmi tényezĪ dominál a XXI. század tárgyalt

29

BRZEZINSKI, im 53.old.
KHANNA, Parag: Waving Goodbye to Hegemony. In: σew York Times Magazine. 2008. január 27.
sz. http://www.nytimes.com/2008/01/27/magazine/27world-t.html?_r=3&oref=slogin&oref=slogin&.
(Letöltve: 201ő.11.28.)
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idĪszakában. Ebben az elképzelésben sem τroszország, sem India nem hatalmi
tényezĪ. ů vázolt idĪszak geopolitikai világa hasonlatos lesz az orwelli
világképhez, amiben azonban nem három nagyhatalom, Óceánia, Eurázsia és
Eastasia, hanem három régió, ůmerika, Európa és Kína uralja a világot. A
globális hatalom kulcsa az úgynevezett „második világ” lesz, ami magában
foglalja Kelet-Európa, Közép-Ázsia, Dél-Amerika, a Közel-Kelet és DélkeletÁzsia térségét.
7.

Bettina Benzing a jelenlegi rendszer átmeneti mivoltát hangsúlyozza,
egyértelmĸvé téve, hogy továbbra is nyitott kérdés az, hogy hogyan lehet leírni
a nemzetközi rendszer jövĪbeli trendjét, illetve hogy lesz-e egyáltalán
valamilyen rend, vagy a jelenlegi hegemón világrend világkáosszá alakul.
Teóriája abban jelent újdonságot a korábban felvázoltakhoz képest, hogy olyan
új, a többi elméletben figyelmen kívül hagyott szereplĪket állít középpontba,
amelyek már jelenleg is nagy hatást gyakorolnak a nemzetközi rendszerre.
Meghatározásában ezek az ún. transznacionálisan aktív, részben terrorista
törekvésekkel rendelkezĪ félállami csoportok.31 Benzing bár elismeri, hogy ezen
szereplĪk tevékenysége és befolyása még tudományosan kevésbé feltárt, a
világpolitikában betöltött szerepük vizsgálatát mindenképpen izgalmas
kérdésnek tekinti, mivel cselekedeteik masszívan befolyásolják az államok
nemzeti és nemzetközi jogi aktusait. Ezen csoportok aláássák a nemzetközi
rendszer bármely formáját és hatalomszerkezetét úgy, hogy konkrét
szereplĪként nincsenek jelen és tetteik által is sok esetben beazonosíthatatlanok
maradnak. Így megfogalmazódik az a kérdésfeltevés, hogy a nemzetközi
politikai színteret még mindig csak a hatalommal rendelkezĪ államok
határozzák-e meg, vagy már csak reagálnak azokra a nemzetközi biztonságot
érintĪ fenyegetésekre, amelyeket a félállami szereplĪk (terrorista csoportok,
transznacionális szervezett bĸnözĪi csoportok, magukat szabadságharcosokként
meghatározó csoportok) jelentenek.

8.

ů Szövetségi Űiztonságpolitikai ůkadémia32 által képviselt szemléletrendszer
szerint a közelmúlt eseményei nem vezettek jelentĪs változáshoz a nemzetközi

31

BENZING, Bettina: Perspektiven auf globale Politik.
https://bretterblog.wordpress.com/2013/11/06/weltordnung-und-chaos-was-ist-faul-iminternationalen-staate/ (Letöltve: 2015.11.14.)
32
Bundesakademie für Sicherheitspolitik.
24

DOI azonosító: 10.17625/NKE.2017.09

színtéren. ů XXI. században létrejön a valódi „Pax ůmericana”, amelyben
egyrészt Washington megpróbálja a nemzetközi joggal való visszaélés által (a
humanitárius intervencionalizmus liberális-demokrata palástján keresztül
megvalósított egyoldalú erĪ alkalmazásával) „demokratizálni” azokat az
országokat, amelyek az érdekszférájába esnek, másrészt meg kívánja
akadályozni új nagyhatalmi riválisok megjelenését a geostratégiailag fontos
régiókban. Ezen felemelkedĪ hatalmak – Kína, Űrazília, τroszország és
Törökország – napjainkban magabiztos és független külpolitikát folytatnak,
amely lényegesen elér a σyugatitól, ugyanakkor lassuló gazdasági növekedési
mutatóik és bizonytalan politikai viszonyaik azt vetítik elĪre, hogy befolyásuk
jelenlegi jelentĪsége nem feltétlenül lesz hosszú életĸ. ůz energiaszektor
stratégiai változásai, a jó gazdasági kilátások és a kedvezĪ demográfiai
tendenciák is arra utalnak, hogy az USů feltételezett gyengülésének
prognosztizálása elhamarkodott lépés volt. ů rendszerben a változás ténye
tagadhatatlan,

ami

azonban

nem

eredményez

rendszerváltozást.

Egy

struktúraváltás a többpólusú világrend irányában véleményük szerint
valószínĸleg nem eredményezne sem békésebb, sem biztonságosabb világot.
Megfogalmazásuk szerint az „integráló hegemónia”, amelyben a jóindulatú
vezetĪ számos szereplĪt von be hatalomba, hosszú távú biztonságpolitikai
stabilitást eredményez. Egy új fĪhatalom felbukkanása a nemzetközi rendszer
ingataggá válásához és kiszolgáltatottságához vezetne.33
9.

Egyes elemzĪi elképzelések szerint τroszország és Kína összefogása a fejlĪdĪ
országokkal jelenti majd az új tényezĪt a világhatalmi elképzelésekben, mintegy
ellenpólusát képezve a „σyugati” világnak, különösen az Egyesült Államoknak,
politikai és gazdasági téren egyaránt. ů ŰRIűS országok és a Sanghaji
Együttmĸködési Szervezet (SCO) közös alapra helyezése összekapcsolhatja a
putyini elképzelés alapján létrejövĪ Eurázsiai Gazdasági Unió (Eurasian
Economic Union: EEU) és a kínai Új Selyemút-projektet. Ebben a BRICS
játssza majd a fĪszerepet nemcsak azzal, hogy olyan nemzetközi szervezetté

KAMP, Karl-Heinz: "Amerika bleibt die Supermacht" https://www.baks.bund.de/de/amerika-bleibtdie-supermacht (Letöltve: 2016.06.14.)
33
KENNERT, Matthias: Die Mтr von der multipolaren Weltordnung Hegemonie in der
Sicherheitspolitik des 21. Jahrhunderts. In: Arbeitspapier Sicherheitspolitik, 2015. 5. sz.
https://www.baks.bund.de/sites/baks010/files/arbeitspapier_sicherheitspolitik_5_2015.pdf (Letöltve:
2015.11.16.)
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bĪvül, ami képes lesz lépést tartani az EσSZ-szel, hanem azzal is, hogy a Nyugat
gazdasági monopóliumát összeomlásra kényszeríti és egy globális szövetséget
épít ki.34 ůmennyiben a vezetĪ hatalmak ezen feltörekvĪ országok számára nem
juttatnak teret a világpolitikában, saját rendszerük kiépítésére kényszerítik Īket,
amelyben Kína és τroszország dominanciája elĪre vetíthetĪ úgy, hogy napjaik
politikai színpadán, az EσSZ Űiztonsági Tanácsában, az Ázsiai és űsendesóceáni Gazdasági Együttmĸködésben (ůsia-Pacific Economic Cooperation:
APEC), valamint a G-20 tömörülésben egyre közelednek álláspontjaik.35
10.

Richard σ. Haass szerint pólusok nélküli világ kialakulásának lehetünk tanúi,
mivel a többpólusú világrend átmeneti idĪszaka hanyatlásnak indult a XXI.
század elején. ů pólusok nélküli világ többszereplĪs, hiányzik belĪle a
kiszámítható struktúra, valamint a multipoláris, bipoláris, unipoláris kapcsolatok
rendszere. ů pólusok nélküli világ veszélyes és bonyolult, azonban egy nagyobb
mértékĸ globális együttmĸködés segítheti a stabilitás kialakítását.36

B.)

A kínai világrend-modell

ů kínai világrend elképzelése is abból a már felvázolt nézetrendszerbĪl indul ki, hogy
az Egyesült Államok hatalma már hanyatlásnak indult. ů stratégiai terjeszkedés és a
hatalom hiánya közötti ellentmondás egyre nyilvánvalóbb. Űár még az USů
rendelkezik kényszerítĪ erĪvel (hard power), amely messze meghaladja más
országokét, puha hatalma (soft power) azonban sérült, elvesztette hegemóniáját, így
mozgástere fokozatosan beszĸkül.37 Míg a terrorellenes kampány nevében megindított
afganisztáni háború idejében az Egyesült Államok az egész világot maga mögé tudta
állítani és ezzel elérte hatalmának csúcspontját, az Irak elleni háborúban való
részvételnek több ország ellenállt, ami elindította az USů hegemón hatalmának
megtörését. ů kínai álláspont szerint rossz stratégia, amely értelmében az Egyesült

34

KRAUSS, Lisa: BRICS-Gipfel in Russland: Chinas Traum von einer neuen Weltordnung,
http://www.stimmen-aus-china.de/2015/08/02/brics-gipfel-in-russland-chinas-traum-von-einerneuen-weltordnung/(Letöltve: 201ő.11.12.)
35
SOMMER, Theo: Russland und China entwerfen eine neue Weltordnung.
http://www.zeit.de/politik/ausland/2015-07/brics-sco-ufa-gipfel-geopolitik, (Letöltve: 2015.12.10.)
36
HAASS, Richard N.: The Age of Non-polarity. In: Foreign Affairs, 2008. LXXXVII. évf. májusjúnius. sz. ŐŐ−ő6. old.
37
GUAN Chengyuan: Einige Ansichten гur aktuellen internationalen Lage und der гukünftigen
internationalen Ordnung. China-Europa und die neue Weltordnung. In: Redebeiträge 8. FriedrichEbert-Stiftung. 2008. 1-2.old. http://library.fes.de/pdf-files/bueros/china/05873.pdf (Letöltve:
2015.11.28.)
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Államok egyedül akarja meghatározni a világot úgy, hogy jelenlegi politikáján nem
változtat, stratégiai hibáit nem korrigálja.
Kína napjainkban új tényezĪ a globális politikában, felemelkedésével a globalizáció is
új szakaszba lépett. ů korábbi elszigeteltségét félretéve nagyhatalmiságra tör. Hu
Angang38 szerint 2030-ra Kína egy olyan Sino centrikus világot fog kialakítani, amely
megalapozza a „σagy Harmónia” világát, ami nem csak Kína álma, hanem az egész
világ álma lesz. Ez a harmonikus világ lehetĪvé teszi a különbözĪ civilizációk egymás
mellett élését, így teljesen különbözni fog a nyugati irányultságú világrendtĪl. ůhhoz,
hogy Kína megváltoztassa a jelenleg fennálló világrendet nemcsak jelentĪsebb
szerepet kell vállalnia a nemzetközi kapcsolatokban, hanem nagyobb befolyással kell
rendelkeznie a hatalmi politikában. Ven Csia-pao39 értelmezésében ez a
következĪképpen hangzik: a fejlĪdĪ országok esetében helyt adunk a közös
érdekeknek, demokráciát kínálunk a nemzetközi kapcsolatokban, és azon vagyunk,
hogy a nemzetközi rend igazságosabb és méltányosabb legyen. Véleménye szerint az
igazságtalan és méltánytalan nemzetközi politikai és gazdasági rend még mindig
akadályozza a világbékét és a fejlĪdést.
A harmonikus világrend, a „békés fejlĪdés” megfogalmazás alatt a kínai vezetés
olyan többpólusú nemzetközi rendszert ért, amely mentes a konfliktusoktól, az
együttmĸködésre épít és megfelelĪ körülményeket biztosít a békés fejlĪdéshez a világ
nemzetei és Kína számára is. „Kína békés fejlődése sгakított a hagвomпnвos sémпval,
amelвben a felemelkedő hatalom össгekapcsolódott a hegemóniпra törekvéssel.”40
Hszi Csin-ping a Kínai σépköztársaság elnöke szerint a nemzetközi közösség alapja a
kölcsönös elĪnyöket szem elĪtt tartó „gyĪztes-gyĪztes kapcsolat” lehet, ahol minden
ország egyenlĪ: „A nagвok, erősek és gaгdagok nem гaklatjпk a kicsiket, a sгegénвeket
és gвengéket."41 Ezen nézetrendszer stratégiai alapját a kínai diplomácia 201ő-ben
meghirdetett „út és az övezet” projekt megvalósítása, azaz a XXI. századi tengeri
XIAOLING Zhang: How Ready is China for a China-stвle World Order? China’s state media
discourse under construction. In: Working Paper. The University of Notthingham – School of
Contemporary Chinese Studies China Policy Institute. 8. sz. 5-6.old.
https://www.nottingham.ac.uk/cpi/documents/working-papers/working-paper-8.pdf (Letöltve:
2015.12.03.)
Hu Angang ismert kínai közgazdász és politológus, a Tsinghua Egyetem professzora.
39
VEN Csia-pao (WEN Jiabao) 2003–2013 között a Kínai σépköztársaság miniszterelnöke.
Report on the Work of the Government (2008) http://www.gov.cn/english/official/200803/20/content_924600.htm (Letöltve: 201ő.12.05.)
40
JτRDÁσ Gyula: Kína-modell és a kínai kivételesség kérdése. In: Külügyi Szemle, 2012. XI. évf.2.
szám.116.old.
41
SIEREN, Frank: Rechtsweltlichkeit.http://www.handelsblatt.com/politik/international/sierenswelt/sierens-welt-rechtsweltlichkeit/12394270.html (Letöltve: 2016.01.02.)
38

27

DOI azonosító: 10.17625/NKE.2017.09

„Selyemút és az Új Selyemút gazdasági övezetet” kiépítése képezi. ůz utóbbi
szárazföldön kapcsolná össze Kínát és a többi közép- és nyugat-ázsiai országot
Európával, amíg az elĪbbi Délkelet-Ázsián át vezetne Európába és ůfrikába. ů
kezdeményezés célja, hogy elĪmozdítsa a gazdasági tényezĪk szabad áramlását, az
erĪforrások még hatékonyabb allokációját és a piac egyesítését. 42
C.)

Az orosz világrend-modell

ůz orosz nagyhatalmi politika elméleti alapja az eurázsiai birodalom létrejötte43 az
atlanti birodalommal szemben, amellyel kapcsolatban Dimitrij Trenyin a
következĪkép fogalmaz: „A legutóbbi időkig Orosгorsгпg úgв tekintett magпra, mint
a nyugati naprendsгer Plútó nevű bolвgójпra, melв nagвon tпvol van a köгponttól, de
alapvetően a rendsгer résгe. Most letért erről a röppпlвпról: Orosгorsгпg feladta aгon
elképгelését, hogв a Nвugat résгévé vпljon, és megkeгdte Mosгkva köгpontú
naprendsгerének megteremtését.”44 Ennek elsĪ lépése annak a mesterséges „cordon
sanitaire-nek” a felszámolása, amely Eurázsiát természetellenes módon kettéosztja, és
ami az oroszokat és a németeket egymás ellenségeivé tette. „Mivel addig, amíg aг USA
dominanciпja léteгik Európпban, minden konfliktus és ellentét mesterséges jellegű és
minden regionпlis hatalom aг atlantistпk érdekeit sгolgпlja.”45 Ezen nézet
középpontjában az Eurázsia központú filozófia áll, olyan képviselĪkkel mint σyikolaj
Trubeckoj, Pjotr Szavickij vagy Lev Gumiljov46, akik szerint egy τroszország által
uralt Eurázsia Űirodalom az orosz politikai erĪfeszítések végsĪ célja. Ennek alapján
az Eurázsiai Gazdasági Unió tehát nem más, Szergej Lavrov az új orosz külpolitikát
megfogalmazó nézĪpontja szerint, mint a posztszovjet térség integrációja, ami alapját
képzi az orosz befolyási övezet megszilárdításának, amelyre az orosz vezetés a

42
XIAO Qian: „Egв öveгet, egв út" (A Kínai σépköztársaság Magyarországra akkreditált
nagykövetének cikke.) http://www.chinaembassy.hu/hu/xwdt/t1258105.htm (Letöltve: 2016.01.02.)
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ůz Eurázsia eszme létrejötte az 1920-as évek orosz (úgynevezett fehér) emigrációjához köthetĪ.
Egy olyan többpólusú világrend lehetĪségét villantották fel, amelyben τroszország játssza a vezetĪ
szerepet.
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sz. 87–96.old. https://www.foreignaffairs.com/articles/russia-fsu/2006-07-01/russia-leaves-west
(Letöltve: 2016.07.22.)
45
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Base_of_Russian_Imperial_Policy_(Letöltve: 201ő.12.10.)
46
bĪvebben lásd: SZILI Sándor: ůz "eurázsiai" történeti paradigma. In: Aetas Történettudományi
folyóirat, 2003.XVIII. évf. 1. sz. ISSN 1587-12ő8 (online változat)
http://epa.oszk.hu/00800/00861/00024/2003-1-03.html (2016.07.29.)

28

DOI azonosító: 10.17625/NKE.2017.09

nagyhatalmi szerep visszaszerzésének elĪfeltételeként tekint.47 Ezt indokolja az a tény,
hogy a globális változás új erĪközpontokat hozott létre, különösen az ázsiai-csendesóceáni térségben. ů σyugat már csak egy a több erĪközpont között, amelynek
értékrendszere így már nem mérvadó. ů σyugat elvesztette befolyását. A jelenlegi
globális biztonsági rendszer így ingatag, nem képes biztosítani a stabilitást a világban,
mivel eljárt felette az idĪ, hiszen intézményi és jogi alapjait a XX. század közepén
fektették le.
ů nemzetközi kapcsolatok rendszerét a XXI. század kihívásaihoz kell igazítani,
mivel a hidegháború után az USů által kialakított egypólusú rendszer ahelyett, hogy
stabilitást biztosított volna a világban, a konfliktusok eszkalációjáért felelĪs. ů világ
belépett a globális átalakulások korszakába, amikor a rendszer alapjai kezdenek
meglazulni. Ezért a nemzetközi közösség fĪ céljának, az EσSZ-szel karöltve, a béke
biztosítása, a regionális és a globális stabilitás kell legyen, ami olyan teret hoz létre,
amelyben a biztonság egyenlĪ és oszthatatlan, és nem csak a kiválasztott keveseké,
hanem mindenkié. 48

1.2. A VILÁGHATALMI HELYZET KÖZÉPTÁVÚ LEHETŐSÉGEI
ů

téma

megvilágításában

a

nemzetközi

struktúrák

és

kapcsolatok

viszonyrendszerének elemzésekor a napjainkban egyre inkább teret nyerĪ
geoökonómiai49 érdekeken alapuló megközelítésre és ezen érdekek érvényesítésének
és védelmének a hatalom fenyegetésével szembeni lehetséges perspektíváira
támaszkodom. ůz elemzés alapja a nemzetközi biztonságpolitikai helyzet lehetséges
változásának vizsgálata 2030-ig bezárólag, valamint azon kül- és biztonságpolitikai
összefüggések felvázolása, amelyek nemzetbiztonsági következményekkel is járnak,
47
SűHRÖDER, Hans-Henning : Analвse: Großmacht und Geschichte - оber die geistige Grundlegung
der russischen Außenpolitik heute. Űundeszentrale für politische Bildung, 2016.04.25.
http://www.bpb.de/internationales/europa/russland/225678/analyse-grossmacht-und-geschichte-ueberdie-geistige-grundlegung-der-russischen-aussenpolitik-heute (Letöltve: 2016.07.10.)
48
Putyin beszéde az EσSZ-ben, 2015. 09. 28. Rede von Präsident Putin vor der Uσ (deutsch)
http://alles-schallundrauch.blogspot.hu/2015/09/rede-von-prasident-putin-vor-der-un.html (Letöltve:
2015.12.10.)
49
ů geoökonómia a földrajzi tényezĪkkel összefüggĪ államközi konfliktusokkal, ezek kezelésével,
valamint a gazdasági eszközrendszer szerepével, ezek alkalmazhatóságának és alkalmazásának
feltételeivel és lehetséges következményeivel foglalkozik az államok nemzetközi stratégiájában,
külpolitikájában. „Valósгínű, hogв a geoökonómiai elemгés és tudomпnвos disгciplína a jövőben
nemcsak a földrajгban, a regionпlis tudomпnвokban vagв a köгgaгdasпg-tudomпnвban jпtsгik majd
integrпló sгerepet, hanem a demogrпfiпban, a sгociológiпban és mпs tпrsadalomtudomпnвokban is.”
SIMAI Mihály: A térsгerkeгet és a geoökonómia. In: Tér és Társadalom, 201Ő. XXVIII. évf., 1. szám.
38. old.
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osztva Űotz László elméletét a „nemгetbiгtonsпg össгetevőinek, a nemгet
biгtonsпgпnak garantпlпsa érdekében alapvető ténвeгők értékelése sorпn fokoгott
figвelmet kell fordítani a földrajгi, körnвeгeti ténвeгők (a termésгeti erőforrпsok, aг
éghajlati visгonвok, a demogrпfia, tпrsadalmi rétegгődések, a gaгdasпgi és területi
visгonвok) alakulпsпnak, vпltoгпsпnak sгпmbavételére.”50

1.2.1. AZ ÚJ VISZONYRENDSZER MEGHATÁROZÓ SZEREPLŐI
σapjaink kül- és biztonságpolitikai eseményei arra engednek következtetni, hogy az
atlanti erĪtér által uralt egypólusú világ után egy többpólusú világ határán állunk,
amely idĪszak a tárgyalt idĪintervallumban még angolszász jellegĸ marad. Ezen
idĪszak ismét a nemzetállamok és nemzetgazdaságok idĪszaka lesz, amelynek okát
Űernek Ágnes egyrészt abban látja, hogy a nagy feltörekvĪ piacok nemzetgazdasági
és nemzetállami törekvései sokkal erĪsebbek, mint korábban, illetve a fejlett
országokban a 2008-as pénzügyi válság után a nacionalista törekvések és a
protekcionista

gazdaságpolitikák

erĪsödtek

meg.

ů

nemzetgazdaságok

megerĪsödésére utal az is, hogy a XXI. századot úgy is jellemezhetjük, mint a
gazdasági nagyhatalmak versenyét. MielĪtt tovább lépnénk fontos meghatározni ezen
szereplĪk érdekszféráját, vagyis, hogy miért folyik a versengés.
A skót származású, brit földrajztudós Halford J. Mackinder (1861–1947)
geostratégiai elmélete két kulcsszó köré épült, ez pedig a „Heartland”(szívjáték) és az
Eurázsia. σézete szerint a világuralom megszerzésének elsĪ és legfontosabb lépése az
úgynevezett „Heartland” terület megszerzése. („Aki uralja Kelet-Európпt, parancsol
a »Heartland«-nek; Aki uralja a »Heartland«-et, aг parancsol a Vilпgsгigetnek; Aki
uralja a Vilпgsгigetet, aг parancsol a Vilпgnak.” Mackinder, 1919.51) Amíg a XX.
század elején, a koncepció megszületésekor Kelet-Európa térsége volt a „szívjáték”,
napjainkban ezt Közép-Ázsia térségére helyezik, mivel ez a terület az ún. „XXI.
századi nagy stratégiák” legfĪbb küzdĪ területe, valamint nem elhanyagolható az a
tény sem, hogy hatalmas energiahordozó-lelĪhelyei vannak. ů XXI. században a
„Heartland” megfogalmazható úgy is, mint a geopolitikai tér „ütközĪ pólusa”.52 Mivel
már jó látható módon a világgazdaság súlypontja átkerül az eurázsiai erĪtérre,
BOTZ László: Nemгetbiгtonsпg és geopolitika a 21. sгпгadban. In: Geopolitika a 21. században, I.
évfolyam, 1. szám. Kiadja a Zsigmond Király FĪiskola és a L'Harmattan Kiadó, 2010. 64. old.
51
BERNEK Ágnes: 21. sгпгadi geopolitikai stratégiпk – Aг ortodoб geopolitika újjпsгületése és aг
egвre fokoгódó biгtonsпgi kockпгatok. 30. old.
52
BERNEK Ágnes: 21. sгпгadi geopolitikai stratégiпk – Aг ortodoб geopolitika újjпsгületése és aг
egвre fokoгódó biгtonsпgi kockпгatok. 17. old.

50

30

DOI azonosító: 10.17625/NKE.2017.09

számolnunk kell azzal, hogy ez újra fogja rendezni az egyes kontinenseket átfogó
nagyhatalmi erĪtereket és ezek egymáshoz való viszonyát. ů kialakuló új világszintĸ
térszervezĪdésben az Egyesült Államok külpolitikailag egyre inkább visszahúzódik és
befelé fordul, a nagy feltörekvĪ piacok – mindenekelĪtt a ŰRIűS-csoport –
megerĪsödnek. ů világpolitikai tér szereplĪje marad az Európai Unió és Japán,
amelyek mellé némely elĪrejelzések szerint felzárkózhat Űrazília, Indonézia, DélKorea és Törökország is.
Ezen regionális, illetve globális hatalmak közül azt a hét szereplĪt emeltem ki,
amelyek

véleményem

szerint

a

2030-ig

tartó

idĪszak

világhatalmi

viszonyrendszerének lehetséges forgatókönyveit meghatározhatják. ů kiválasztás
metodikáját Henry Kissinger nézeteire építettem, amely alapján a nemzetközi
kapcsolatok rendszerét az erĪviszonyok és a legitimitás határozzák meg.53

1.2.1.1. Amerikai Egyesült Államok
ůz Egyesült Államok vezetĪ pozíciója a világban a jövĪben is fennmarad, bár
gazdaságilag, politikailag és katonailag az egyre erĪsödĪ feltörekvĪ hatalmak mellett
gyengébb globális befolyással fog rendelkezni, vagyis relatív hatalmi elĪnyének
csökkenésével számolni kell. ůz azonban biztosnak látszik, hogy az USů elsĪ marad
az egyenlĪk között 2030-ban is, mivel elsĪbbségét több hatalmi dimenzióban is
biztosította, és legalizálta vezetĪ szerepét. Gazdasági súlyánál fontosabb azonban az
USů vezetĪ szerepe a nemzetközi politikában, ami a minden fronton meglévĪ
befolyására vezethetĪ vissza. Mindezek mellett több ország gyors felemelkedésével az
egyeduralkodó idĪszaknak vége, a „Pax ůmericana” – az idĪszak melyben az amerikai
fölény volt jellemzĪ a nemzetközi politikában, és ami 19Őő-ben kezdĪdött – lassan
véget ér.
ůz Egyesült Államok a 2008. évi pénzügyi válság óta nemcsak más feltörekvĪ
országokhoz képest, hanem abszolút értékben is jelentĪs problémákkal küzd, amelyek

ůz ötpólusú elmélet alapjait Kissinger már a ’70-es években lerakta, mely szerint az Egyesült
Államok, az akkori Szovjetunió, az Európai Közösség, Japán és Kína hozza létre a legitim nemzetközi
rendet. ůz azóta eltelt több mint negyven év kapcsán a Szovjetuniót felváltotta τroszország, az Európai
Közösséget az Európai Unió. Ezen csoporthoz véleményem szerint napjainkban India és Űrazília is
csatlakozhat, melyet Kissinger azon nézetével kívánok alátámasztani, melyben világhatalmi
erĪviszonyok gyors és többszöri átrendezĪdésére utal.„Legitimitпs és erővisгonвok, eгek (Kissinger) fő
kategóriпi. Mпs sгavakkal: aг idealiгmusnak és a realiгmusnak sгükségük van egвmпsra; különben
nincs stabil vilпgrend – sőt semmilвen, sem békés, sem és liberпlis.”
Nůß, Matthias: Henry Kissinger. Er war ja selbst dabei. In: Die Zeit, 201Ő. ő2. szám. December 17.
ŰĪvebben: KISSINGER, Henry: Diplomпcia. Budapest, Panem-McGraw-Hill-Grafo, 1996. ISBN
9635451997
53
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közül

kiemelendĪek

megemelkedett

a

költségvetési

államadósság,

az

egyensúlytalanságok,

amerikai

a

drasztikusan

versenyképességet

hosszútávon

meghatározó problémák, és az azok nyomán bevezetett kiadásoldali csökkentések. Ez
utóbbiak az amerikai külpolitika számára kulcsfontosságú területeket is érintik, így a
védelmi kiadásokat és a nemzetközi fejlesztési, segélyezési forrásokat. 54 További
kihívást jelen számára, hogy globális hatalmának egyik legfontosabb eleme, a
szerteágazó szövetségi rendszert alkotó fejlett országok veszítettek nemzetközi
gazdasági befolyásukból. Ezzel szemben áll Kína és a csendes-óceáni térség gazdasági
felemelkedése, ami stratégiai fókuszváltást eredményezett az amerikai külpolitikában,
amelynek hatásai középtávon még markánsabban jelentkeznek majd. ůz Ázsia felé
fordulás politikája a térség felértékelĪdését is magával hozta, amelyben kiemelt
szerepe van Kínának, így az Egyesült Államok–Kína kapcsolat a nemzetközi rendszer
sarokpontjává válik. „Egв erős és tartalmas USA-Kína egвüttműködés a globпlis
biгtonsпg és fejlődés elengedhetetlen kelléke.(…) A Tпvol-Kelet orsгпgaiban a
fejlődés, a béke és a haladпs biгtosítпsa egв új generпció köгponti stratégiai kihívпsa
is lesг. Egв új egвensúlв segít megteremteni a megfelelő esгköгöket és körülménвeket
arra, hogв Kínпt ösгtönöггe a nemгetköгileg elfogadott sгabпlвok sгerinti
egвüttműködésre.”55 Ezen elv visszaköszön az Egyesült Államok σemzeti HírszerzĪ
Tanácsának elĪrejelzésében, ami a Kissinger által vázolt forgatókönyvet 56 tartja a
legvalószínĸbbnek, vagyis hogy Kína és az Egyesült Államok megtalálja a közös
nevezĪt, ami egy szélesebb értelemben vett globális együttmĸködésnek nyit utat.
Ezzel egy idĪben a Közel-Kelet szerepe csökkent, mivel az τbama-kormányzat
stratégiai döntéseinek köszönhetĪen végbement az iraki és az afganisztáni kivonulás,
illetve

Szaúd-ůrábia,

ami

eddig

Washington

Közel-Kelet-politikájának

kulcsszereplĪje volt, τroszországgal kezdett szorosabb kapcsolatokat kiépíteni.57
Megszĸnt továbbá Európa „ugródeszka” funkciója az erĪknek és az utánpótlásnak a
Közel-Keletre történĪ áttelepítése során. „Aг Orosгorsгпgi Föderпció agressгiója
VARGA Gergely: Aг Egвesült Államok globпlis politikпjпnak új súlвpontjai. In: σemzet és
Űiztonság, 2014. VII. évf. 1. szám. 5. old.
55
Secretary of Defense Speech. Remarks on the Next Phase of the U.S. Rebalance to the Asia-Pacific
(McCain Institute, Arizona State University)
http://www.defense.gov/News/Speeches/Speech-View/Article/606660 (Letöltve: 201ő.12.19)
56
bĪvebben lásd: KISSINGER, Henry: China, the US, and a Common Challenge.
http://www.wedg.millenniumweekend.org/forum/showthread.php?41584-Henry-Kissinger-China-theUS-and-a-Common-Challenge (Letöltve: 2015.12.23.)
57
Foxnews.com: New questions about America's global prestige.
http://www.foxnews.com/transcript/2015/07/02/new-questions-about-america-global-prestige/
(Letöltve: 201ő.12.19.)
54

32

DOI azonosító: 10.17625/NKE.2017.09

Ukrajnпban nem vпltoгtat eгen, visгont a vпrakoгпsok sгerint sokkal aktívabb
sгövetségi egвüttműködést eredménвeгhet Európпban mпr köгéptпvon is” 58 feltéve,
hogy az orosz agresszió nem irányul σůTτ tagország ellen.
ůz Egyesült Államok uralkodó helyzete Latin-ůmerikában is meggyengült,
mivel 2001. szeptember 11-ét követĪen kevesebb hangsúlyt fektet a térségre. Ennek
ellenére még hosszabb távon térségvezetĪ nagyhatalom marad. Latin-Amerika
azonban nemcsak geostratégiai háttér, erĪforrás és felvevĪpiac az Egyesült Államok
számára, hanem idĪnkénti demográfiai robbanásaival és az ebbĪl fakadó emigrációs
hullámaival,

hatalmas

belsĪ

társadalmi

különbségeivel

és

feszültségeivel,

nagyhatalmú szervezett bĸnözĪi csoportjaival és gazdasági kríziseivel, amelyek
leküzdésére rendszerint az Egyesült Államok és az általa ellenĪrzött nemzetközi
szervezetek kénytelenek segítséget nyújtani, olyan feszültségek forrását is képezi
egyben, amelyekre muszáj idĪben odafigyelni.59
ů jövĪ kérdése tehát a 2030-ig tartó periódus vonatkozásában az Egyesült
Államok tekintetében, hogy miután megszabadult a költséges és sok katonapolitikai és
gazdasági erĪforrást elvonó közel-keleti és közép-ázsiai háborúitól, mennyire lesz
képes megújítani önmagát belpolitikailag és külkapcsolatai tekintetében. „Aг egésг
vilпg sorsпt nagвmértékben aг fogja meghatпroгni a XXI. sгпгadban, hogв a
vilпgtörténelem legerősebb hatalma adekvпt és felelősségteljes magatartпst fog-e
tanúsítani a nemгetköгi életben, és a rendelkeгésére пlló forrпsok felhasгnпlпsпnпl
sikeresen tudja-e össгehangolni a sajпt és a nemгetköгi köгösség értékeit és
érdekeit.”60

1.2.1.2. Európa
ů XXI. század geopolitikai „nagy sakktáblája” alapvetĪen átalakult, a világ központi
térsége egyre inkább átkerül a csendes-óceáni erĪtérre, így az Európai Unió és az
európai országok veszítenek jelentĪségükbĪl. ů globális méretĸ gazdasági válság, a

ETL Alex: Aг Egвesült Államok európai katonai jelenlétének alakulпsa aг Áгsia felé fordulпs
tükrében. In: σKE Stratégiai Védelmi Kutatóközpont elemzések, 201ő.13. sz. 1. old.
http://www.mat.hu/hun/downloads/docs/nke_2015_13.pdf (Letöltve: 201ő.12.19.)
59
LAKATOS ůrtúr – KEREKES Mária Tímea: Az Amerikai Egвesült Államok vilпghatalmi stпtusгa a
XXI. sгпгad küsгöbén. Rövid áttekintĪ. In: Grotius.14. old.
http://www.grotius.hu/doc/pub/GOKBMX/2011_32_lakatos_kerekes_az%20egyes%C3%BClt%20%
C3%A1llamok%20vil%C3%A1ghatalmi%20st%C3%A1tusza.pdf (Letöltve: 201ő.12.20.)
60
MAGYARICS Tamás: Aг Egвesült Államok, Kína és Orosгorsгпg a 21. sгпгad elején: stratégiai
partnerség, stratégiai versengés és ellensúlвoгпs. In: Grotius. 17. old.
http://www.grotius.hu/doc/pub/FYSSLH/2014-05-15_magyarics_tamas_az-egyesult-allamok-kina-esoroszorszag-a-21-szazad-elejen.pdf (Letöltve: 201ő.12.20.)
58
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bankkonszolidáció, valamint a népesség elöregedése veszélyeztetik gazdasági
versenyképességét és a meglévĪ szociális modell fenntarthatóságát, amelyet tovább
súlyosbít a migrációs hullám okozta válság. Ez aláássa az európai politikai
intézményeket és meggyengíti a központi hatalmak gazdaságait is. ů három
nagyhatalom, Nagy-Űritannia, σémetország és Franciaország együttmĸködése, amely
eddig Európát vezette és együttmĸködött az USů-val, felbomlott.61 Nagy-Britannia,
amely eddig közvetítĪ szerepet töltött be a két kontinens között, mind Washingtontól,
mind ŰrüsszeltĪl távolodik. σémetország domináns szerepe egyre érezhetĪbbé válik
(vonakodó hegemón státus létrejötte). Franciaország gazdasági, politikai és integrációs
szervezĪ erejének meggyengülése együtt jár a történelmi jelentĪségĸ német–francia
tandem meggyengülésével. Edward Luttwak szavaival élve: „Európпban nincsen
гűrгavar, egвsгerűen aг a helвгet, hogв aг integrпció tпvolról sincs annвira
előrehaladott пllapotban, mint aгt aг emberek idпig hitték. Amikor példпul Putвin aг
EU-val tпrgвalt a Krímről, akkor Angela Merkel és François Hollande ült vele
sгemben aг asгtalnпl. Aг EU külügвi főképviselőjét, Federica Mogherinit, akinek
elvben valamiféle uniós sгuper-külügвminisгternek kellene lennie, meg se hívtпk.”62
Árnyaltabb

megfogalmazásban

az

Európai

Külkapcsolati

Tanács

(EűFR)

tanulmányának szerzĪitĪl így hangzik: „Európпban még mindig tartja magпt, hogy
külpolitikпnk akkor lesг eredménвesebb és hatékonвabb, ha képesek vagвunk egвütt
fellépni érdekeink védelmében, nem pedig a különsгпmok revüje révén, amelyben a
régi korok stílusпban minden tagпllam aгért verseng, hogв aг övé legвen a fősгerep.”63
Megoldásként tehát nem a nemzetállamok háttérbe szorításával kell felépíteni a közös
külpolitikát, hanem a tagállami külpolitikák eredményes összehangolása lehet
üdvözítĪ, ami a korábbi nézetekhez képest teljes stratégiaváltást jelent, növelve az
Unió reakcióképességét azon cél érdekében, hogy megállja a helyét a változó
biztonságpolitikai és hatalmi rendszerben. Ezen stratégia-javaslat megkérdĪjelezi a
korábbi uniós külpolitika fĪ pilléreit, amelyek a környezet stabilitását voltak hivatottak
biztosítani, azaz az európai szomszédságpolitikát, a stratégiai partnerséget és az „Unió
61

KAGAN, Robert: The Crisis of World Order. In: The Wall Street Journal, 2015.10.20.
http://www.wsj.com/articles/the-crisis-of-world-order-1448052095 (Letöltve: 201ő.12.16.)
62
B. SIMON Krisztián: „Putвinnak lenni nem foglalkoгпs”. Interjú Edward Luttwak hadtörténésszel,
stratégiai elemzĪvel τroszországról, Görögországról és az EU-ról. In: Magyar Narancs. 2015. 07.16.
http://magyarnarancs.hu/kulpol/putyinnak-lenni-nem-foglalkozas-95743 (Letöltve: 201ő.12.1ő.)
63
WITNEY, Nick – LEONARD, Mark – GODEMENT, François; – LEVY, Daniel – LIIK, Kadri –
TCHERNEVA, Vessela: Rebooting EU foreign policy. The European Council on Foreign Relations ,
2014. 6-7.old. ISBN: 978-1-910118-14-6
http://www.ecfr.eu/page/-/ECFR114_EU_BRIEF_SinglePages_%281%29.pdf (Letöltve: 201ő.12.1ő.)
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a Mediterrán Térségért” elnevezésĸ kezdeményezéseket, és elĪrevetíti az átfogó
megközelítés külpolitikai stratégiájának újragondolását.
Európa nem egységes. ůz ukrán válság kapcsán ismét drámai módon tudatosult,
hogy a balti államok és a Visegrádi σégyek keleti határai jelzik a demokratikus
értelemben vett európai politikai stabilitást. Olyan mozgásoknak lehetünk szemtanúi,
amelyek hatására az EU nagy vívmányai, intézményei és integrációs alapelvei
kérdĪjelezĪdnek meg. ů befelé fordulás, az önzés és az elkülönülés megannyi jelét
tapasztalhatjuk a tagállamokban, miközben az integráció erĪsítésének, új területekre
való kiterjesztésének a kényszerĸsége is egyre érezhetĪbb.64 Ugyanakkor Európa még
ma is születĪben lévĪ dolog, amely politikai kompromisszumokból, egy közösen
elfogadott jogrendszerbĪl és a válságokra adott politikai, intézményi válaszokból áll.
ůz EU funkciója, célja és így fejlĪdési pályája senki számára sem világos, nincs
elfogadott jövĪkép. Európa számára így az egyetlen esélyt az kínálja, ha az integráció
szorosabbra fĸzésével maga is globális játékossá válik. Ehhez a legfontosabb lépés a
gazdaságilag fejlett σyugat-Európa és a kontinens keleti részének fejletlensége közötti
ellentmondás felszámolása, amely azonban még csak kezdeti stádiumában van, és
fejlĪdési lehetĪségei is kétségesek. Ezért Jose Manuel Űarroso, az Európai Űizottság
volt elnöke (200Ő-201Ő) szerint létre kell hozni az európai integráció új modelljét, s
meg kell teremteni az új, a tagállamok föderációján alapuló európai politikai uniót.
”Ne haboггunk kimondani: a nemгetпllamok sгövetsége felé kell tovпbblépnünk. Erre
van sгükségünk. Eг a politikai jövőnk.(…) A nemгetпllamok olвan demokratikus
sгövetségére gondolok, amelв képes arra, hogв a sгuverenitпs megosгtпsa révén
felvegвe a harcot a köгös problémпinkkal, és ígв minden egвes orsгпg és aгok minden
egyes polgпra hatékonвabb esгköгökkel legвen felvérteгve a sajпt sorsa
irпnвítпsпhoг”65 Ez a gondolat 2015-ös megfogalmazásban Jean-űlaude JunckertĪl
(2014-) a következĪképpen hangzik: „Nem vagвunk jó пllapotban. Nincs elég Európa
és nincs elég unió aг Európai Unióban.”66

64
GYĩRI EnikĪ: Vпlsпg köгben, elnökség utпn –budapesti pillantпs Európa köгeljövőjére. In: Külügyi
Szemle, 2011. X. évf. tél. 4. old.
65
BARROSO, José Manuel Durão: Aг Unió helвгete, 2012. évi besгéd. Európai Parlament plenáris
ülése Strasbourg, 2012. szeptember 12.
http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-12-596_hu.htm (Letöltve: 201ő.12.16.)
66
JUNKER, Jean Claude évértékelĪ beszéde. http://hu.euronews.com/2015/09/08/eloben-junckerevertekelo-beszede (Letöltve: 201ő.12.16.)
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1.2.1.3. Kína
Kína számára a 2008-as pekingi olimpia rendezése jelentette azt a pontot, amikor
kiállhatott a nemzetközi közösség elé, hogy demonstrálja hatalmát és gazdagságát,
ezzel együtt azt a szándékát is, hogy nevének és történelmi múltjának megfelelĪen
ismét elfoglalja központi helyét a globális nemzetközi rendszerben.67 Kína immár
három évtizede tartó felzárkózása minden korábbinál nagyobb figyelmet követel a
gazdasági, a politikai és a védelmi szektorok képviselĪitĪl. Kiindulópontja a „békés
felemelkedés” stratégiája, amely kifejezést 2003 novemberében használta elĪször
Zheng Űijian, a Kínai Reformbizottság elnöke,68 Teng Hsziao Ping 1979-ben
meghirdetett nyitás és felzárkózás politikáját alapul véve. ů „reform és nyitás
politikusa” leszögezte, hogy Kína nem kívánja a fennálló nemzetközi rendet
megváltoztatni, sem erĪszak útján aláásni vagy megdönteni, hanem kereskedelmi
terjeszkedés, tĪkebefektetés és a világ vezetĪ technológiáinak alkalmazása révén kíván
nagy országgá válni. Ezt megvalósítandó a kínaiak ahhoz a hagyományos stratégiához
nyúlnak vissza, amely értelmében a közvetlen konfrontációt elkerülve a perifériákon
szereznek pozíciókat. Ezt követve Kína az utóbbi évtizedekben rendkívüli aktivitást
mutatott a σyugat által bizonyos mértékben elhanyagolt két földrészen, ůfrikában és
Dél-ůmerikában; különösen az elĪbbiben épített ki erĪs kapcsolatokat a belügyekbe
való be nem avatkozás politikájával.
Az elemzĪk nagy része szerint Kínáé lesz a XXI. század, így a kérdés valójában
a mikorra vonatkozik. ů legvalószínĸbb elĪrejelzés szerint még 2030 elĪtt a bruttó
hazai termék (gross domestic product: GDP) alapján le fogja hagyni az USů-t. Az
európai elĪrejelzés ezt az idĪszakot már 202ő-re teszi, amikor átveheti az EU-tól és az
USA-tól a tudományos és a technológiai fejlĪdésben betöltött vezetĪ szerepet. 69 Az
τEűD prognózisa alapján a kínai nemzetgazdasági teljesítmény várhatóan 2020-ra
fogja meghaladni az USů nemzetgazdasági teljesítményét, így elĪreláthatólag 2020ra Kína lesz a világ legnagyobb nemzetgazdasága.70 A 2008. évi pénzügyi és gazdasági

MτLσÁR Mátyás: Taktikai egвüttműködés, stratégiai sгembenпllпs? Aг orosг−kínai kapcsolatok az
energiapolitika priгmпjпn keresгtül. In: σemzet és Űiztonság, 2015. VIII. évf. 2. sz. 27. old.
68
MINH, Pham Quang: Kína geopolitikai stratégiпi. Megítélés, hпttér és valósпg. In: Geopolitika a 21.
században I. évfolyam 2. szám. Zsigmond Király FĪiskola és a L’Harmattan Kiadó. 2010. 17. old.
69
Aг „Európa 2030” Projekt. Kihívпsok és lehetőségek. A Bölcsek Tanпcsпnak jelentése aг Európai
Tanпcsnak aг EU jövőjéről 2030-ig. 21. old.
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cmsUpload/hu_web.pdf (Letöltve: 201ő.12.12.)
70
BERNEK Ágnes: A 21. sгпгadi „kínai birodalom ”. Kína külföldi működőtőke-befektetéseinek
területi sгerveгődése. In. Geopolitika a 21. században I. évfolyam 2. szám. Zsigmond Király FĪiskola
és a L’Harmattan Kiadó, 2010. 53. old
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világválság elĪtti években a kínai gazdaság növekedése 10 százalék fölött alakult,
2008-ban a növekedés „visszaesett” 9,6 százalékra, 2009-ben 9,2 százalékra. 2010ben újból 10 százalék fölé került, majd 2011-ben 9,3 százalékos, 2012-tĪl pedig
folyamatosan 8 százalék alatt maradt a gazdasági bĪvülés.71 A kínai gazdaság
fenntarthatóságához – véli P. Szabó Sándor – évente minimum 8 százalék körüli
növekedésre lenne szükség.72 Ehhez további negatívumként járul az eltérĪ gazdasági
fejlettség a régiók, falvak és városok között, a szélsĪséges jövedelemeloszlás a
lakosság körében, a rossz hitelkihelyezések magas aránya, az árnyékbankrendszer
nagyarányú térnyerése. Ugyanide sorolandó az ipari termelést jellemzĪ alacsony
kereslet és a meglévĪ kihasználatlan termelĪi kapacitás, a belsĪ fogyasztásnak a
szociális háló hiánya miatti növekedési korlátai, az ingatlanpiaci buborék és a helyi
kormányzatok magas eladósodottága, valamint az ország exportpiacainak nehézségei.
73

A hitelezési ütem lassulása és a rossz hitelek GDP-arányának növekedése is

hozzájárulnak a gazdasági növekedés lassulásához.
ůhogy láttuk, Kína jelentĪs eredményeket ért el, ugyanakkor még nem
rendelkezik átfogó tervvel és elképzeléssel hegemón hatalmiságáról. Ennek egyrészt
az a magyarázata, hogy Kína viselkedése nem egyértelmĸ és átlátható, másrészt pedig
fejlĪdése csak a megváltozott környezetre adott megfelelĪ válaszként és nem egy
hosszú tavú stratégia megvalósításaként értelmezhetĪ. Ez alapján levonható az a
következtetés, hogy Kína minden világpolitikai törekvése, geopolitikai stratégiája
mögött a maximálisan realista kínai gazdasági érdekek húzódnak meg. 74 Ezzel
szemben, csatlakozva Szunomár Ágnes véleményéhez, úgy gondolom, hogy az új
évezred Kína számára már a globális hatalmi politizálás korszakát nyitotta meg. Ennek
oka nem egy új külpolitikai stratégia bevezetése, hanem a kínai gazdasági csoda révén

ů megtorpanás jelei már mutatkoznak. ů gazdaság növekedési üteme 201ő-ben lelassult, mivel
csak 6,9 százalékkal bĪvült, ami a 201Ő-ben mért 7,3 százaléktól elmaradt. 2016-ban a hivatalos
tervek szerint 6,5-7%-kal nĪhet az ország GDP-je. Ehhez további negatívumként járul a hitelezési
ütem lassulása és a rossz hitelek GDP-arányának növekedése is.
portfolio.hu: Nem kell félni a kínai gaгdasпg össгeomlпsпtól.
http://www.portfolio.hu/gazdasag/nem_kell_felni_a_kinai_gazdasag_osszeomlasatol.228323.html
(2016.07.30.)
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MTI: A kínai gaгdasпgi növekedés fenntarthatósпgпnak sгпmos riгikófaktora van.
https://m.profitline.hu/hircentrum/hir/331013/A-kinai-gazdasagi-novekedes-fenntarthatosaganakszamos-rizikofaktora-van (Letöltve: 2016.07.20.)
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P. SZůŰÓ Sándor: Kifullad-e a kínai növekedés? – A kínai gaгdasпg aktuпlis helвгete és
növekedésének fenntarthatósпga. Ludovika Szabadegyetem (2015.04.14.)
https://www.youtube.com/watch?v=2JWbMFAnr8A (Letöltve: 2016.07.20.)
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ekkorra elért világgazdasági pozícióból eredĪ státusz tudatosulása, illetve az erre való
reagálás volt.75 Kína a gazdasági fejlĪdést helyezi elĪtérbe a többi nemzethez való
kapcsolatában, tehát 2030-ig külpolitikájának céljait deklaráltan a béke, a fejlĪdés és
az együttmĸködés hármasa határozza meg.76 Szándéka tehát, hogy békés és stabil
nemzetközi

környezetet

teremtsen,

amelyben

képes

nemzeti

képességeit

megszilárdítani, valamint befolyását növelni.
Tekintve, hogy Kína külpolitikája az ország nemzetközi politikai és gazdasági
fenntarthatóságát hivatott szolgálni, Délkelet-Ázsia pozíciója kiemelt jelentĪségre tett
szert, következésképpen Kínát az ůSEůσ-hoz (Association of Southeast Asian
Nations, Délkelet-Ázsiai σemzetek Szövetsége), illetve az ASEAN +3-hoz fĸzĪdĪ
kapcsolata nélkül, amely teret ad számára nemcsak közvetlen biztonsági, hanem
gazdasági érdekei megerĪsítéséhez, nem elemezhetjük. Ezen régió összes országával
1990-es évek elején normalizálta vagy újra kiépítette kapcsolatát, hiszen „DélkeletÁгsia jelenti aгt a térséget, amelвre Peking globпlis sгerepvпllalпsnпl is
tпmasгkodhat, miköгben a helвi пllamok is nвernek e barпtsпg révén.”77 Az utóbbi
évtizedben tehát az ůSEůσ országokban jelentĪsen csökkent a Kínával szembeni
ellenséges érzület, s ennek megfelelĪen növekszik Kína befolyása ezen országok
körében. Kína új Ázsia-politikája – a „szárazföldi szomszéd”, „békés szomszéd”,
„gazdag szomszéd” – szemmel láthatóan eredményesnek bizonyul DélkeletÁzsiában.78 ůz ůSEůσ mint fokozatosan egységesülĪ szervezet, illetve annak tagjai
az együttes gazdasági erejük és fejlĪdési dinamikájuk révén várhatóan az elkövetkezĪ
években a világgazdaság kiemelkedĪ tényezĪjét, az elkövetkezĪ idĪszak fejlĪdésének
egyik motorját jelenthetik majd.79
Kína a biztonságot komplex módon értelmezi, és a gazdaságpolitikán kívül más
tényezĪket is figyelembe vesz a növekedési és fejlĪdési folyamatok zavartalansága
érdekében. ů nem hagyományos fenyegetések (pl. a nemzetközi terrorizmus,
drogkereskedelem, határokon átívelĪ bĸnözés stb.) arra ösztönzik Pekinget, hogy
SZUστMÁR Ágnes: Kínai külpolitika, kínai hatalmi politika: folвamatossпg és vпltoгпs. In: Külügyi
Szemle 2012. XI. évf. 2. sz. 13ő. old.
76
SZUστMÁR Ágnes: Kínai nagвhatalmisпg. A Kínai Népköгtпrsasпg nagвhatalmi ambíciói,
sгerepvпllalпsa, és partnerei a XXI. sгпгadban. PhD értekezés. Űudapesti űorvinus Egyetem.
Budapest, 2012. 159. old.
77
NEMES-SIPOS Sándor: Aг ASEAN és Kína gaгdasпgi kapcsolatainak kibontakoгпsa a 21. sгпгad
első évtiгedében. In: EU working papers, 2009. 3. sz. 59. old.
78
JIANYONG, Yue: Békés felemelkedés - realitпs vagв vпgвпlom. Polonyi Péter (ford.): In. KülVilág,2006. III. évf. 3-4.sz. 56-75. old. http://epa.oszk.hu/00000/00039/00010/pdf/polonyi.pdf
(Letöltve: 201ő.12.20.)
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NEMES-SIPOS Sándor: im. ő6. old.
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keresse a nemzetközi együttmĸködés lehetĪségeit a kockázatok kezelésében, a közös
biztonság szavatolásában, a globális problémák megoldásában. Kína konstruktív, és
egyre aktívabb szerepet játszik nemzetközi szervezetekben és intézményekben, mint
az ENSZ, a Világkereskedelmi Szervezet (World Trade Organization: WTτ) és a
régióközi intézmények (ůPEű, ůSEM stb.). ů kínai vezetés tehát arra törekszik, hogy
maximálisan kiaknázza a globalizáció által kínált elĪnyöket, és lehetĪség szerint
minimalizálja a hozzá kapcsolódó fenyegetéseket. Ugyanakkor Kína nemzetközi
felemelkedésének tükrében nem elhanyagolható, hogy Peking tengeri hatalmi
ambíciói elĪtérbe kerültek. Ma még nem elsĪsorban haditengerészeti ereje teszi azzá,
hanem nemzetközi nyitottsága és a világkereskedelembe való beágyazottsága,80
amelynek sérülékeny pontja a külföldi nyersanyagoktól, tĪkétĪl, technológiától és
felvevĪpiacoktól való függĪsége. ů tengeri ellátási útvonalak védelme tehát a kínai
energiabiztonság egyik nagy jövĪbeli kérdése. Ez túl azon, hogy egy olyan területen
igyekezett erĪsíteni Kína mozgásterét, amelyen különbözĪ okokból (tengeri ellátási
útvonalak fontossága, geostratégiai környezet stb.) a legsebezhetĪbbnek tĸnt, egy
olyan irányba teszi lehetĪvé a szárazföldön atomhatalmakkal körülvett ország
érdekövezetének kiterjesztését, ahol relatíve legkisebb kockázatokkal találkozik,
ugyanakkor stratégiai szempontból jelentĪs nyereséggel kecsegtet.
Kína esetében a felvázolt trendek csak akkor valósulhatnak meg, ha politikailag sikeres
liberalizáció végbemegy. „A Köгépbirodalom életében ugвanis lassan elérkeгik egв
olвan fпгis, ahol a lakossпg tehetős, és nagвobb befolвпsra tart igénвt.”81

1.2.1.4. Oroszország
„Aг orosгokat leginkпbb a birodalmi mentalitпs jellemгi, a kénвelemnél sokkal többre
tartjпk aгt, ha megkapjпk, ami nekik jпr.”- nyilatkozta Edward Luttwak hadtörténész.
τroszország pedig felemelkedĪben van, és az eurázsiaiság geopolitikai elvét
alkalmazva egyre inkább szárazföldi hatalommá válik.82 Ekképpen τroszország egyik
alapvetĪ geopolitikai problémája, hogy nagy területi kiterjedése ellenére sem
rendelkezik megfelelĪ tengeri kijáratokkal. ůz orosz hatalomnak mindig célja volt
80
RÁűZ Lajos: A vпltoгó Kína hatпsa a nemгetköгi biгtonsпgra. In: Hadtudomány, 2013. XXIII. évf.
1. elektr. sz. 240.old.
http://mhtt.eu/hadtudomany/2013/2013_elektronikus/2013_e_Racz_Lajos.pdf (Letöltve: 201ő.12.20.)
81
dw.com: China über allen? Die Welt im Jahr 2030.http://www.dw.com/de/china-%C3%BCberallen-die-welt-im-jahr-2030/a-15998818 (Letöltve: 201ő.12.1ő.)
82
B. SIMON Krisztián: „Putвinnak lenni nem foglalkoгпs” Interjú Edward Luttwak hadtörténésszel,
stratégiai elemzĪvel τroszországról, Görögországról és az EU-ról. In: Magyar Narancs. 2015. 07.16.
http://magyarnarancs.hu/kulpol/putyinnak-lenni-nem-foglalkozas-95743 (Letöltve: 201ő.12.1ő.)
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fagymentes kikötĪk biztosítása, ami déli, délnyugati irányú terjeszkedést jelentett.83
Ennek konkrét megnyilvánulásai az ukrán válság, illetve a Krím bekebelezése voltak,
amely megmutatta, hogy τroszország képes bĪvíteni határait a XXI. században is,
habár eszköze nem a XXI. században megszokott tárgyalásos és diplomáciai út, hanem
a fegyverhasználat volt.
ů XXI. század geopolitikáját úgy is szokták jellemezni, mint az
energiahordozókért és a nyersanyagokért folytatott nagyhatalmi harcot. Ennek
hátterében nem csak az USů növekvĪ nyersanyag- és energiaigénye, hanem a kínai
növekedés drasztikus nyersanyag- és energiaéhsége áll. Következésképpen az új orosz
gazdasági érdekszféra kiépítése jelenleg elsĪdlegesen a földgázhoz és a kĪolajhoz
kapcsolódik, ami τroszország új nagyhatalmi törekvéseinek is az alapja, mivel
bevételeinek háromnegyede ebbĪl származik.84 ůz ország gazdasági fellendülése a
2000. évben megkezdĪdött politikai irányváltáshoz kapcsolható, mikor Vlagyimir
Putyint85 választották államelnökké, aki meghirdette és azóta is következetesen
alkalmazza az új orosz gazdaságpolitikát és az új orosz geopolitikát. Ennek mottója:
„Orosгorsгпgnak minden erőforrпsa megvan ahhoг, hogв ismételten nagвhatalom
legyen!”86 Putyin a GDP egy évtized alatti megduplázását tĸzte ki célul, amivel
Moszkva a világ legnagyobb öt gazdasága közé kerülhet, amelyet alátámaszt Deák
ůndrás György megállapítása: „Ebben a vonatkoгпsban a két putвini ciklus
kétségtelen siker, Orosгorsгпg elmúlt 30 éves történelmének egвik legdinamikusabban

HARDI Tamás: Orosг geopolitikai és geoökonómiai érdekek a Duna mentén In: Geopolitika a 21.
Században, III. évfolyam, Ő. szám. Zsigmond Király FĪiskola, a Széchenyi István Egyetem és a
L’Harmattan Kiadó. 111. old.
84
ůz orosz gazdaság, amelynek legfontosabb alapja az energiaágazat, erĪsen függ az energiaáraktól. ů
nyolcvanas évek végén alacsonyak voltak az olajárak, 1998 elĪtt alig haladta meg a 10 dollárt
hordónként, és azután is viszonylag rövid ideig ment 20 dollár fölé. Még 2003-ban is Ő0 dollár körült
járt, majd 201Ő. elején meghaladta a 100 dollárt. 201Ő júniusa óta azonban zuhan az olajár, mely 201őben 50-60 dollárra ment le, 2016 januárjában elérve a 12 éves mélypontot 30 dolláros szint alá zuhant
a Brent jegyzése, majd ismét emelkedni kezdett. 2016 júliusában Őő-Ő0 dolláros szinten mozgott.
ElemzĪi körök szerint nem valószínĸ, hogy a közeljövĪben 100 dollár lesz újra az olajár, tekintettel az
amerikai tartalékok mértékére.
SZ. BÍRÓ Zoltán: τroszország zuhanása és stabilizálódása címĸ elĪadása rövidített, nyomtatott
verziója.http://infovilag.hu/hir-29343-megroppano_vilagrend_felulnezetbol_atala.html
(Letöltve
2016.07.21.)
portfolio.hu : σem lesz mostanában 100 dolláros olajár
http://www.portfolio.hu/vallalatok/energia/nem_lesz_mostanaban_100_dollaros_olajar.4.237569.html
(Letöltve 2016.07.21.)
85
Vlagyimir Vlagyimirovics Putyin: 2000–2008 között az τroszországi Föderáció második elnöke,
2008 májusától kormányfĪje. ů 2012 márciusától kezdte meg harmadik elnöki ciklusát.
86
BERNEK Ágnes: Geopolitika és/vagв geoökonómia – a 21. sгпгad vilпggaгdasпgi és a vilпgpolitikai
folвamatainak össгefüggései. 48. old.
83
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növekvő korsгakпt tudhatja maga mögött.”87 Putyin elnöki színrelépésekor – az ország
nemzetközi tartalékai mindössze 7,ő milliárd dollárt tettek ki, 2008 augusztusának elsĪ
hetében már csaknem 600 milliárd dollárnál tartottak.88 2013-ban azonban a gazdasági
növekedés lenullázódása követett, amelyben szerepet játszottak az τroszország ellen
hozott gazdasági szankciók is. ů 2030-ig terjedĪ elĪrejelzések további visszaesést
tükröznek, mivel az orosz gazdaság átlagos növekedése az orosz Gazdasági FejlĪdés
Minisztériumának hosszú távú elĪrejelzése alapján 2013 és 2030 között 2,8 % lesz, a
világgazdaságban elfoglalt pozíciója csökken (2012: 4 %, 2030: 3,4 %).89 ů belsĪ
nehézségeket – elöregedett infrastruktúra, kedvezĪtlen üzleti környezet, képzett
emberek hiánya, korrupció – sem sikerül meghaladni. Ezt vetíti elĪre az angol űentre
for Economics and Űusiness Research (űEŰR) prognózisa is, amely szerint a
rubelválság és az olajárak egyidejĸ zuhanása miatt az orosz gazdaság a nominális éves
GDP-érték alapján 201Ő-ben elfoglalt tizedig helyrĪl 201ő-ben a tizennegyedikre esett
vissza, és innen 2030-ra várhatóan két helyet javítani tud pozícióján, ami 2031-re
szertefoszlik, következésképpen középtávon nem tud feljebb kapaszkodni.90 Az Orosz
Tudományos ůkadémia Világgazdaság és σemzetközi Kapcsolatok Intézete által
készített elĪrejelzés megállapítja, hogy τroszország a 10. helyen lesz gazdasági
teljesítményét tekintve, illetve globális GDP hányada változatlan marad, 2-3 százalék.
Mindez azonban a gazdaságélénkítés függvénye, amely szerint az oroszoknak a GDPjük 30-Őő százalékának megfelelĪ mértékĸ gazdasági befektetésekre lesz szükségük a
mostani 20-23 százalék helyett, továbbá csökkenteniük kell a pénzügyi terheiket és el
kell fojtani az inflációt.91
σapjainkban τroszország (még) nem tudja ellátni a nagyhatalmak klasszikus
feladatainak

többségét,

nyersanyagforrásban,

bár

hatékony

rendelkezik
hírszerzéssel

atomfegyverekkel,
rendelkezik,

bĪvelkedik
kiemelkedĪek

kiberkapacitásai és ahogy Szíriában is szemléltette, erĪs haderĪvel bír. Űeavatkozása
DEÁK ůndrás György: Főniб a kalitkпban? Aг orosг külpolitika elmúlt tíг éve. In: Külügyi Szemle,
2009. VIII. évf. 2. sz. 26. old.
88
SZ. BÍRÓ Zoltán: Aг orosг gaгdasпg: vпlsпgok és stratégiпk (2.) 1. old.
http://penzugykutato.hu/sites/default/files/SzBiroZoltan_A%20valsag%20hatasa%20Oroszorszag1004
28.pdf (Letöltve: 2016.07. 30.)
89
oroszvilag.hu: Orosг gaгdasпg: romló kilпtпsok. Milвen lesг Orosгorsгпg 2030-ban?
http://www.oroszvilag.hu/?t1=tortenelem&hid=4401 (Letöltve: 201ő.12.17.)
90
Centre for Economics and Business Research: World Economic League Table 2016 Highlights.
http://www.cebr.com/reports/welt-2016/ (Letöltve: 201ő.12.17.)
91
ERDÉLYHEGYI Dániel: Orosгorsгпg nвersanвag-kitermelő marad 2030-ig.
http://kitekintold.hu/europa/2012/11/22/oroszorszag_nyersanyag-kitermel_marad_2030ig/#.VnI8peK-DIU (Letöltve: 201ő.12.17.)
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során demonstrálta a szervezett és sikeres katonai mĸködést a határaitól távol, illetve
kipróbálta az újra felfejlesztett haderĪt éles körülmények között. „15 éven пt
sгakadatlanul aгon dolgoгott, hogв vissгanвerje önbecsülését és nagвhatalmi
stпtusгпt, és ennek érdekében egв hatékonвan működni tudó katonai erőt épített fel,
modern technikпval.”92 Sz. Űíró Zoltán meghatározásával élve ezen beavatkozás
legfontosabb célja az volt, hogy „visszakerüljön a nagyok asztalához”. Jelenleg az a
kérdés, hogy Szíria kapcsán kerül-e vissza, vagy globálisanς93 Ezen lépések ideológiai
alapja és háttere a Lavrov által megtestesített újraértelmezett külpolitikai
irányvonalban ölt testet94:
-

τroszország elismerése mint nagyhatalom és a világ egyik vezetĪ állama;

-

τroszország Európához tartozik és jelentĪs helyet is követel magának;

-

ůz orosz hagyomány és a kulturális-civilizációs kivételezettsége, amely nem a
σyugati tradíciókat követi;

-

σyugat megpróbálja kiszorítani τroszországot Európából. τroszország
ugyanakkor kész a kölcsönösen elĪnyös, a széles körĸ európai együttmĸködésre,
az oszthatatlanság elvén nyugvó, a nemzetközi jogot tiszteletben tartó biztonsági
struktúra megteremtésére.

ůz orosz stratégiai lépések azonban nagymértékben az orosz vezetĪk döntéseitĪl
függenek; növelik-e az ország nemzetközi integrációját és enyhítik a jövĪbeni
fegyveres konfliktusok esélyét, vagy továbbra is elszigetelik az országot, növelve a
bizalmatlanságot.

1.2.1.5. India
India mind katonai, mind politikai szempontból a dél-ázsiai térség regionális
hegemónja. Egyes elemzĪk szerint 202ő-re, mások szerint 2030-ra a világ legnépesebb
országa lesz. India gazdasági növekedésének üteme valószínĸleg emelkedni fog. ů
jövĪ globális erĪviszonyaira vonatkozó prognózisok az országot a XXI. század
második felére Kína és az ůmerikai Egyesült Államok után a harmadik legjelentĪsebb
tényezĪ szerepébe várják. India 1990-es évek végétĪl megfogalmazott óvatos globális
hatalmi ambíciói egyre határozottabban tapinthatók ki véleményem szerint.
FELLEGI Tamás: Épp egв éves a sгíriai beavatkoгпs – Orosгorsгпg aг égbe ment.
http://privatbankar.hu/makro/epp-egy-eves-a-sziriai-beavatkozas-oroszorszag-az-egbe-ment-298741
(Letöltve: 2016.07. 30.)
93
SZ. BÍRÓ Zoltán: Mosгkva kiemelt figвelemben résгesíti Magвarorsгпgot - VIDEÓ
http://inforadio.hu/arena/2016/05/25/sz._biro_zoltan-arena/ (Letöltve: 2016.07.30.)
94
SűHRÖDER, Hans-Henning: i.m.
92
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India egy ellentmondásokkal teli ország, amelynek demográfiai szerkezete rendkívül
kedvezĪ, nagyon magasak a gazdasági növekedési arányok és a világ egyik vezetĪ
nemzete az információs technológia területén. Ugyanakkor Indiában él a világ
legszegényebbjeinek 40 %-a. ů lakosság kevesebb mint 10 %-a (ellentétben a széles
körben elterjedt véleménnyel) beszél angolul, ellenben van 22 hivatalosan elismert
nyelv, amelyek közül egyiket sem beszéli a lakosság többsége. ů lakosság harmada
analfabéta.95 India ugyanakkor pluralista berendezkedésĸ, hosszú demokratikus
történelemmel rendelkezĪ ország, amelynek meghatározó jellegzetessége a rendkívüli
társadalmi töredezettség. ů jólétet és a tulajdonviszonyokat a születés szerinti
csoporthoz való tartozás szabja meg, a legtöbb hagyományos tevékenység és sok
modern foglalkozás is ehhez a vallási vagy tradicionális háttérhez kötĪdik. ůz indiai
közgondolkodás számára az egyén legfontosabb jellemzĪje a dzsáti, az a csoport,
amelybe az egyén a származása révén beleszületett.96
India 2011-ben vásárlóerĪ-paritáson számolva már a világ összes GDP-jének
7%-át állította elĪ, ez az arány 2060-ra az τEűD elĪrejelzése szerint akár a 11%-ot is
elérheti. (Összehasonlításul: az USů akkor 1Ő%-ot képvisel majd a világ GDPjébĪl.)97 Hasonló jelentĪs változás érhetĪ tetten a nominális éves GDP-érték alapján
felállított helyét illetĪen. Míg 201ő-ben a 7. volt a rangsorban, 2030-ra a 3. helyre
várják Indiát a szakemberek, úgy, hogy az ország GDP-je közel ötszörösére emelkedik
majd.(2015-ben 2,183, míg 2030-ban 10,133 billió $.)98
ů posztbipoláris korszakban India és annak geopolitikai környezete
felértékelĪdött, amelyhez mérten folyamatosan igazítja külpolitikáját. Stratégiai
célkitĸzése egy olyan többpólusú világrend kialakítása, amelynek egyik pólusát
alkotja. ů koncepció három pillérre épül; a kvázi atomhatalmi státusának elismerésére,
az állandó tagság megszerzésére az EσSZ Űiztonsági Tanácsában, amit jelen ideig
nem sikerült elérni és a regionális vezetĪ szerepére. India nagyhatalmi törekvéseinek
további tétele a haderĪ, amelynek létszáma napjainkban 1,3 millió fĪ. ůz ország
STÖVER, Jana– VÖPEL, Henning– LANGER, Hans-Michael: Strategie 2030 – Indien. Berenberg
Bank, Hamburgisches WeltWirtschafts Institut. Hamburg, 2011. 7. old.
http://www.hwwi.org/fileadmin/hwwi/Publikationen/Partnerpublikationen/Berenberg/Strategie_2030Indien.pdf (Letöltve: 201ő.12.18.)
96
FOLK György: A lпtsгólagos egвség és a töredeгettség követkeгménвei Indiпban. In: Kül-Világ,
2008.V. évf. 2. sz. http://kul-vilag.freeweb.hu/2008/02/folk.pdf (Letöltve: 201ő.12.17.)
97
Organization for Economic Cooperation and Development, Looking to 2060: Long Term Growth
Prospects for the World. London, OECD, 2013, 27. old.
http://www.oecd.org/eco/outlook/2060%20policy%20paper%20FINAL.pdf (Letöltve: 201ő.12.17.)
98
World Economic League Table 2016 Highlights. http://www.cebr.com/reports/welt-2016/
(Letöltve: 201ő.12.17.)
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hadiipara jelentĪs modernizáción ment keresztül, különösen a légierĪ és a
haditengerészet. σapjainkban Kínát megelĪzve a világ 1. számú fegyverimportĪrévé
vált.99 ů hagyományosan elzárkózó geopolitikai magatartása is változáson megy
keresztül, amelynek legfĪbb bizonyítéka a 201ő-ben kiadott „India tengerészeti
biztonsági stratégiája”100 címmel megjelent dokumentum, amely alapján az ország a
XXI. század következĪ évtizedére tradicionális tengeri hatalmakat felülmúló képesség
kiépítésére törekszik. ů haditengerészet nemcsak az ország direkt (katonai, gazdasági
és energetikai) biztonsági érdekeit támasztja alá, hanem a tágabb hatalmi politikai
koncepció részeként az indiai nukleáris ütĪerĪ globális megjelenítését (az
atomtengeralattjáró-program)

és

a

hagyományos

erĪkivetítési

potenciált

is

szolgálja.101
ůz indiai stratégiai kultúra egyik hagyományos alapelemének számító el nem
kötelezettség

továbbra

is

érvényes

törekvés,

ami

napjainkban

az

egyes

nagyhatalmakhoz fĸzĪdĪ kapcsolatok differenciálásán és kiegyensúlyozásán
nyugszik. ů konstruktív, egyensúlyi politizálás szándéka ellenére India tartósan
ellenérdekelt egy sinocentrikus ázsiai államközi struktúra kialakulásában,102 így
stratégiai kihívásai között továbbra is Kína felemelkedésének megfelelĪ módon
történĪ kezelése áll, amelyhez való viszonya nagy kettĪsséget mutat. Egyrészt
megoldatlanok a két ország közötti határproblémák és politikai ellentétek, másrészt
India a kínai regionális befolyás ellensúlyozására törekszik, ugyanakkor a gazdasági
együttmĸködés annyira pozitív, hogy India számára Kína jelenti az elsĪ számú
kereskedelmi partnert.103 Külpolitikájának további feladataként jelenik meg a
pakisztáni konfliktus megoldása és megoldáskeresés Pakisztán destabilizálódásának
kezelésére. ůz ország regionális politikája az elemzĪk többsége szerint visszatér az

CSICSMANN László: India - Ébredeгő nagвhatalom? címĸ elĪadás a űorvinus Egyetemen 2011.
november 9. https://www.youtube.com/watch?v=5AmlE3fcWJg (Letöltve: 201ő.12.18.)
100
Indian Navy: Ensuring Secure Seas: Indian Maritime Security Strategy.
http://indiannavy.nic.in/sites/default/files/Indian_Maritime_Security_Strategy_Document_25Jan16.pd
f (2016.07.30.)
101
HÁDů Űéla: Aг indiai biгtonsпgpolitika a hideghпború utпn. 105.old.
102
HÁDů Űéla: Indiai kormпnвvпltпs – külpolitikai irпnвvпltпs? In: σemzet és Űiztonság, 2014. VII.
évf. 5. sz. 25. old.
103
ů két ország közötti kibékíthetetlennek tĸnĪ ellentétek ez idáig négy ízben fegyveres konfliktusba
torkolltak (1947, 1965, 1971, 1999). Az 1971-es konfliktus kivételével – amikor Űanglades Pakisztántól
való függetlenné válása volt a tét – az indiai–pakisztáni háborúk hátterében a kasmíri kérdés
megoldatlansága állt. A szembenállást tovább mélyítik a pakisztáni szélsĪséges, terrorista csoportok és
az erĪszak mindennapossá válása. India ugyanis ott van a terrorizmus által legjobban fenyegetett 5
ország között.
99
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úgynevezett Gudzsrál-doktrína elvi kereteihez, vagyis az indiai állam iránti regionális
bizalom helyreállításának politikájához.
2025-re a csaknem másfél milliárd lakosú India a globalizáció körülményei
között – véleményem szerint – a versenyképes országok új típusát, a több nyelv,
kultúra, vallás és nép történelmi együttélésére épülĪ civilizációs államot testesíti meg
a hagyományos nemzetállami vagy – nemzetállami jellegĸ – szövetségi állami
modellel szemben. Ugyanakkor számos belsĪ problémája miatt komoly nehézségeket
– többek között a modern városfejlĪdés kihívásait, a nagyfokú szegénységet
(szegénységi ráta kb. 30%)104, az egyenlĪtlen jövedelemelosztást, a belsĪ
törésvonalakat, a fizetĪképes középosztály megteremtését, a vallási ellentéteket és
szeparatizmust (hindu nacionalizmus erĪsödése) – kell legyĸrnie ahhoz, hogy stabil
globális hatalmi pólusként tarthassa számon a világ hosszú távon. Kilátásai jelenleg
kedvezĪek, hiszen gazdasági növekedése az elkövetkezĪ években 7% körülire
prognosztizálható, amelyhez hozzájárul azon egyedisége, hogy értelmisége
sokmilliós, szakmai tekintetben kiváló.

1.2.1.6. Japán
σapjainkban Japáné a világ negyedik legnagyobb gazdasága, technológiai
kifinomultságának, illetve kereskedelmi hálózatainak köszönhetĪen jelentĪs erĪ lehet
a késĪbbiekben, ugyanakkor számolni kell azzal a ténnyel, hogy azon országok közé
fog tartozni 2030-ban, amelyeket mélyen érint a népességszám fogyása és az
elöregedés. ů jelenlegi 126 milliós105 lélekszám ekkora 10 millióval, a munkaképes
lakosság száma 17 %-kal, várhatóan 67 millióra csökken.106 Japán 2030-ig megtartja
jelenlegi helyét a világgazdaságban, növekedési üteme azonban lassul, amelyhez
hozzájárul a rekord szintre emelkedĪ államadósság. (20ő0-ig tartó idĪszakban Japán a
negyedik helyrĪl a hetedik helyre csúszhat.)107
ůz ország a megváltozott regionális viszonyrendszer hatására – Kína és India
felemelkedése és katonai képességének növekedése, a Pekinggel kiújuló területi vita,
az Egyesült Államok befolyásának megváltozása a térségben, a Kuril-szigetek
CSICSMANN László: India - Ébredeгő nagвhatalom?
United States Census Bureau: U.S. and World Population Clock. http://www.census.gov/popclock/
(Letöltve: 201ő.12.18.)
106
COTTA, Cin: The Strategic Implications of Japan’s Demographic Decline.
http://gt2030.com/tag/japan/ (Letöltve: 201ő.12.18.)
107
PricewaterhouseCoopers: The World in 2050.Will the shift in global economic power continue?
https://www.pwc.com/gx/en/issues/the-economy/assets/world-in-2050-february-2015.pdf (Letöltve:
2015.12.22.)
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hovatartozásának kérdése, az orosz hatalmi jelenlét megnövekedése, az észak-koreai
atomkísérlet – megkezdte nemzetközi szerepének „normalizálását”, azaz az ország
katonai képességeinek a gazdasági nagyhatalmi státuszához igazítását, célként
megjelölve azt az igényt, hogy nemzetközi színtéren „teljes értékĸ” biztonságpolitikai
szereplĪ legyen. ů proaktív pacifizmus108 irányába hajló újraértelmezett kül- és
biztonságpolitika kapcsán kibontakozó folyamat legfontosabb tényezĪi az évtizedek
óta

érvényben

lévĪ

fegyverexport-tilalom

feloldása109

és

a

szigetország

háborúellenességét garantáló kilencedik cikkely újraértelmezése. E szerint a japán
hadsereg bevethetĪ, ha veszélyben van a szigetország szuverenitása, vagy egy olyan
országot ér támadás, ahol japán állampolgárok élnek. Ezen felül a haderĪ részt vehet
nemzetközi katonai missziókban, illetve az EσSZ békehadmĸveleteiben. JelentĪs
változásnak tekinthetĪ továbbá, hogy 2014-2020 közötti idĪszakban Tokió ő%-kal
kívánja növelni katonai kiadásait.
Japán tekintetében az elkövetkezĪ 1ő évre kiható külpolitikai irányváltás további
tényezĪi az amerikai–japán védelmi szövetség, vagyis az Egyesült Államokkal való
szövetségesi kapcsolat erĪsítése,110 valamint annak elismerése, hogy a világ és a keletázsiai térség egyre összetettebb biztonsági környezetének fényében területi védelme
nem az ország partjainál vagy parti tengerein, hanem attól egyre távolabb kezdĪdik.
Japánnak ugyanis létfontosságú a tengeri kereskedelem szabadsága, mivel sem
energiahordozókkal, sem nyersanyagokkal nem rendelkezik. Ennek kompenzálására
ů proaktív pacifizmus a II. világháború utáni idĪszak során használt idealista pacifizmus
ellentételeként használt értelmezés, melyet az ůbe-kormány (2012-) biztonság- és védelempolitikájához
köthetünk. űélja hogy más államokkal együttmĸködésben, azaz multilaterális keretben aktívabban
hozzájáruljon a nemzetközi biztonságához.
109
Japán 1967-ban vezette be a fegyverexport-tilalmat, amely három fĪ részbĪl állt: Tokió nem exportált
a kommunista blokk országaiba; a konfliktusban lévĪ, vagy várhatóan konfliktusba keveredĪ államokba
és az EσSZ szankciók alatt lévĪ országokba. Kilenc évvel késĪbb Tokió bejelentette, hogy pacifista
külpolitikájával összhangban lemond a külföldi fegyverszállításokról. ůz ezredforduló után azonban az
Egyesült Államokkal, majd σagy-Britanniával kötött megállapodást fegyverfejlesztésrĪl. 2013
decemberében elĪször szállított fegyvereket és lĪszert a dél-koreai EσSZ békefenntartóknak a
polgárháború szélére sodródott Dél-Szudánba.
KRůJČÍR Lukács: A Felkelő Nap hadserege elsгabadul – Haderőreform Japпnban.
http://www.korkep.sk/cikkek/kulugyek/2014/07/29/a-felkelo-nap-hadserege-elszabadulhaderoreform-japanban (Letöltve: 201ő.12.22.)
110
ů szövetség legfontosabb téziseit a Védelmi Irányelvek tartalmazzák, amely szerint az amerikai
nukleáris elrettentés és védĪernyĪ pótolhatatlan Japán biztonsága szempontjából. ůz újraértelmezett
szövetségben javítani kívánják az együttmĸködést, továbbá növelik az amerikai-japán jelenlétet a
Nyugat-Csendes-óceánon. ů ma is meglévĪ közös tervezést, gyakorlatokat és kiképzéseket még
intenzívebbé teszik, növelik az együttmĸködést a rakétavédelem, a válságreagálás, a kalózkodás elleni
mĸveletekben, a katasztrófa elhárítás, a békemĸveletek, a terroristaellenes mĸveletek terén, valamint a
haditengerészeti és kibervédelmi erĪk között. Ezen túl további célként jelenik meg az amerikaiak
„tehermentesítése” Kelet-Ázsiában.
KISS Roland: Aг új japпn védelempolitika (I.). In: σemzet és Űiztonság, 2015. VIII. évf. 2. sz. 6Ő-65.old.
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új területet, ůfrikát vonta be érdekszférájába, mind jobban összekötve nemzeti
érdekeit és külpolitikájának egyik kiemelt elemét, a támogatási politikát, mely alapján
Japánt a világ egyik fĪ donor országaként tartjuk számon. ů japán külpolitika további
új irányvonala az amerikai és japán fölényt biztosító Csendes-óceáni Partnerség
kiépítése.111 ůz ország egyre jelentĪsebb kapcsolatokat ápol továbbá az ázsiai
országokkal és növekvĪ súllyal vesz részt az Ázsiai Fejlesztési Űank, az ůPEű, az
ůSEůσ+3, illetve az ůSEůσ+6 mĸködésében is. ErĪteljes lépéseket tesz annak
érdekében, hogy ezeket az elĪnyöket geopolitikai súlyának növelésére fordítsa.
Középtávon tehát Tokió új alapokra helyezett kül- és biztonságpolitikája, amely
értelmében kész több felelĪsséget vállalni a regionális és a nemzetközi stabilitás
érdekében, nagy lehetĪség arra, hogy több mint hetven év után nemcsak gazdasági és
kereskedelmi, hanem katonai-politikai tényezĪvé váljon a Távol-Keleten. Kérdés,
hogy ebbe a helyzetbe miképp fognak belenyugodni a szomszédos országok.

1.2.1.7. Brazília
Űrazília a XXI. századi nemzetközi rendszer kiemelkedĪ szereplĪje lehet megítélésem
szerint, csatlakozva Simai Mihály elméletéhez a XXI. század meghatározó
erĪközpontjairól.112 Legfontosabb latin-amerikai feltörekvĪ piacként, ugyanakkor
egyetlen portugál nyelvĸ államként nehéz elfogadtatnia vezetĪ szerepét a
túlnyomórészt spanyolajkú országok között. Napjainkban a világ ötödik legnagyobb
területĸ és népességĸ állama, amelynek lakossága dinamikusan növekszik (201ő-ban
207 millió, 2030-ban várhatóan 228 millió fĪ).113
A jelenlegi geopolitikai stratégiájának hátterében a Rio de Janeiro partvidéken
feltárt hatalmas pre-salt114 kĪolajmezĪ áll, amelynek réven azzal számolt, hogy néhány
év múlva bekerül a világ öt legnagyobb kĪolaj-exportáló országa közé. 2015-ben
azonban recesszióba fordult az ezredforduló óta tartó gyors növekedés. ů
nyersanyagárak világpiaci árának zuhanása és a visszaesett kínai kereslet hatására a
gazdaság mély válságba került, amelyet tovább nehezít a belpolitikai krízis, a
Trans-Pacific Partnership, TPP. A TPP-tárgyalásokat 2010-ben kezdte az Egyesült Államok,
ůusztrália, Peru, Vietnam, Szingapúr, Új-Zéland, űhile és Űrunei. Malajzia Mexikó. Kanada 2012ben, Japán 2013-ban csatlakozott. ůz együttmĸködés így érinti a világgazdaság közel Ő0 százalékát. ů
megállapodás tartalmazza a kereskedelmi korlátok nagy részének lebontását, közös szabványok
kialakítását számos iparágban, valamint kitér a környezetvédelemi és munkaügyi szabályozásra is.
112
SIMAI Mihály: i.m. 462.old.
113
Population Pyramids of the World from 1950 to 2100
http://populationpyramid.net/brazil/2030/ (Letöltve: 201ő.12.22.)
114
A pre-salt olaj az ún. ultramélységben, többnyire két – háromezer kilométer vastag, instabil sóréteg
és sziklás üledék alatt húzódik meg az ůtlanti-óceánban.
111
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felelĪtlen kormányzás és korrupciós botrányok sorozata, valamint az egyre növekvĪ
társadalmi elégedetlenség.
ůz ország XXI. századi kül- és biztonságpolitikájának középpontjában a délamerikai térség teljes integrációjának megteremtése és átalakítása áll, társadalmi,
infrastrukturális és gazdasági értelemben egyaránt. ElsĪdleges célja, hogy Űrazília
legyen a dél-amerikai kontinens vezetĪ állama. Ennek politikai és gazdasági alapját a
Déli Közös Piac (Mercosur) 1991-es létrejötte alapozta meg, amit a nyolcvanas
években meginduló brazil-argentin közeledés tett lehetĪvé. ůz integrációs folyamat
hátterében fĪként politikai és stratégiai motivációk húzódtak, vagyis a brazil
külpolitikában a Mercosur a kezdetektĪl fogva nem önmagáért való cél, sokkal inkább
egy eszköz volt a globális pozícióépítésben. Gazdaságilag a kereskedelmi liberalizáció
és a piacszerzés, diplomáciailag pedig a nagyobb hangsúly eszköze, egyfajta
„támaszték” a nemzetközi tárgyalásokon.115 σagysága és tevékenységi körének
összetettsége miatt a Mercosulnál is fontosabb szerepet betöltĪ szervezet a Délamerikai σemzetek Uniója (Unasur), ami döntĪen jellemzĪ gazdasági aspektus mellett
politikai,

társadalmi,

védelmi

és

kulturális

síkon

történĪ

együttmĸködés

elĪmozdítására is törekszik.
ů regionális erĪtérben a „Dél-Dél” kapcsolatok jelentĪs brazil szerepvállalással
erĪsödtek meg, amelyre egyik legjobb példa volt a Világkereskedelmi Szervezet dohai
tárgyalási fordulójában tanúsított együttmĸködés. Hasonló ambíciókkal rendelkezik a
ŰRIűS tekintetében is, ráadásul a nyugati országok egyértelmĸen Űrazíliát látják a
legmegbízhatóbbnak és kiszámíthatóbbnak, ami kiemelkedĪ jelentĪségĸ az ország
globális pozícióépítése szempontjából.116
ů brazil külpolitika másik sarokköve az EσSZ égisze alatt zajló nemzetközi
békefenntartó mĸveletekben való részvétel. Mint az EσSZ Űiztonsági Tanácsának
állandó tagságára pályázó állam, igyekszik egyre aktívabb szerepvállalással
megjelenni a nemzetközi közvélemény elĪtt, alátámasztandó, hogy rendelkezik
azokkal a képességekkel és erĪforrásokkal, amelyek az áhított pozíció betöltésére
alkalmassá teszik. Harmadik elemként a külkereskedelmi kapcsolatok alakulása

LEHOCZKI Bernadett: A felemelkedés mпtriбa. Braгília a Lula-érпban. In: Köz-gazdaság,
Tudományos füzetek 2011. VI: évf. 1.Ő6. old.
116
LEHOCZKI: im 53. old.

115

48

DOI azonosító: 10.17625/NKE.2017.09

nevezhetĪ meg, amelyek letéteményesei az integrációs szerezetek.117 ůz elmúlt szĸk
évtizedben egyértelmĸen nyomon követhetĪ a korábban fontos és szinte kizárólagos
partnerek (USů, Európai Unió) viszonylagos háttérbe szorulása és az ázsiai, afrikai és
közel-keleti országok elĪtérbe kerülése. Ennek hátterében a tudatos kapcsolatépítés
mellett a kínai és indiai nyersanyagkereslet megugrását, illetve a fejlett országok
világgazdasági válság nyomán visszaesĪ keresletét kell látnunk. Ehhez szervesen
kapcsolódik az ún. etanol-diplomácia,118 ami a külpolitika fontos eszközévé fejlĪdött.
ů következĪ 1ő év legfĪbb kérdése Űrazília számára az lesz, hogy meg tudja-e tartani
gazdasági súlyát, illetve hogy ezt diplomáciai befolyássá tudja-e váltani a
világpolitikában. Ez azonban annak függvénye, hogy fel tudja-e számolni az országot
még mindig sújtó egyenlĪtlenségeket, a szegénységet, meg tudja-e szüntetni a súlyos
korrupciót, meg tudja-e úszni a komoly adósságválságot, ami fenyegeti a jelenlegi
költekezés és az árfolyam leértékelĪdése mellett, le tudja-e szorítani a bĸnözési rátát,
illetve képes-e végrehajtani az egészségügyi és az oktatási rendszer reformját.

1.3. KÖVETKEZTETÉSEK
ů jelenlegi nemzetközi rendszer minĪségi változáson ment keresztül, ennek ellenére,
ahogy a bemutatásra került különbözĪ világrend-elméletetek láttatják, hogy a
formálódó világrend még nehezen értelmezhetĪ. Az azonban bizonyos, hogy egy
olyan világrend felé közelítünk, amely az eddigi gyakorlatok, szemléletek és
intézmények átértékelését, sĪt nem kizárt, hogy teljes megváltoztatását követeli meg
állami, államközi, államok feletti és civilizációs szinten. ůz elmúlt ő00 évben kialakult
és

meggyökeresedett

σyugat-orientált

világrend

immár

harmadik

nagy

hatalomváltását éljük napjainkban – a σyugat dominanciája, majd az Egyesült
Államok vezette egypólusú világrend után – ami nem más, mint az új hatalmak
felemelkedése. „Miköгben történelmi össгehasonlítпsban példпtlan erőfölénвről
besгélünk, mпra vilпgosan lпthatóvп vпltak ugвanakkor aг amerikai hatalom korlпtai

„Sгövetségi rendsгerét elemeгve, a sгerveгeti tagsпgok listпгпsakor sгembeötlő, hogв a »sajпt
felségterületként« kezelt latin-amerikai régió mellett sгinte nincs olвan földrésг, ahol legalпbb a
kulcspoгícióban lévő пllamokkal ne alkotna valamilвen rendeгő elvalapjпn sгerveгődő csoportosulпst.”
VOGEL Dávid: Braгília - különutas politikпval a nagвhatalmi stпtusг felé. In: Grotius.11. old.
http://www.grotius.hu/doc/pub/FUJDHI/2012_152_vogel_david_braz%C3%ADlia.pdf (Letöltve:
2015.12.23.)
118
ůz etanol kiemelkedĪ szerepet játszik Űrazília Egyesült Államokhoz fĸzĪdĪ viszonyában, mivel a
két ország együttesen a globális etanol elĪállítás 80 százalékáért felel. ů gyártás technológiájának
exportja ugyanakkor vonzó partnerré teszi Kína, India és az afrikai államok számára.
117
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is, hisгen akaratпnak a vilпg különböгő pontjain csak korlпtoгott mértékben tud
érvénвt sгereгni egв olвan globaliгпlódó nemгetköгi rendsгerben, amelвben a hatalom
egвre diffúгabbп vпlik.”119
A fejezetben hét olyan erĪközpont került bemutatásra, amely véleményem szerint a
jelen

és

a

jövĪ

konfliktus-komplexumának

sarokpontjait

képezi

és

a

válságkörzetekben hatalmi pozícióval bír. σapjainkban tehát egy hatalmi
átrendezĪdések vagyunk tanúi. ůz ilyen típusú változások a történelem során ritkán
zajlottak le konfrontációk vagy esetleges háborúk nélkül. ůz erĪszak terjed és nem
ismer határokat. Ma is léteznek olyan „puskaporos hordók”, amelyek bármikor egy
nagyobb konfliktusok melegágyai lehetnek, amely gócpontokban a nagyobb hatalmak
által támogatott középhatalmak rivalizálnak egymással, következésképpen szinte
folyamatosak maradnak a konfliktusok.
További kérdés az új rend szereplĪinek mibenléte, hiszen napjainkban már láthatóvá
vált az a tendencia, amely a nem állami szerelĪk, a nemzetközi szervezetek, a
transznacionális vállalatok és a civil szervezetek stb. befolyás-növekedését tükrözi. ů
geopolitikai és természeti-gazdasági érdekek súlya is mindinkább megnövekszik, mely
a dolgozat elméleti síkját képezĪ kül- és ebbĪl következĪ biztonságpolitika nézet- és
eszmerendszerét a geoökonómia szegmensére tereli, miszerint bármilyen politikai célt
legegyszerĸbb gazdasági úton elérni.
ů felvázolt folyamatok tehát új kihívások elé állítják a nemzetközi struktúra
kialakult cél- és eszközrendszerét, az állami külpolitikát, az ennek megvalósítását
szolgáló diplomáciát, valamit az ezeket meghatározó politikai nézet- és értékrendszert.
Ez utóbbi „kiszolgálásával”, aktuális információkkal, illetve reális prognózisokkal
történĪ ellátásával pedig új feladatrendszert szabnak a nemzetbiztonsági szféra
számára. Így a biztonság szavatolásán túl a kormányzati hatékonyság, a
versenyképesség és az ország nemzetközi pozíciójának növelése, gazdaságának
erĪsítése válik céllá.

119

DEÁK Péter: Biгtonsпgpolitika a hétköгnapokban. Zrínyi kiadó. Űudapest, 2009. 10. old.
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2. A XXI. SZÁZAD ÚJ TÍPUSÚ KIHÍVÁSAINAK
HATÁSAI
ů XXI. század tízes éveire megváltozott a nemzetközi biztonsági környezete, ami
véleményem szerint hasonló volumenĸ paradigmaváltást jelent, mint amelyet a
kétpólusú világ kölcsönös, nukleáris elrettentésen alapuló relatív biztonságának
megszĸnése

idején

tapasztaltunk.

ů

jelentĪs

biztonságpolitikai

változások

napjainkban globális szinten zajlanak, amelyek közül a legjelentĪsebb a hatalmi
viszonyok átrendezĪdése, amelyben a súlypont Ázsia felé tolódik, következésképpen
az Egyesült Államok, Európa és Japán szerepe csökken. Kína, India, esetleg Űrazília
egyre inkább meghatározó szereplĪi lesznek a globális gazdaságnak. τroszország
szerepe is változóban van; bár az európai kontinensen egyre aktívabb szerepet játszik,
ugyanakkor viszont a gazdasága stagnál. Ez a változás, amely a többpólusú világrend
kialakulásának irányába hat, határozza meg majd a nemzetközi rendet az elkövetkezĪ
idĪkben. Ezen változások jelentĪs módon formálják át a politikai közösséget, ami
társadalmi és gazdasági változásokhoz, tömeges népmozgásokhoz, az anyagi,
technológiai és humán erĪforrások nemzeti, politikai, kulturális és etnikai közösségek
közötti átrendezĪdésekhez, valamint a konfliktusok újra- illetve fellángolásához
vezetett. ůz együtt járt a problémák kibĪvülésével, amely meghatározó jelenséggé
vált. ů fejezet két részében ennek bemutatására vállalkozom azon rendezĪelv mentén,
amely szerint a kihívásokra vonatkozó általános kép felvázolása után mutatom be
Európát és benne a Kárpát-Űalkán régiót érintĪ destabilizáló tényezĪket.

2.1. RÉGIÓNK KIHÍVÁSAI
ů külsĪ környezet változása egyrészt átalakítatja a négy ország kül- és
biztonságpolitikájának prioritásait, másrészt új alapot képez egymáshoz való
viszonyukban, úgy, hogy ezen kihívások kezelésére egy életképes, regionális
szövetség alakuljon ki. Még a folyamatok elején tartunk, amelyek valószínĸleg
elhúzódnak és hatásaikban összekapcsolódhatnak. Ez okból hipotézisem szerint a
konkrét cselekvésekben megnyilvánuló politikai lépeseknek új célt és feladatrendszert
kell meghatározni a nemzetbiztonsági szféra számára, melyben a regionális
rendszerben való együttmĸködés szükségessége dominál. Ehhez szükséges azon,
napjainkban megjelenĪ és középtávon ható, a nemzetbiztonsági feladatellátás
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szempontjából releváns folyamatok vizsgálata, amelyek Magyarországot, valamint
Szlovákiát, ůusztriát és Horvátországot érintik és a tágabb biztonsági környezetet
befolyásolják. Ezek a folyamatok átformálták a biztonságról alkotott elképzeléseinket
és rendszerszintĸ változásokhoz vezettek a hírszerzĪ és elhárító szolgálatok
szervezetrendszerében. ů folyamatok középpontjában a biztonság mint érték áll, ami
nélkülözhetetlen a rendezett állapotok kialakításához. ů fejlĪdés feltételeinek
garantálásához szükséges az állami élet, a nemzetgazdaság, a politikai szféra és a
társadalmi élet megannyi területének zavartalan, fenyegetésektĪl és veszélyektĪl
mentes mĸködésének biztosítása.120 ů biztonság tehát az állam életének és zavartalan
mĸködésének keretfeltétele, ahol az azt biztosító fegyveres erĪk és rendvédelmi
szervek – köztük a nemzetbiztonsági szolgálatok – megfelelĪ mĸködése esetén a
társadalom alig érzékeli jelenlétüket. JelentĪségükre és fontosságukra csak a belsĪ
rend és biztonság hiánya, vagy zavara esetén figyelnek fel.121

IZSA JenĪ: A titkossгolgпlatok tevékenвségének Általпnos jellemгői, ellenőrгésük és irпnвítпsuk
kérdései. In: Szakmai Szemle, 2009.XI. évf. 2. szám. 10. old.
121
DÁVID Ferenc: Biгtonsпgpolitikai hangsúlвok a polgпri nemгetbiгtonsпgi sгférпban 2001 és 2010
köгött. MHTT-konferencia. σemzetbiztonsági kihívások, nemzetbiztonsági szolgálatok. In:
Hadtudomány, 2013. XXIII. évf. 63.old. http://mhtt.eu/hadtudomany/2013/1_2/HT_2013_12_mhtt.pdf (Letöltve: 2016.03.1Ő.)
120
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2.1.1 MIGRÁCIÓS122 MOZGÁSOK123
A demográfiai trendek változása korunk egyik legnagyobb kihívásaként jelentkezik,
amely egyben alátámasztja a felvázolt erĪviszonyok átalakulását. A világ
népességének számában jelentĪs növekedés várható124, ami eltolja a demográfiai
viszonyokat, amely alapvetĪen átrendezi az egyes országok egymáshoz való
viszonyát.125
ů népességnövekedés többek között a városok számának és nagyságának
növekedésével jár, ami hatalmas gazdasági és innovatív erĪ, mely a jövĪben a
metropoliszokban126 koncentrálódik. ů több ember a forrásokért folytatott verseny
növekedését jelenti. ůz emberiségnek elĪbb vagy utóbb szembe kell néznie az

ůz EσSZ adatai szerint világszerte mintegy 243,7 millió migráns él, ami a Föld népességének
hozzávetĪlegesen 3,Ő százaléka. Jogi szempontból kiemelkedĪ jelentĪségĸ kérdés, hogy legális vagy
illegális migrációról van-e szó. Legális migráció során az egyének a szükséges okmányok, vagy
engedélyek birtokában vándorolnak egyik államból a másikba, illegális migráció esetén pedig ezek
hiányában. Ez utóbbi esetben lehet szó átszökésrĪl, vagy embercsempészetrĪl és az azzal összefonódó
emberkereskedelemrĪl. Úgy is illegálissá válhat egy migráns státusza, ha a legálisan biztosított
tartózkodási idĪtartamon túl is egy állam területén marad.
MOHAY Ágoston: A nemгetköгi migrпció jogi aspektusai, különös tekintettel a legпlis migrпció
sгabпlвoгпsпra aг Európai Unióban. In: Tarrósy István – Glied Viktor Vörös Zoltán (szerk.):
Migrációs tendenciák napjainkban. Publikon. Pécs,201Ő. 46. old.
UNITED NATIONS: Trends in International Migrant Stock: The 2015 Revision.
http://www.un.org/en/development/desa/population/migration/data/estimates2/estimates15.shtml
(Letöltve: 2016.03.19.)
123
ů migráció összetett folyamatokat takar, így témakörének teljes körĸ áttekintése egy külön
tanulmányt igényelne, ezért csak a dolgozat kapcsán lényeges szempontokra térek ki.
124
Jelenleg a Föld népessége elérte a 7,3Ő9 milliárd fĪt. ůz EσSZ szakemberei szerint a 2030-ra ez a
szám meghaladja a 8,ő milliárdot. ů legvalószínĸbb (az úgynevezett közepes változat szerint) 20ő0-re
a Föld népessége megközelítheti a 9,72ő milliárdot. 2100-ra a korábban becsült 10 milliárd fĪt
meghaladó érték tovább módosult, a 201ő. évi elĪrejelzés szerint ez a szám meghaladja a 11,21
milliárdot.
UNITED NATIONS: World Population Prospects. The 2015 Revision. United Nations. New York, 2015.
http://esa.un.org/unpd/wpp/publications/files/key_findings_wpp_2015.pdf (Letöltve: 2016.03.1ő.)
125
ůz ő8 magas termékenységi szintĸ ország – ůfrika, Ázsia és a Közel-Kelet térségét illetĪen – közül
34-nek a népessége várhatóan még a közepes elĪreszámításban feltételezett termékenységcsökkenés
megvalósulása esetén is meg fog háromszorozódni az évszázad végéig. További gond a kevésbé fejlett
és a fejlĪdĪ országok kapcsán a gyerek- és fiatalkorú lakosság magas száma (1,6 milliárd gyermekrĪl
és 1,0 milliárd a fiatalról beszélhetünk. Tényként kell kezelhetjük továbbá, hogy a 1ő év alatti
gyermekek alkotják népesség Ő0 %-át, illetve a fiatalok teszik ki a további 20 %-ot). Számolnunk kell
ezen túl azzal a tényezĪvel is, hogy az évszázad végére a várható élettartam a Földön az elĪreszámítások
szerint a jelenlegi 68 évrĪl 81 évre növekszik majd.
UNITED NATIONS: World Population Prospects. The 2010 Revision. United Nations. New York, 2011.
http://www.un.org/en/development/desa/population/publications/pdf/trends/WPP2010/WPP2010_Vol
ume-I_Comprehensive-Tables.pdf (Letöltve: 2016.03.15.)
126
Metropolisznak vagy megavárosnak az ő milliónál több lakossal rendelkezĪ városokat nevezzük.
2015-ben a világ mintegy 60 metropoliszt számlált, amelyek több mint 600 millió embernek szolgálnak
lakóhelyül. ůz urbanizáció világméretĸ folyamatának legnagyobb része e megavárosokban jelentkezik.
σapjainkban a globális gazdasági növekedés körülbelül 80%-a keletkezik a városi központokban.
SZARKA László (szerk.): Óriпsvпrosok. Mélвebbre hatolni, biгtonsпgosabban építkeгni. Metropoliszok
– globпlis megavпrosi jövőnk. In: Geo-Fifika. Földtudományi ismeretterjesztĪ füzet 7. MTA
Geodéziai és Geofizikai Kutatóintézet, 2008.
122
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önfenntartás alapjait biztosító energiahordozók rendelkezésre álló készleteinek
kiapadásával. Ezzel a problémával az elkövetkezĪ két évtizedben még nem feltétlenül
kell számolunk, sĪt az energiaszektorban valószínĸleg a kínálat még növekedni fog a
hagyományos energiaorozók kapcsán. ůzt azonban tényként kell kezelnünk, hogy a
földgáz 69 évig, a kĪolaj 79 évig – más források szerint 92 évig –, a barnakĪszén 173
évig, a feketekĪszén 102 évig áll az emberiség rendelkezésére. Ezek kimerülése után
új energiahordozókra lesz szükség.127
ů népesség gyarapodása, valamint az életszínvonal emelkedésére irányuló
igények a termelés és a termelékenység gyorsuló ütemĸ növelésére késztetnek, amely
még körültekintĪ gazdálkodás esetén is szennyezi a levegĪt és a vizeket, így további
jelentĪs ökológiai kártételek forrásává válik.128 ů bázis-szükségletekben fellépĪ
hiányok kapcsán jelentĪsebb összetevĪ az ivóvíz és az élelem kérdése, mivel ez
elĪhívja a megmaradás és a túlélés ösztönét. „Aг előrejelгések riasгtóak. 2050-re a
globпlis víгigénв megduplпгódik. 2025-re hпrom emberből kettőnek nem jut majd
elegendő víг.”129 ů vízszennyezések hatására másfél milliárd ember nem jut tiszta
ivóvízhez, és becslések szerint harmincmillió ember hal meg évente szennyezett ivóvíz
miatt.130 Kevesebb víz jut a mezĪgazdaságnak, így a fejlĪdĪ országok képtelenek
lesznek elegendĪ élelmiszert biztosítani a lakosságnak, az öntözés elmaradása
éhínségekhez131 vezet, melyet tovább erĪsít a klímaváltozás.132 ů forró, száraz
RESPERGER István: Biгtonsпgi kihívпsok, kockпгatok, fenвegetésekés eгek hatпsa Magвarorsгпgra
2030-ig. In: FelderítĪ Szemle XII. évfolyam 3. szám. 2013.december. 16. old.
http://www.knbsz.gov.hu/hu/letoltes/fsz/2013-3.pdf (Letöltve: 2016.03.15.)
128
MEDVÉσÉ dr.Szabad Katalin: A fenntartható fejlődés gaгdasпgtana. Űudapesti Gazdasági FĪiskola.
Digitális tankönyvtár, 2013.
http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop412A/0007_a4_1049_1051_fenntarthatofejl_2/a_tulnep
esedes_a_szegenyseg_es_az_ehezes_Kk48NZPHdwtyfSTF.html (Letöltve: 2016.03.15.)
129
MůRJÁσ Attila: Európa sorsa – Aг öreg hölgв és a bika. HVG Kiadó Zrt., Budapest, 2007. ISBN:
9789639686144. 42. old.
130
SZALKAI Attila: A víгhiпnв és tпrsadalmi követkeгménвei. In: σemzet és Űiztonság, 2009. II. évf. 2.
sz. 23. old.
131
ůz éhség továbbra is mindennapos kihívást jelent 79ő millió ember számára világszerte, beleértve
azt a 780 millió fĪt, akik a fejlĪdĪ régiókban élnek. EbbĪl hozzávetĪleg ő11 millióan Ázsiában és a
Csendes-óceáni társégben, 232 millióan ůfrika területén laknak. Ez utóbbi kontinenseken legmagasabb
az éhezĪk aránya a lakosság tekintetében, mintegy 20%.
FAO: The State of Food Insecurity in the World. 2015. Meeting the 2015 international hunger targets:
taking stock of uneven progress. Food and Agriculture Organization of the United Nations. Róma, 201ő.
4. old.
http://www.faold.org/3/a4ef2d16-70a7-460a-a9ac-2a65a533269a/i4646e.pdf (Letöltve: 2016.03.15.)
132
ů klímaváltozás fĪ oka a szén-dioxid kibocsátás. ůz emberi tevékenység következtében a légkörbe
kibocsátott szén-dioxid mennyiségét nem sikerült mérsékelni az elmúlt nyolc évben, következésképp a
kibocsátás szintje a másfélszeresére nĪtt. A legfĪbb rizikófaktort az jelenti, hogy eltolódnak az éghajlati
zónák, így egyes területek éghajlatára a nagyszámú nyári hĪhullám és az egyenetlenül érkezĪ éves
csapadék lesz jellemzĪ. ElsĪsorban a szubtrópusi és a mediterrán éghajlatú régiókban komoly
szárazságokra kell számítani. ů legvalószínĸbb számítások szerint a jelenlegi szén-dioxid-kibocsátás
127
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térségek tovább sivatagosodhatnak, ami különösen a Száhel-övezetben érezteti
hatását, ahol az elmúlt száz évben a csapadékmennyiség harminc százalékkal
csökkent, mely hatások megjelentek a Közel-Keleten, Kínában és Indiában is. Ezen
problémákkal terhelt területek nagy részén a lakosság mezĪgazdaságból él, amelybĪl
azonban nem tudja kitermelni a megélhetéséhez szükséges jövedelmet. ů gazdasági
fejletlenség természetesen nemcsak a mezĪgazdaságra, hanem az iparra is vonatkozik.
ů világon 1,Ő milliárd ember napi jövedelme nem éri el az 1,2ő amerikai dollárt és
több mint 1 milliárd ember éhezik vagy alultáplált.133 ů megélhetés elemi feltételeinek
hiánya, a túlélés reménye késztet sokakat ůfrikában, Ázsiában, a Közel- Keleten, sĪt
Kelet- és Dél-Európa államaiban, hogy szabaduljanak a kilátástalan helyzetbĪl és
meneküljenek bárhova, ahol nem kell napról napra megküzdeni a méltányos emberi
élet lehetĪségéért.
ů különbözĪ demográfiai vonulatok fĪ hajtóereje a migráció.134 ů gazdaság
folytatódó globalizációja, a gazdag és szegény régiók és országok közötti, valamint az
oroszágon belüli számottevĪen eltérĪ korszerkezet és jövedelmi különbségek, amelyek
a munkaerĪ áramlást jelentĪsen befolyásolják, a közeljövĪben is tovább erĪstik a
migrációt. Ezen jelenség további meghatározó tényezĪi a szétesett államhatalmak, az
elhúzódó háborúk, a törzsi, faji, vallási állandósult konfliktusok, ahonnan tömegek
menekülnek az életükért. KiemelendĪ tény továbbá, hogy nemzetközi szinten a
migráció nem élvez teljes és részletes szabályozottságot. ůz általános nemzetközi
jognak a külföldiek beutazására, tartózkodására, illetve jogállására nézve nincsenek
részletes szabályai, ennek értelmében a nemzetközi síkon eddig megvalósult
szabályozás igencsak hézagos. ůz egyes államok szuverén döntései (belsĪ jogalkotása,
illetve gyakorlata), továbbá az államok egyes csoportjainak – pl. Európai Unió –
közösen elfogadott szabályai határozzák meg az adott állam/térség migrációs

fennmaradásánál a globális átlaghĪmérséklet 3,7 űelsius-fokkal nĪhet az évszázad végéig, mely a
tengerszint további emelkedéséhez vezet. ůz elkövetkezĪ évtizedekben a becslések középértéke szerint
27-82 centiméteres emelkedés várható 2100-ig.
FARKAS Károly: Teljesen megvпltoгtatja a vilпgunkat a klímavпltoгпs.
http://energiainfold.hu/cikk/teljesen-megvaltoztatja-a-vilagunkat-a-klimavaltozas.30660.html
(Letöltve: 2016.03.15.)
133
1990-ben még a fejlĪdĪ világ lakosságának közel fele élt az EσSZ által meghatározott, napi 1,25
dolláros szegénységi küszöb alatt. 2015-re ez az arány 1Ő százalékra csökkent.
UNITED NATIONS: The Millennium Development Goals Report 2015.
http://www.un.org/millenniumgoals/2015_MDG_Report/pdf/MDG%202015%20rev%20%28July%20
1%29.pdf (Letöltve: 2016.03.1ő.)
134
ů migrációs folyamat összetett jelenség, amelynek egyszerre gazdasági és demográfiai, vetületei
vannak, továbbá biztonságpolitikai és morális kérdéseket is felvett.
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normáit.135 ůz Európai Unió estén a korábban harmadik pillérbe, a bel- és igazságügyi
kormányközi együttmĸködés körébe tartozó migráció az elsĪ pillérbe került át, ahol a
közösségi érdekeket kifejezĪ döntéshozatali mechanizmusok érvényesülnek.136

1.

ábra: ů Kárpát-Űalkán régión átívelĪ migrációs útvonal (Forrás: Űevándorlási és
Állampolgársági Hivatal)

ů változó környezet, a világ válságövezeteibĪl kiinduló vándorlás és annak hatékony
kezelése mára nemcsak térségünk, de az Európai Unió egyik legfontosabb közpolitikai
kérdésévé vált. 201ő-ben 1 255 600 menedékkérĪ érkezett Európába, ez több mint

ů migráció szabályozási köre napjainkban az Unió és a tagállamok megosztott hatáskörébe tartozik,
azaz a migráció területét érintĪ kérdéseket a tagállami és az uniós szabályozás egyaránt rendezheti. ůz
Unió joga elsĪdlegesen e hatáskörök szabályozása, a tagállamoké pedig feltételes, hiszen csupán addig
áll fenn, amíg az uniós szervek szabályozást nem hoznak az adott kérdésben.
BERTA Krisztina – MτLσÁR Tamás – TÖTTĩS Ágnes: A migrпció nemгetköгi és európai uniós jogi
sгabпlвoгпsa: a laгa univerгпlis keretektől aг пtfogó, egвséges EU-sгakpolitikпig. In: Migráció és
Társadalom, Magyar Rendészettudományi Társaság, 2012. 2. sz.
http://rendeszet.hu/folyoirat/2012/2/migr%C3%A1ci%C3%B3-nemzetk%C3%B6zi-%C3%A9seur%C3%B3pai-uni%C3%B3s-jogi-szab%C3%A1lyoz%C3%A1sa-laza-univerz%C3%A1liskeretekt%C5%91l-az (Letöltve: 2016.03.19.)
136
ŰĪvebben lásd Migrációs Stratégia és az azon alapuló, az Európai Unió által a 201Ő-2020
ciklusban létrehozásra kerülĪ Menekültügyi és Migrációs ůlaphoz kapcsolódó hétéves stratégiai
tervdokumentum.
135
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kétszerese a 201Ő-ben regisztrált számoknak.137 ů vizsgált országok közül
Magyarország, Szlovákia és Horvátország138a tipikus tranzit országok közé tartozott,
azonban a közeljövĪben elképzelhetĪ, hogy bizonyos célcsoportok számára
célországgá válnak. ů földrajzi elhelyezkedésük miatt az illegális migráció szárazföldi
útvonalai – keleti és délkeleti migrációs útvonalak139 – rajtuk keresztül haladtak át
Európa többi tagállama felé. ůusztria ezzel szemben célországként tartható számon,
amelyben a népesség 13,3%-a, azaz 1,1Ő6 millió fĪ külföldi, további 1,715 millió fĪ
rendelkezik bevándorlói háttérrel, ami a lakosság 20,Ő%-a.140 2015-ben 88 151
menedékkérelmet regisztráltak a hatóságok.141
ůz adatokból kiolvasható, hogy történelmileg és kulturálisan Magyarország,
Szlovákia és Horvátország homogén142 ország, amelynek egyikét sem érintették a

137

EUROSTAT: Asyl in den EU-Mitgliedstaaten. Eurostat- Pressemittelung.
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/7203837/3-04032016-AP-DE.pdf/9fcd72ad-c2494f85-8c6d-e9fc2614af1b (Letöltve: 2016.03.19.)
138
2015-ben Magyarországon 177.13ő, Horvátországban 210, valamint Szlovákiában 330
menedékkérĪk regisztráltak.
EUROSTAT: Asylum applicants (including first time asylum applicants), Q4 2014 – Q4 2015.png
http://ec.europa.eu/eurostat/statisticsexplained/index.php/File:Asylum_applicants_(including_first_time_asylum_applicants),_Q4_2014_%
E2%80%93_Q4_2015.png (Letöltve: 2016.03.20.)
139
A keleti-útvonalon az illegális migránsok Közép-Ázsiából indulva τroszország és Ukrajna területén
keresztül érkeznek az EU keleti külsĪ határaihoz, ahol Magyarországon vagy Szlovákián keresztül
jutnak el valamely nyugat-európai államba. ů mediterrán-útvonalon az Észak-ůfrikából érkezĪk
kiindulva Törökország érintésével Űulgárián és Románián keresztül érkeznek Magyarországra, ahol egy
részük Szlovénia irányába célozza meg a dél-ausztriai és észak-olaszországi területeket, a más részük
pedig közvetlenül ůusztrián keresztül próbál eljutni σémetország, Hollandia, és az Egyesült Királyság
területeire. ů „klasszikus” Űalkáni-útvonal Törökországból indul és Görögországon, ůlbánián és
Szerbián keresztül éri el Magyarországot.
KORMANY.HU: Illegпlis migrпció Magвarorsгпgon.
http://emberijogok.kormany.hu/illegalis-migracio-magyarorszagon (Letöltve: 2016.03.20.)
140
Ez a szám azt a lakossági kört takarja, akik külföldi állampolgársággal rendelkeznek, de osztrákkal
nem: hontalanok vagy ismeretlen állampolgárságúak. EbbĪl Ő1% már több mint 10 éve, illetve további
20% több mint ő éve él ůusztriában. ů külföldiek Ő0%-a vagy 2010. január 1. után született, vagy még
nem él ő éve az országban. ů bevándorlói háttérrel rendelkezĪ csoport alatt azokat értjük, akiknek
mindkét szülĪje még külföldön született, amely alapján megkülönböztetünk elsĪ és második generációs
csoportot. Ez utóbbiak már osztrák állampolgársággal rendelkeznek, arányuk az említett csoporton belül
66%.
ÖSTERREICHISCHE INTEGRATIONSFONDS: Statistisches Jahrbuch "Migration&Integration 2015".
Wien, Statistik ůustria, Űundesministerium für Europa, Integration und Äußeres. 2015. 22. old.
http://www.integrationsfonds.at/themen/publikationen/zahlen-fakten/statistisches-jahrbuch-2015/
(Letöltve: 2016.03.20.)
141
2014-ben 28.064 darab volt a kérelmek száma.
STATISTA – DAS STATISTIK-PORTAL: Anгahl der Asвlantrтge in нsterreich von 2006 bis 2016.
http://de.statista.com/statistik/daten/studie/293189/umfrage/asylantraege-in-oesterreich/ (Letöltve:
2016.03.20.)
142
Magyarország népessége 8ő,6%-ban tekinti magát magyarnak, 3.2% cigányak, 1,9% németnek,
0,3% szlováknak, illetve románnak. ů fennmaradó 8,7% oszlik meg a többi nemzetiség között
(bolgár, horvát, szerb, ukrán, lengyel, stb.).
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huszadik század migrációs folyamatai.143 Magyarország esetében azonban meg kell
említeni a jelentĪs határon túli magyar közösséget is.144 Egészen a közelmúltig
mindhárom ország migránsokat kibocsátóként, úgynevezett származási ország volt.
ůusztriában és a többi nyugat-európai országban ezzel szemben posztkoloniális
migrációval egy idĪben megindult a munkaerĪ-migráció is.145 ůusztria tehát már több
mint

ő0

éves

tapasztalattal

rendelkezik,

amelyben

törvényi

háttér146

is

megfogalmazásra került, illetve strukturális és intézményi feltételek is rendelkezésre
álltak. Magyarország és Szlovákia esetén a schengeni övezethez való csatlakozás147
hozott változást,148 majd a 2015-ben új erĪvel feltörĪ migráns válság. Horvátország
Szlovákia lakosságának 80,7%-a vallja magát szlováknak, 8,ő% magyarnak, 2% romának, 0,6%
csehnek és ugyanennyi ruszinnak. ů fennmaradó egyéb kategóriába tartoznak a lengyelek, ukránok,
oroszok, németek, stb.
Horvátországot 90,4%-ban horvátok, Ő,4%-ban szerbek, emellett 4,4%-ban egyéb nemzetiségĸek, így
bosnyákok, magyarok, szlovének, csehek, valamint romák lakják.
CIA: The World Factbook. https://www.cia.gov/library/publications/the-worldfactbook/geos/lold.html (Letöltve: 2016.04.04.)
σárodnostné menšiny a etnické skupiny žijúce v Slovenskej republike. Űratislava, 201Ő.
http://www.narodnostnemensiny.gov.sk/data/files/5126_narodnostne-mensiny-a-etnicke-skupinyzijuce-na-uzemi-slovenskej-republiky.pdf(Letöltve: 2016.04.04.)
KÖZPτσTI STATISZTIKAI HIVATAL: 2011. évi népsгпmlпlпs. 9. σemzetiségi adatok. Központi
Statisztikai Hivatal. Budapest, 2014. 16. old.
http://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/idoszaki/nepsz2011/nepsz_09_2011.pdf (Letöltve: 2016.03.20.)
143
Horvátországban és Szlovákiában a külföldi állampolgárok lakossághoz viszonyított aránya nem
érte el az 1%-ot, Magyarországon ez a szám 201ő-ben 1,4% volt.
EUROSTAT: Regionпlis sгintű népességi statisгtika.
http://ec.europa.eu/eurostat/statisticsexplained/index.php/Population_statistics_at_regional_level/hu#Region.C3.A1lis_szint.C5.B1_n.C3.
A9pess.C3.A9gi_statisztika (Letöltve: 2016.03.2Ő.)
KÖZPτσTI STATISZTIKAI HIVATAL: Magвarorsгпg,2014. Űudapest, Központi Statisztikai Hivatal.
2015. http://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/idoszaki/mo/mo2014.pdf (Letöltve: 2016.03.2Ő.)
144
ů hazánkba irányuló migráció legjellemzĪbb sajátossága, hogy a bevándorlók elsĪsorban a
környezĪ országok magyar nemzetiségĸ állampolgárai közül kerülnek ki.
RESPERGER István: Biгtonsпgi kihívпsok, kockпгatok és fenвegetések 2030-ig. In: Kobolka István
(szerk.). σemzetbiztonsági alapismeretek. σemzeti Közszolgálati Egyetem 2013, Űudapest. 45-47.old.
145
ERDEI Nikolett – TUKA Ágnes: Aг Európai Unió migrпciós politikпja napjainkban. 244.old.
http://www.ittvagyunk.eu/application/essay/134_1.pdf (Letöltve: 2016.03.20.)
146
Asylgesetz 2005 (AsylG 2005).
https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=200042
40 (Letöltve: 2016.0Ő.04.)
147
Magyarország és Szlovákia is 2007-ben csatlakozott a schengeni térséghez.
148
ŰĪvebben lásd LĩWI Ildikó: A magвarorsгпgi migrпció aг orsгпg teljes jogú schengeni taggп
vпlпsa utпn 2007-2012.In: Hadtudományi Szemle VII. évfolyam 1. szám. ő9.old.
http://uninke.hu/downloads/kutatas/folyoiratok/hadtudomanyi_szemle/szamok/2014/2014_1/2014_1_bp_lowii.
pdf (Letöltve: 2016.0Ő.0Ő.)
MRLIůστVÁ, Andrea – ULRIűHτVÁ, σatália – ZτLLERτVÁ, Monika: Praktické opatrenia v boji proti
nelegпlnej migrпcii v Slovenskej republike. In: σárodná štúdia pre Európsku migračnú sieť (European
Migration σetwork): Praktické opatrenia v boji proti nelegálnej migrácii v Slovenskej republike.
Űratislava, τM Medzinárodná organizácia pre migráciu. 2011. 85.old.
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-wedo/networks/european_migration_network/reports/docs/emn-studies/irregularmigration/sk_20120120_irregular_migration_sk_version_final_sl.pdf (Letöltve: 2016.0Ő.0Ő.)
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napjainkban még nem tagja az övezetnek, de mivel áthalad rajta a balkáni migrációs
útvonal, érintettsége nagyfokú.
ů migráció, legyen az legális vagy illegális, társadalmi, biztonsági és
nemzetbiztonsági kulcskérdéssé vált, mivel biztonságpolitikai kockázatokat rejt a
befogadó ország összes alrendszere számára. ů magas munkanélküliség,149 a csökkenĪ
szociális ellátás és a növekvĪ bizonytalanság hatása a társadalom egyre jelentĪsebb
részét arra készteti, hogy a bevándorlókban ne a szükséges munkaerĪ utánpótlást lássa,
ami két jelentĪsebb tényezĪben csapódik le. Egyrészt megerĪsödnek azon politikai
erĪk, pártok, amelyek nyíltan lépnek fel a befogadó migránspolitika ellen jelentĪs
változásokat okozva az egyes pártrendszerek erĪviszonyaiban, másrészt nĪ az
idegengyĸlölet, „melв igencsak érinti a biгtonsпgot, s melвnek érгékelése sгubjektív és
jelentős mértékben függ a befogadó tпrsadalmi köгeg, és a bevпndorló sгemélвek és
csoportok sгociológiai, gaгdasпgi, történeti, politikai és egвéb helвгetétől.”150 Míg
korábban ugyanis a multikulturalizmus általánosan elfogadott és politikailag mérvadó
minta volt a fogadó és bevándorló társadalom együttélésének leírásához, addig a
kétezres évek elsĪ évtizedétĪl erĪsödtek azon megállapítások, miszerint ez az
együttélési

forma

megbukott,

mivel

alacsony

a

bevándorlók

társadalmi

beágyazottsága.
ůz illegális migráció elleni fellépés keretében tehát a legfontosabb teendĪ az
okok megszüntetése, majd a vázolt folyamatok megállítása, valamint a származási
országok stabilitásának biztosítása után a migránsok visszatérésének megszervezése
és végrehajtása kell, hogy legyen. ůddig is az illegális migránsok helyzetét kihasználó
csempészek, emberkereskedĪk, és egyéb illegális tevékenységet folytatók elleni
határozott fellépés lenne szükséges, amelynek kulcselemét képezheti az elemzett négy
országok közötti együttmĸködést intenzívebbé válása és az információáramlás

A munkanélküliségi ráta az EU 28 országára vonatkoztatva 9 % körül volt 201ő-ben.
Magyarország tekintetében 7,3- 6,1%, ůusztriában 6-5,7%, Szlovákiában 11,9-10,3% és
Horvátországban 16,9-16,2% közötti mozgott havi lebontás tekintetében.
EUROSTAT: Harmonised unemployment rate by sex.
http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/refreshTableAction.do?tab=table&plugin=1&pcode=teilm020&langu
age=en (Letöltve: 2016.03.24.)
150
LĩWIσÉ KEMENYECZKI Ildikó: A migrпció mint biгtonsпgpolitikai kockпгat vпrható alakulпsa és
hatпsa a biгtonsпg dimenгióira 2030-ig. In: Hadtudományi Szemle, 201ő. VIII. évfolyam 1. szám.
205.old.
http://uninke.hu/downloads/kutatas/folyoiratok/hadtudomanyi_szemle/szamok/2014/2015_1/15_1_bp_lowine.p
df (Letöltve: 2016.03.24.)
149
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gyorsítása, valamint a származási és tranzitországokkal való együttmĸködés
kialakítása.

2.1.2. TERRORIZMUS151
Napjaink legnagyobb veszélyét a dzsihád indíttatású terrorizmus152 és az általa
kiváltott erĪszakos szélsĪségek jelentik, amelyek középtávon nagy valószínĸség
szerint nem változnak. ů terrorfenyegetettség kapcsán napjainkban két ellentétes nézet
összeütközésének lehetünk tanúi. SzakértĪk egy része szerint nem köthetĪ közvetlenül
a bevándorlókhoz, hanem leszármazottaik egy kis részéhez: „A terrorcselekménвeket
nem aгok hajtjпk végre, akik most jöttek – ők egвelőre aг útkereséssel, a
beillesгkedéssel és aг пllпslehetőséggel foglalkoгnak, tehпt most még nem vesгélвesek.
De mi lesг öt év múlva?”153 ů másik nézet szerint az illegális bevándorlás
következményeként állandósul a terrorveszély. 154
Európában a terrorizmus nagyon összetett jelenség, amelynek motivációja alapján öt kategóriát
különböztetünk meg, amelyek azonban sokszor összemosódnak: etno- nacionalista és szeparatista,
szélsĪbaloldali és anarchista, szélsĪjobboldali, single issue (tematikus) terrorizmust, valamint a vallási
indíttatású (iszlamista). 201Ő-ben az Unió tagállamaiban összesen 201 terroristatámadást követtek el.
EUROPOL: European Union Terrorism Situation and Trend Report 2015.
https://www.europol.europa.eu/content/european-union-terrorism-situation-and-trend-report-2015
(Letöltve: 2016.05.14.)
ů dolgozat tartalmi és terjedelmi okoknál fogva bĪvebben csak az utóbbi kategóriával kíván
foglalkozni. Dióhéjban azonban a többi kategória kapcsán a következĪ megállapításokkal kívánok élni.
A szeparatista mozgalmakról megállapítható, hogy az észak-írországi disszidens csoportok 2002 utáni
aktivitása, illetve a baszkföldi ETů 2008-at követĪ hatékonysága jelentĪsen csökkent és az erĪszak
egyik konfliktusövezetben sem közelíti meg az 1970-1980-as évek szintjét. Ez a megállapítás igaz a
galíciai terrorizmus, valamint az elmúlt tíz év korzikai szeparatizmusára is. ů militáns szélsĪbaloldal
2010-ig évrĪl évre több merényletet követett el, azóta az általuk elkövetett akciók száma folyamatosan
csökken. Ezzel szemben a szélsĪjobboldali terrorveszély a szélsĪjobboldalon belül meghúzódó
ideológiai irányzatok komplexitása miatt lényegében bárhol jelentkezhet az unió területén.
„Mindamellett sгпmítani lehet arra, hogв aг alacsonв sгintűnek tekintett akciókat végrehajtó jobboldali
eбtremista köгeg ki fog termelni magпból olвan egвéneket vagв kisebb csoportokat, sejteket, amelyek
inspirпciót meríthetnek Breivik vagв a Nemгetisгocialista Földalatti Moгgalom tпmadпsaiból.”
RÉPÁSI Krisztián: A terroriгmus aг Európai Unióban. In: σemzet és Űiztonság, 201Ő. VII. évf. 3.
szám. 20–40. old.
152
ůz Egyesült Államok 2001. szeptember 11-e után folytatott világméretĸ terrorellenes fellépésének
köszönhetĪen az al-Kaida-hálózat megsemmisült. „Ami léteгik helвette aг a radikпlis, militпns isгlпm
csoport sгéles körű, heterogén össгetételű moгgalma, amelвnek résгtvevői csupпn a sгalafita
dгsihadista ideológiпt illetően tartoгnak össгe, illetve esetenként a korпbbi al-Kaidпra jellemгő
terrorista műveleti módsгerek alkalmaгпsпban vannak köгös vonпsaik.”
ŰÉRES János: Napjaink musгlim terroriгmusпnak gвökerei és vissгasгorítпsпnak lehetőségei. PhD
értekezés. Zrínyi Miklós σemzetvédelmi Egyetem, Budapest, 2008. 36-37.old.
153
KIS-BENEDEK József: Nem kellene kapcsolatba hoгni aг uniós menekültpolitikпt a
merénвletekkel.http://lumens.hu/2015/11/17/ez-europa-szeptember-11-eje/ (Letöltve: 2016.03.26.)
154
Lásd Lázár János sajtótájékoztatója, valamint τrbán Viktor interjúja.
http://faktor.hu/faktor-lazar-minel-nagyobb-a-bevandorlas-annal-nagyobb-a-terrorfenyegetettseg
(2016. 04.04.)
MTI: Orbпn: Van össгefüggés a migrпnsok és a terroriгmus köгött.
http://www.hirado.hu/2016/05/01/orban-van-osszefugges-a-migransok-es-a-terrorizmus-kozott/
(2016. 07.30.)
151
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ů fenyegetések valós kockázati tényezĪként vannak jelen a mindennapokban, bár a
Kárpát-Űalkán régió országai az elmúlt években nem voltak közvetlenül kitéve
terrortámadásnak. ů térségben155 ůusztriát kivéve, ahol bizonyítottan megtalálhatók a
„Kaukázusi Emirátus” tagjai156, iszlám terrorszervezetek szervezett formában
nincsenek jelen. σem kizárható ugyanakkor, hogy az említett országok logisztikai
bázisként szolgálhatnak, a terroristák tranzitútvonalai vagy tranzithelyszínei lehetnek,
illetve a terrorizmus pénzügyi támogatása is megvalósulhat általuk.
ů terrorizmus a XXI. század elsĪ évtizedét követĪen új arcot öltött, egy
folyamatosan formálódó, gyorsan alkalmazkodó entitássá vált. űélja kifejezetten a
nyilvánosság, a médiaszereplés által keltett félelem megjelenése, az állandó
pszichológiai hadviselés ébrentartása. Megváltoztak célpontjai, így napjaikban
jellemzĪen civilek, ártatlan állampolgárok esnek az adott merénylĪ vagy szervezet
ügyének, eszméjének áldozatául. ůz ideológiai alapok is változáson mentek keresztül,
mivel ezek korábban fĪleg politikai jellegĸek voltak, ma már vallási, etnikai, valamint
személyes okok dominálnak. ů szervezeti felépítést illetĪen már nem a centralizált,
hierarchikus strukturált hálózat a jellemzĪ, sokkal inkább beszélhetünk egymáshoz
Magyarországon 1991. december 16-án a Titkos Örmény Hadsereg Örményország Felszabadítására
(ASALA) terrorszervezet próbált meg végezni a magyarországi török nagykövettel. Hat nappal késĪbb
a szélsĪbaloldalai Vörös Hadsereg Frakció (Rote-Armee-Fraktion: RAF) két tagja hajtott végre
merényletet, melynek célpontjai az ún. alijázó, azaz Izraelbe költözĪ zsidók voltak. ůusztria
történelmének legnagyobb terrortámadását 198ő. december 27-én szenvedte el, amikor 3 felfegyverzett
palesztin terrorista megtámadta az izraeli légitársaság gépére várakozó utasokat. ů helyszínen Ő0
sebesült és Ő halott maradt, amelybĪl 3 sérült magyar állampolgár volt. 201ő júniusában tíz személyt
vádoltak meg terrorizmushoz kapcsolódóan azzal, hogy az Iszlám Államnak „logisztikai, pénzügyi és
szellemi” támogatást nyújtott. Szlovákiát közvetlen támadás nem érte. ů terrorizmushoz köthetĪ
egyetlen eset 2001-ben történt, amikor Piešťany-ban három, a Valódi Ír Köztársasági Hadsereghez
(Real Irish Republican Army: RIRA) terroristát fogtak el. Horvátország területén terrorista akció nem
került végrehajtásra az elmúlt negyedszázadban, ugyanakkor 2015-ben az ISIS Egyiptomban kivégezte
egy ott dolgozó állampolgárát.
CIBULA, Igor: Slovensko môže slúžiť ako logistickп гпkladňa pre teroristov.
http://domov.sme.sk/c/8091311/cibula-slovensko-moze-sluzit-ako-logisticka-zakladna-preteroristov.html#ixzz43uFD55HA (Letöltve: 2016.03.25.)
TÓTH Gergely:24 éve volt aг első magвarorsгпgi terrortпmadпs
http://index.hu/tudomany/tortenelem/2015/12/23/ferihegyi_robbantas_24_eve/ (Letöltve: 2016.03.25.)
NOE.ORF.AT: Vor 30 Jahren: Terroranschlag auf Flughafen. http://noe.orf.at/news/stories/2749459/
(Letöltve: 2016.03.2ő.)
DIE PRESSE: IS-Terror: Gericht fтhrt harte Linie.
http://diepresse.com/home/panorama/oesterreich/4756315/ISTerror_Gericht-faehrt-harteLinie?from=simarchiv (Letöltve: 2016.03.2ő.)
IVůσKτVIĆ, Davor – DIAB, Hassan Haidar - VELJKτVIĆ, Sandra : Otkrivamo: Salopeka oteli
džihadisti iг Libije, imali su krticu u francuskoj tvrtki.
http://www.vecernji.hr/hrvatska/dzihadisti-iz-libije-oteli-su-i-ubili-tomislava-salopeka-1019529
(Letöltve: 2016.03.2ő.)
156
UNZENSURIERT.AT: Militante Tschetschenen: „Emirat Kaukasus“ in нsterreich.
https://www.unzensuriert.at/content/009190-Militante-Tschetschenen-Emirat-Kaukasus-sterreich
(Letöltve: 2016.03.25.)
155
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lazábban kötĪdĪ, a hálózat magja által teremtett „márka” átvétele mellett döntĪ
csoportok

felszínesen

irányított

tevékenységérĪl.

„E

terrorista

hпlóгatok

vesгélвessége ebből követkeгően elsősorban nem aг egвségből ered, oka sokkal inkпbb
a logisгtikai, rekrutпciós és sгerveгési kapcsolatok követkeгtében létrejött fiгikai,
valamint a köгös imпгs okoгta (belső és külső) lélektani előnвben keresendő.”157 Az
akciók végrehajtására kis csoportban, sejtekben izoláltan kerül sor, illetve egyre
gyakoribb a magányos terrorista (Lone Wolf)158, aki egészen egyéni nézeteket vall.
Személyes ideológiában vallási nézetek keveredhetnek faji felsĪbbrendĸséggel,
szeparatizmussal, anarchizmussal vagy akár szélsĪséges környezetvédelemmel.159
Ezek az „önradikalizálódó egyének” gyakran egyetlen hálózatnak sem tagjai, csak
ideológiai közösségben érzik magukat valamelyikkel, és úgy hajtják végre akcióikat,
hogy a magszervezetnek nincs is tudomása róla. Terepük és színterük az Internet. „Az
internetheг való, könnвebbnél is könnвebb csatlakoгпsi pontok, illetve a – sokszor
rajtunk kívül пlló indíttatпsú – »okostelefonok önradikaliгпciója« пltal lehívott
tartalmak igencsak leegвsгerűsítik és felgвorsítjпk a magпnвos farkasokhoг veгető
utat.”160 ů folyamat másik oldala az a fajta radikalizáció, amely nem a
válságövezetekben, hanem a nyugati világ országaiból sodor terrorista csoportok
vonzáskörébe fiatalokat, akik vagy már másod-, illetve harmad generációs
bevándorlóként Európában vagy ůmerikában születtek, vagy τliver Roy
megfogalmazásában a korábban világi életet élĪ frissen áttértek (konvertiták), a cél
nélküli lázadók. Ezen csoportok elvesztették az azonosságtudatukat, már nem érzik
sajátjuknak szüleik, nagyszüleik kultúráját, ugyanakkor az európai társadalmak sem
fogadják be Īket, gyakori tapasztalatuk a hátrányos megkülönböztetés. ůz általuk
képviselt iszlám nem a hagyományos, a kulturális iszlám, hanem a szalafizmus elveire

SZALAI Máté: Aг Isгlпm Állam Líbiпban? In: E-201ő/3. Külügyi és Külgazdasági Intézet. 3. old.
http://kki.gov.hu/download/d/ef/d0000/No%203%20Szalai%20M%C3%A1t%C3%A9%20l%C3%A
Dbiai.pdf (Letöltve: 2016.03.26.)
158
ů politika többnyire a norvég ůnders Űehring Űreivik 2011-es támadását sorolja ide, de a fejezetben
tárgyalt iszlám radikalizmussal kapcsolatban Mohamed Merah is említhetĪ, aki Toulouse-ban mészárolt
le hét embert, köztük három gyereket. De ide sorolhatók a 2013-as bostoni maratón merénylĪi a
Carnajev-fivérek, vagy a 201ő decemberében San Űernardinóban gyilkoló Syed Rizwan Farook és
felesége.
159
NAGY Tamás: A terroriгmus két arca: csoportos és magпnвos elkövetők psгichológiai profilja.
http://pszichologia.com/cikkek/tudomany-cikkek/a-maganyos-es-a-csoportos-robbanto-meranylpszichologiaja/ (Letöltve: 2016.04.05.)
160
JUNG Katalin Szilvia: Terroriгmus és a terrorelhпrítпs új arcai, terror „magпnвosan”, „falkпban”
és aг emberi jogok. In: International Relations Quarterly, 2014. V.évf. 2. sz. 6. old.
http://www.southeast-europe.org/pdf/18/dke_18_m_e_Jung-Katalin-Szilvia_A-terrorizmus-es-aterrorelharitas-uj-arcai.pdf (Letöltve: 2016.0Ő.0ő.)
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épített egyéni, saját iszlám, amelyet a fundamentalizmus és a dzsihádizmus egyszerre
dominál.161 ĩk az úgynevezett „bennszülöttnek” (homegrown) elkeresztelt terrorista
csoportok, akik egyes európai mecsetekben módszeresen hirdetett, gyújtó hangú
ideológiákhoz csatlakozva, vagy interneten keresztül ismerkedhetnek meg a terrorista
ideológiákkal, kapcsolódhatnak be terjesztésükbe és veszik fel a kapcsolatot olyan
csoportokkal, akiknek hatására útra kelnek, és akár maguk is terrorista merényletek
részesévé vagy elkövetĪjévé válnak.162
ů szervezetek tagságában végmenĪ változás felépítésüket is átalakította. A
korábban jellemzĪ rangsor szerint felépülĪ szervezet fenntartása ugyanis jóval drágább
volt, mint az önmagukat is finanszírozni képes, többféle tevékenységet folytató
hálózatok ellátása forrásokkal. ůz önfenntartó, a központi irányításról leszakadó
sejtek, amelyek a mai robbantások döntĪ többségét végrehajtják nemigen képesek
globális horderejĸ cselekményeket végrehajtani. űélpontjaik kiválasztásával –
nagyvárosokban civil áldozatok – már ez nem is igazán szükséges, mivel céljuk egy
adott ország destabilizálása, az állam kormányának látványos "megalázása”, vagyis
annak bizonyítása, hogy alkalmatlan az állampolgárok védelmére.163
A rendszer164 finanszírozása és a mĸködési költségek biztosítása is tovább
bĪvült. ů források megszerzésére csalást alkalmaznak, tagdíjakat és adókat vetnek ki,
kiadványokat

értékesítenek,

internetes

oldalakon

megszerzett

jótékonysági

adományokkal élnek vissza és különbözĪ adománygyĸjtĪ kampányokat folytatnak.
σapjainkban újdonságként megjelent a zsarolóvírus, ami titkosítja a megfertĪzött
gépeken található fájlokat és váltságdíjat követel a felhasználótól a feloldáshoz
szükséges kulcsért.

161

HESSE, Michael: Hier revoltiert die Jugend, nicht der Islam. In: Frankfurter Rundschau. http://www.fronline.de/terror/terror-in-europa--hier-revoltiert-die-jugend--nicht-der-islam-,29500876,32473550.html (Letöltve:
2016.04.05.)
162
HANKISS Ágnes: Kihívпsok és ellentmondпsok a terroriгmus elleni harcban. In: A terrorizmus
Rubik-kockája, avagy a fenyegetések komplex megközelítése. σemzetközi tudományos-szakmai
konferencia. 2013. szeptember 30.– október 1. 95.old.
http://www.bm-tt.hu/assets/letolt/t3konf/tanulmanykotet_t3.pdf (Letöltve: 2016.03.27.)
163
CRENSHAW, Martha: Thelogic of terrorism: Terrorist behavior as a product of strategic choice. In:
Walter Reich (szerk.): Origins of Terrorism: Psychologies, Ideologies, Theologies, States of Mind.
Woodrow Wilson Center Press, Washington, D.C , 1998. 18. old.
164
ů rendszer kifejezés használat, egyetértve annak tartalmával, a szerzĪ teljes mértékben átveszi a KisBenedek – Kenedli szerzĪpáros által alkalmazott meghatározásból.
KIS-BENEDEK József– KENEDLI Tamás: A terrorfenвegetettség új tendenciпi és lehetséges
vпlasгlépések. In: Szakmai Szemle. 201ő. XVII. évf. 1. szám 16-35. old. .
http://knbsz.gov.hu/hu/letoltes/szsz/2015_1_szam.pdf(Letöltve: 2016.04.05.)
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Módosultak a terrorcselekmények elkövetésének eszközei és módszerei is. ů
terrorcsoportok a terrorakciók elĪkészítéséhez széles körben használják a magas
színvonalon elĪállított modern technikai eszközöket és sokkal nagyobb hatásfokú
robbanószerkezeteket robbantanak fel. Ugyanakkor a klasszikusnak nevezhetĪ
kézifegyverek használata is megmaradt.165 Reális a veszélye továbbá annak is, hogy a
terrorcsoportok tömegpusztító fegyverekhez, vegyi és biológiai fegyverekhez
juthatnak és ezeket fel is használják, valamint ún. piszkos bombát gyártanak.
ů terrorizmus új irányvonalának megtestesítĪje napjainkban az Iszlám Állam,
ami egy sajátos, új típusú ellenfél. Ez egy olyan gerillaszervezet, amely állammá166
kíván válni, és a céljai eléréséhez terrorista módszereket alkalmaz. „Terrorista
módsгerekkel nem vпlhat пllammп egв »gerillaszervezet«, пm ha eг a kihívпs, akkor
erre kell vпlasгt adni, és eг a küгdelem új módsгereket igénвel.”167 ů korábbi
terrorszervezetekkel szemben van könnyen felismerhetĪ és azonosítható arca,
székhelye és vezére is. ůz ISIS mára egy katonai jellegĸ szervezetbĪl egy magas fokon
szervezett átfogó elosztó központtá, egyfajta önkormányzati szervezetté fejlĪdött. ů
lakosság számára általános szolgáltatásokat nyújt, gondoskodik az üzemanyag- és étel
elosztásról, mivel a szervezet az elfoglalt területeken élĪ embereket saját
állampolgárainak tekinti. Már jó elĪre felkészül az elfoglalt területek közigazgatási
irányításának átvételére is. σem szabad megfeledkeznünk továbbá arról a tényrĪl sem,
hogy szélsĪséges, ultrakonzervatív ideológiája mellett, amely tálib stílusú rezsim
bevezetésében nyilvánul meg, érvrendszerében megjelenik a szembenállás a
Nyugattal. Ennek alapja az a nézetrendszer, amely szerint a σyugat az elmúlt
évtizedben a Közel-Keleten megtámadta az iszlámot: ůfganisztánban, Irakban,
HτRVÁTH Attila: Terrorfenвegetettség: célpontok, nagвvпrosok köгlekedés. 3. old.
http://www.zmne.hu/dokisk/hadtud/Horv%E1th.pdf (Letöltve: 2016.03.27.)
166
ů nemzetközi jogban meghatározott ismérvek alapján – terület; lakosság; kormány, amely a területén
joghatóságot gyakorol; illetve a nemzetközi kapcsolattartás képessége – az ISIS nagyrészt megfelel az
államiság kritériumának. ůz ISIS változó területe és lakossága nem feltétlenül kizáró tényezĪ,
leginkább a nemzetközi közösség tagjainak megítélésétĪl függ. Hogy az Iszlám Államnak van-e
klasszikus értelemben vett kormánya, vagy a súra, a saría, a katonai és a nemzetbiztonsági tanácsok a
kormányéhoz hasonló feladatokat látnak-e el, egyelĪre nehéz megmondani. ů joghatóság gyakorlását
azonban a saría bevezetésével és betartatásával komolyan veszik. ů nemzetközi elismerés kapcsán
azonban megállapítható, hogy az Iszlám Állam nem kíván az államok nemzetközi rendszerébe
belesimulni, hanem „a maga kalifпtus-koncepciójпval egвfajta protoпllami mintпra létrehoгott entitпst
akar mintegв posгtпllami, aг пllamisпgot meghaladó politikai/köгigaгgatпsi egвségként feltüntetni és
univerгпlis célként kitűгni.” ů kalifátust 201Ő júniusában kiáltotta ki.
ARANY Anett – N. RÓZSů Erzsébet – SZALAI Máté: Aг Isгlпm Állam- követkeгménвek. KKITanulmányok. Külügyi és Külgazdasági Intézet, 201ő. 1. sz. ő. old.
http://kki.gov.hu/download/6/52/d0000/AA_NRE_SZM_IS2.pdf (Letöltve: 2016. 03.27.)
167
Interjú Kis-Űenedek Józseffel: „Ez Európa szeptember 11-éje.” http://lumens.hu/2015/11/17/ezeuropa-szeptember-11-eje/ (Letöltve: 2016.03.16.)
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Líbiában háborúkat vívott, rendszereket döntött meg, mégsem volt képes stabil
államok létrehozására.
Az ISIS jól használja a modern technika vívmányait, így nagyon meghatározó
médiatevékenysége a világhálón. ů közösségi médiában propaganda videók168
alkalmazásával végzi toborzó tevékenységét is. ůz Egyesült Államok adatai alapján
2012 óta világszerte 90 államból 16 ezren csatlakoztak napjainkig az Iszlám Államhoz,
amelybĪl Ő000 európai állampolgár,169ami a terroristák új generációját teremti meg. ů
visszaérkezĪ harcosok a származási ország és a régió számára is komoly biztonsági
kihívást

jelentenek,

mivel

az

esetlegesen

tovább

fokozódó

szélsĪséges

megnyilvánulásaik veszélye mellett a társadalomba való visszaillesztésük, valamint a
poszttraumás mentális és lelki károsodásuk megfelelĪ kezelése is komoly problémát
okoz.170 S akkor még nem választottuk szét a fenyegetettség azon elemét, amely
alapján felvetĪdik a kérdés, hogy hol végzĪdik a „bennszülött” terrorizmus és hol
kezdĪdik a terroristák Európába exportálása. Lehetséges, hogy „aг isгlпm
radikaliгпciója mellett a radikaliгmus isгlamiгпciójпról is sгó van"?171
ů demokratikus társadalmak terror-elhárítási folyamatainak lépést kell tartania
az átalakult környezettel, az átalakulóban lévĪ külpolitikai célokkal, ugyanakkor
tudomásul kell vennünk, hogy nem lehet ellene eredményesen küzdeni a
hagyományos, állami keretekben szervezett belbiztonsági erĪkkel. Döcögve mĸködik
az európai információáramlás, a közös hírszerzés még „gyerekcipĪben jár”, a nemzeti
elhárító szolgálatok csak vonakodva mĸködnek együtt, mindenki félti a saját
hírforrásait és embereit.172 Éppen ezért a regionális keretek között mĸködĪ egyeztetĪkoordináló- információelemzĪ és értékelĪ együttmĸködés jó alap lehetne ezen ĸr
ůz ISIS kb. 2 milliárd dollárt költ évente propagandára és toborzásra, ez a költségvetés folyamatos
online jelenlétet biztosít számukra.
NEW YORK TIMES, BBC, HUFFINGTON POST, TIMES, RUSSIA TODAY, BUSINESS INSIDER: Ígв lehet
bпrkiből terrorista.
http://888.hu/article-igy-lehet-barkibol-terrorista (Letöltve: 2016.03.27.)
169
JÁSZŰERÉσYI Sándor: “Harcolni akarok aг Isгlпm Állammal, akkor is, ha eг lesг aг utolsó dolog aг
életemben” http://24.hu/kulfold/2015/01/09/harcolni-akarok-az-iszlam-allammal-akkor-is-ha-ez-leszaz-utolso-dolog-az-eletemben/ (Letöltve: 2016.03.27.)
170
BERGIN, Anthony: Foreign fighters in Syria and the challenges of reintegration. In: The Strategist,
201Ő. május 13.
http://www.aspistrategist.org.au/foreign-fighters-in-syria-and-the-challenges-of-reintegration/
(Letöltve: 2016.03.27.)
171
BÉKÉS Márton: Európa dekódolпsa.
http://mandiner.hu/cikk/20151205_bekes_marton_europa_dekodolasa (Letöltve: 2016.03.27.)
172
ŰĪvebben lásd: BENEDEK Márta: A hírsгerгési egвüttműködés európai lehetőségei. In:
σemzetbiztonsági Szemle. II, évfolyam III. szám 88-101.old.
http://epa.oszk.hu/02500/02538/00006/pdf/EPA02538_nemzetbiztonsagi_szemle_2014_03_088101.pdf (Letöltve: 2016.05.14.)
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kitöltésére. További elĪnye, hogy a Kárpát-Űalkán régió ezen országai hasonló
problémával küzdenek a terrorizmus kapcsán, amelyben legjellemzĪbb a tranzit-lét,
illetve az átmenĪ jelleg.

2.1.3. SZERVEZETT BŰNÖZÉS
ů hagyományos bĸnszervezetek – kiaknázva a gazdasági globalizáció és az új
technológiák kínálta lehetĪségeket – fokozatosan nemzetközi szintĸre terjesztették ki
tevékenységi körüket. ů piacok és befolyási övezetek felosztása érdekében
szövetséget kötöttek más országok bĸnözĪi csoportjaival.173 Ezen csoportok egyre
jobban széttagolják mĸveleteiket, egyre szorosabbá fĸzve a kapcsolatot a kábítószerkereskedelem, az emberkereskedelem, az illegális migráció elĪsegítése, a nĪ- és
gyermekkereskedelem, a tömegpusztító és hagyományos fegyverek illegális
kereskedelme és a fegyverkereskedelem között. Ezekhez szervesen kapcsolódnak a
csempészet, a pénzügyi- és gazdasági bĸncselekmények, a termékhamisítás, a szerzĪi
jogi kalózkodás, a nemzetközi kereskedelmi korrupció, amelyek sok esetben a
társadalmi

stabilitást,

a

nemzetbiztonságot,

a

demokratikus

társadalmak

életminĪségét, a nemzetközi pénzügyi rendszer stabilitását is súlyosan veszélyeztetik.
ů szervezett bĸnözĪi csoportok jelentĪs mennyiségĸ illegális „szolgáltatást” is
nyújtanak: uzsorapénz biztosítása, emberrablás, gyilkosság, okirat-hamisítás, mérgezĪ
hulladékok illegális lerakása, nukleáris anyagok illegális kereskedelme, fegyverek
csempészete, veszélyeztetett fajok kereskedelme. Részt vesznek továbbá egy sor
gazdasági és munkaügyi zsarolási tevékenységben, mint a kaszinók nyereségének
lefölözése,

a

bennfentes

kereskedés,

monopóliumok

felállítása

különbözĪ

iparágakban, valamint látszatmunkahelyek létrehozása, pénzmosás, illetve politikai
korrupció. σapjainkban becslések szerint 3600 bĸnszervezet mĸködik Európában.174
Több mint tíz évvel ezelĪtt jelezték a szakértĪk mĸveleti adatokra hivatkozva,
hogy a bĸnszervezetek a felhalmozott pénzügyi erejüket felhasználva a legális
gazdasági struktúrákat támadják, egyben maguk is létrehoznak, mĸködtetnek

173
EURÓPůI PARLAMENT: Jelentés a sгerveгett bűnöгés, a korrupció és a pénгmosпs problémпjпról:
megvalósítandó intéгkedésekre és keгdeménвeгésekre vonatkoгó ajпnlпsok. 2013. május 17.
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A7-20130175+0+DOC+XML+V0//HU (Letöltve: 2016.03.27.)
174
EPPGROUP.EU: Biгtonsпgosabb tпrsadalom: a sгerveгett bűnöгés és a terroriгmus elleni küгdelem.
http://www.eppgroup.eu/hu/topic/BIZTONS%C3%81GOSABB-T%C3%81RSADALOM%3A-ASZERVEZETT-B%C5%B0N%C3%96Z%C3%89S-%C3%89S-A-TERRORIZMUS-ELLENIK%C3%9CZDELEM (Letöltve: 2016.0Ő.23. )
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törvényes vagy annak látszó vállalkozásokat.175 ůz ezredforduló táján tehát már
egyértelmĸvé vált, hogy a befolyásolás következĪ színtere a központi és a helyi
államigazgatás, az igazságszolgáltatás, a kulturális területeken lévĪ kapcsolatok,
valamint a média lesz. Következésképpen a szervezett bĸnözés egyaránt hatást
gyakorol a klasszikus bĸnözési területekre és a legális szférákra. ůz elmúlt
évtizedekhez képest sokkal intenzívebb a bĸnözĪi csoportok nemzetközi hálózatba
szervezĪdése, ami lehetĪvé teszi számukra szakértelmük egyesítését és sokrétĸbbé
tételét, következésképpen mĸködési szférájuk kiszélesítését. ůz egymással történĪ
rivalizálás helyett egyre inkább a kölcsönösen elĪnyös komplementer-jellegĸ
együttmĸködés irányába haladnak.176 ů tevékenységeikbĪl származó hatalmas tĪkét
tisztára mosás után visszaforgatják a gazdaságba, amelyhez igénybe veszik a legális
ügyletek szakértĪinek szolgáltatásait és a legális kereskedelmi struktúrákat is.
ů XXI. század elején újabb ágazata fejlĪdött ki a szervezett bĸnözésnek,
igazodva a technikai és technológiai fejlĪdéshez, ez pedig a személyazonosság
ellopása, az online zsarolás, a számítógép hackelés, vagy a hitelkártyacsalás és a
részvénymanipulálás, azaz az online szervezett bĸnözés.
Napjainkban új típusú, most formálódó, szervezett bĸnözĪi kör létrejöttének és
terjeszkedésének vagyunk tanúi, amelynek sajátossága, hogy nem az elĪzményekkel
rendelkezĪ helyi bĸnszervezetekbĪl nĪ ki, hanem az újonnan megjelenĪ menekültek
egy része hozza létre teljesen függetlenül a már létezĪ bĸnözĪi köröktĪl. ů zömében
1ő és 2ő év közötti férfi bĸnelkövetĪk, akik saját fenntartásukhoz szükséges
munkalehetĪséggel nem rendelkeznek, kivétel nélkül az elmúlt egy-másfél évben
érkeztek Európába.177 Ezen bĸnelkövetĪi csoportok saját logikájuk alapján építik fel
szervezeteiket, amelyben az összetartó erĪ a közös földrajzi vagy etnikai-nyelvi eredet,
következésképpen két jelentĪsebb csoportra oszthatók. Az egyik egy iraki és szíriai
fiatalokból álló kevésbé vallásos és iskolázottabb csoport, a másik egy afgán
irányítású, kisebb lélekszámú, iskolázatlan, merev vallási szokásokat elĪíró és súlyos
erĪszakkal operáló szervezet. Kapcsolattartásuk a közösségi médiákon keresztül
RÉVůI Róbert – BEDROS J. Róbert – ISTVANOVSZKI László – HUSZÁR ůndrás – SZÉKELY
György: A sгerveгett bűnöгés egésгségbiгtonsпgi aspektusai. In: Hadmérnök, V. Évfolyam 2. szám 2010. június. 192.old. http://hadmernok.hu/2010_2_revai_etal.pdf (Letöltve: 2016.03.27.)
176
SZůŰÓ Károly: A terroriгmus és a sгerveгett bűnöгés lehetséges össгefüggései és eгek hatпsa a
nemгetbiгtonsпgi tevékenвségre. Diplomamunka. Zrínyi Miklós σemzetvédelmi Egyetem 2006. 37.
old.
177
TIGRAY: A migrпcióval érkeгő új típusú sгerveгett bűnöгés jellemгői.
http://nagypolitika.hu/2016/03/13/a-migracioval-erkezo-uj-tipusu-szervezett-bunozes-jellemzoi/
(Letöltve: 2016.03.28.)
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valósul meg és célpontokat is ilyen módon keresnek maguknak. Létezésük a migrációs
útvonal teljes szakaszán jelen van. Korinek László megfogalmazását idézve: „A XXI.
sгпгadi bűnöгés, különösen a sгéles körben bűnöгési félelmeket gerjesгtő köгönséges
kriminalitпs orosгlпnrésгe a lesгakadó rétegek, köгtük a bevпndorlók kriminalitпsпból
adódik. A sгociпlpolitika nem képes hatékonвan kiegвenlíteni a bevпndorlók és utódaik
integrпciós

hпtrпnвait,

aг

igaгsпgsгolgпltatпs

eredménвtelenül

bünteti

a

sгükségsгerűen vissгaeső bűnelkövetővé vпló hпtrпnвos kisebbségi helвгetben
lévőket…”178
ůz elemzett térségben a szervezett bĸnözés alapvetĪen nem nemzeti jellegĸ,
mivel az a globalizáció hatásaként polarizálódott. ”Tevékenвségét fiktív tпrsasпgok
útjпn folвtatja, befolвпsпt és aг erősгakot elsősorban önmaga fenntartпsпra, illetve
bűnöгői tevékenвségének elfedésére hasгnпlja.”179 A legnagyobb csoportok
nemzetköziek lettek, míg a kis helyiek is átlépték a nemzeti határokat, és regionális
fenyegetést jelentenek. Ez a tendencia az évek során folyamatosan erĪsödött, mivel a
bĸnözĪk tevékenysége nem áll meg az országhatároknál, így Magyarország, Szlovákia
és Horvátország Uniós csatlakozása után megfigyelhetĪvé vált a külföldi csoportokkal
való szorosabb együttmĸködés. ů korábbi rivalizálást mára felváltotta a még több
haszonnal kecsegtetĪ konstruktív együttmĸködés, amely csökkenti tevékenységük
kockázatát és növeli mĸködési hatékonyságukat. ů régió államai leginkább a
tranzitországként jellemezhetĪek, köszönhetĪen annak, hogy a kelet-európai és a
nyugati világ rajtuk keresztül bonyolítja az alvilági kereskedelmet. Tényként kell
kezelnünk, hogy néhány esetben – pénzhamisítás, emberkereskedelem, prostitúció –
célországként is megjelennek.
ů globalizáció kitermelte a bĸnözés professzionális szakembereit is.
Rendelkezésükre áll a legfejlettebb technológia és tudás, valamint a szükséges
anyagiak. Megvásárolják a legképzettebb szakembereket is. Mindezek birtokában a
gazdasági szféra valamennyi szegmensét elérik, és azonnal alkalmazkodnak a piac
minden változásához.180

178
KORINEK László: Nomпdok és letelepedettek – gondolatok a köгösségi bűnmegelőгésről. In:
Jogtudományi Közlöny, 2006. LXI. évf. 7–8. sz. 247–267. old.
179
GAZDAG Ferenc: A biгtonsпgpolitikai kihívпsok termésгetéről. 25. old.
http://www.grotius.hu/doc/pub/CEKOFW/2012_35_gazdag_a_biztonsagpolitikai_kihivasok_termesze
terol.pdf (Letöltve: 2016.0Ő.23.)
180
HADAS László: A globaliгпció пrnвoldalai és a hírsгerгés. Új kihívпsok. In: Magyar Tudományos
ůkadémia Világgazdasági Kutatóintézet. Mĸhelytanulmányok. Ő2. szám, 2003. 73. old.
http://www.vki.hu/mt/mh-42.pdf (Letöltve: 2016.03.28.)
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Manapság a terrorizmus és a szervezett bĸnözés tevékenységi köre egyre nagyobb
átfedést mutat. ů terrorista szervezeteknek már nem elégséges az az anyagi támogatás,
amit bizonyos országoktól kapnak, más forrásokra is szükségük van. 181 A terrorista
csoportok a nemzetközi szervezett bĸnözés lehetĪségeit kihasználva teremtik elĪ a
mĸködésükhöz szükséges anyagi háttér egy részét, közremĸködésükkel jutnak hozzá
azokhoz az eszközökhöz, amellyel elkövetik, vagy potenciálisan elkövethetik
cselekményeiket, vagy éppen annak módszereit használják fel tagjaik célországokba
történĪ bejuttatásához. ůz érdekkapcsolat szimbiotikus együttmĸködéssé, szervezett
összefonódássá, összenövéssé vált. ů két tevékenység között azonban lényeges
különbség a haszonszerzésre való törekvés megléte vagy meg nem léte, továbbá hogy
a terrorcselekmények rendszerint politikai vagy vallási célzat által vezéreltek. Míg a
szervezett bĸnözĪi csoportok többnyire egymás közötti vitáik rendezése céljából
követnek el alkalmanként terrorizmusra jellemzĪ cselekményeket, addig az új típusú
terrorizmust képviselĪ csoportok a nagyszabású, sok áldozattal járó és nagy
médiafigyelmet vonzó, félelemkeltĪ akciók végrehajtásában érdekeltek. „Sőt,
tovпbbmenve: a modern sгerveгett bűnöгői csoportok aг esetek túlnвomó többségében
éppen hogв nem érdekeltek a tпrsadalom sгéles tömegeinek (legfeljebb köгvetlen
sгubkulturпlis körnвeгetüknek) erősгakos módsгerekkel való megfélemlítésében.”182
Ilyen értelemben a szervezett bĸnözĪi tevékenység és annak fenyegetése elméletileg
kiszámíthatóbb.
ů terrorista szervezetek szempontjából a tevékenységükhöz szükséges
pénzforrás megteremtése nagyon fontos, mivel anyagi háttér hiányában nem lennének
életképesek. ů terrorizmus finanszírozásának bĸnözésbĪl származó forrásai közül
kiemelkedik a kábítószer-kereskedelem.183 σem véletlen, hogy a kábítószer-ellenes
nemzetközi összefogás egyik súlyponti része az egyes terrorszervezetek pénzügyi
forrásainak, kapcsolatainak mihamarabbi megkeresése, befagyasztása, az érintett
számlák zárolása.
BOTOS Csaba: Terroriгmus gaгdasпgi-pénгügвi hпttere.
http://www.zmne.hu/dokisk/hadtud/Botos.pdf (Letöltve: 2016.03.27.)
182
TÁLůS Péter: A nemгetköгi terroriгmus és a sгerveгett bűnöгés hatпsa a nemгetköгi biгtonsпgra és
Magвarorsгпg biгtonsпgпra. 2. old.
http://kisebbsegkutatold.tk.mta.hu/uploads/files/archive/904.pdf (Letöltve: 2016.03.27.)
183
ů kábítószer-kereskedelemhez kapcsolható információ akkor válik igazán értelmezhetĪvé, ha
belegondolunk, hogy a felnĪtt korú népességet tekintve csaknem minden tízedik fĪ fogyasztott
valamilyen kábítószert.
σemzeti Drog Fókuszpont: A kпbítósгer-helвгet Magвarorsгпgon 2004-2014. 9. old.
http://drogfokuszpont.hu/wp-content/uploads/nfp_kabitoszer-helyzet_2004_2014.pdf (Letöltve:
2016.03.27.)
181
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ů világ felosztása a kábítószerpiac- és terjesztés kapcsán megtörtént, mindenkinek
megvan benne a szigorúan meghatározott helye és a behatárolt tevékenysége, hiszen
ez a legnagyobb világot behálózó illegális piac, amelynek szervezettsége nagyon erĪs.
ůz ISIS bevételeinek kb. 7 %-a származik a kábítószer-kereskedelembĪl. ů Kurd
Munkáspárt (Partiya Karkerên Kurdistan: PKK) az európai heroinpiac jó részét tartja
kezében, ahogy más közel-keleti terrorszervezetek és mozgalmak (Hamas, Hezbollah)
bevételeinek jelentĪs részét is ez adja.184 Európában a kiépült kábítószer útvonalak
keresztezik

a

Kárpát-Balkán

régiót.

ů

délnyugat-ázsiai

heroinútvonal

Lengyelországon és Horvátországon át vezet, a dél-amerikai kokain útja szinte minden
közép-európai országon átível.185 ů kábítószer-kereskedelem lebonyolítása a
térségben jellemzĪen az albán maffia tevékenysége, amely az Európába érkezĪ
heroinszállítmányok 70-80 %-át kezeli.186
2010 után a szintetikus, pszichoaktív drogok megjelenése jelentĪsen átformálta
a kábítószerpiacot.187 ů rendelkezésre álló adatok azt jelzik, a metamfetamin
(köznyelvben

speed)

elĪállítása

a

balti

államokra

és

Közép-Európára

koncentrálódik.188
ů

szervezett

bĸnözés

másik

kiemelt

szegmense

a

jogellenes

fegyverkereskedelem, a lĪfegyverrel, lĪszerrel, valamint robbanóanyagokkal történĪ
visszaélés elleni küzdelem. ůz illegális úton importált fegyverek harminc százaléka a

184
BEBESI Zoltán: Kпbítósгer-bűnőгés és terroriгmus. PhD értekezés. Zrínyi Miklós σemzetvédelmi
Egyetem. Budapest, 2009. 65-66.old.
185
HADAS László: i.m. old.
186
ůfganisztán a világ legnagyobb illegális ópiumtermelĪje, így az Európában talált heroin legnagyobb
részét feltehetĪleg ott, vagy a szomszédos Iránban, esteleg Pakisztánban állították elĪ, majd
Törökországon keresztül szállították Európába.
BOKROS Tünde: A sгerveгett bűnöгés értékelése aг Európai Unióban - a balkпni fegвverkereskedelem
térnвerése. http://old.biztonsagpolitika.hu/?id=16&aid=1299&title=a-szervezett-bunozes-ertekeleseaz-europai-unioban-a-balkani-fegyverkereskedelem-ternyerese (Letöltve: 2016.03.30.)
187
A 2000-es évek elején a marihuána, az ecstasy típusú tabletták és a heroin voltak a legnagyobb
mennyiségben lefoglalt kábítószerek, míg a fellelt kokain és az amfetamin mennyisége nem volt
meghatározó. 2006-tól a lefoglalt heroin mennyisége folyamatosan csökken. 2010 után nĪtt a kannabisz
növény lefoglalások száma, illetve a szintetikus anyagok piaca teljesen átrendezĪdött. 2009 és 2013
között összesen 118 új anyag jelent meg Magyarországon, az Unió tagállamai pedig összesen 268 új
vegyületrĪl tettek bejelentést. ů tagállamok 201Ő-ben az EU Korai JelzĪrendszere felé 101 olyan új
pszichoaktív szert jelentettek be, amelyrĪl korábban nem érkezett jelentés.
NEMZETI DROG FÓKUSZPτσT: A kпbítósгer-helвгet Magвarorsгпgon 2004-2014. 3-17.old.
http://drogfokuszpont.hu/wp-content/uploads/nfp_kabitoszer-helyzet_2004_2014.pdf
(Letöltve:
2016.03.30.)
KÁŰÍTÓSZER ÉS KÁŰÍTÓSZER-FÜGGĩSÉG EURÓPůI MEGFIGYELĩKÖZPτσTJů: Európai kпbítósгerjelentés. Tendenciпk és fejleménвek. 34. old.
http://www.emcdda.europa.eu/system/files/publications/974/TDAT15001HUN.pdf (Letöltve:
2016.03.30.)
188
KÁŰÍTÓSZER ÉS KÁŰÍTÓSZER-FÜGGĩSÉG EURÓPůI MEGFIGYELĩKÖZPτσTJů: i. m. 27. old.
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Nyugat-Űalkánról származik. ů Űalkánon két nagy fegyverkereskedĪ hálózat
mĸködik, amelyeket a tagok által beszélt nyelvek alapján lehet elhatárolni. ůz egyik
csoportba a pánszláv nyelveket beszélĪk (Szerbia, Űosznia, Horvátország, valamint
kisebb számban Montenegró és Szlovénia polgárai), míg a másik csoportba az albánt
beszélĪk (ůlbánia, Koszovó és Macedónia polgárai) tartoznak. ů nyugat-európai
országokba a Kárpát-Űalkán régión keresztül fĪleg a pánszláv szervezet révén jutnak
illegális fegyverek.189 ů fegyverek másik része a volt Szovjetunió területérĪl
származtatható.
ů régió szervezett bĸnözĪi csoportjairól elmondható tehát, hogy nemzetközi
szinten jelentĪs aktivitást kifejtĪ nemzeti szervezett bĸnözĪi csoport nincs. Ezen
bĸnözĪi körök inkább csak helyi szinten aktívak, így csak kiegészítĪ feladatokat látnak
el az országon áthaladó kábítószer, illetve fegyverkereskedelemben, valamint az
illegális migránsok csempészetében.

2.1.4. INFORMATIKAI ÉS INFORMÁCIÓS KIHÍVÁSOK
ů XXI. századot minden bizonnyal az információs robbanás fogja jellemezni. ů fizikai
valóságban megvalósuló tevékenység, termelés vagy szolgáltatás egy új dimenzióba,
a kibertérbe is kiterjeszkedik, folyamatosan bĪvül, átlépve az államok határait. Ezen
jelenség további fontos jellemzĪje, hogy a kibertérben jelentkezĪ veszélyek,
támadások következményei visszacsatolódva megjelennek a fizikai világban is, vagyis
az információs hálózatok széles körĸ kiépülése, amely állami eszközökkel nem
szabályozható, lehetĪvé teszi a szervezett bĸnözés és a terrorizmus térhódítását, a
védett rendszerekbe való bejutást, a pénzügyi, az államigazgatási és a katonai
rendszerek megcsapolását, illetve rombolását. Következésképpen az információs
rendszerek fejlettsége alapvetĪen befolyásolja a termelés, a szolgáltatás és a védelem
szektorait.
ů hagyományos terrorizmust (a fizikai erĪszakon alapuló támadásokat) elkövetĪ
szervezetek és személyek hamar felismerték, hogy a technológia fejlĪdése a békés célú
felhasználás elĪnyei mellett új fegyvert jelent számukra. ů XX. század utolsó
évtizedétĪl megjelenik a kiberterrorizmus, amelyet számítógépes, információs,
digitális vagy informatikai terrorizmusként is megfogalmazhatunk.190

VAJMA.INFO: Aг illegпlis fegвverek 30 sгпгaléka a Balkпnról sгпrmaгik.
http://www.vajma.info/cikk/tukor/5466/ (Letöltve: 2016.03.30.)
190
KENEDLI Tamás: Magвarorsгпg nemгeti biгtonsпgi stratégiпja és a belőle sгпrmaгtatható
189
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ůz információs bĸnözés alapvetĪen kétféleképpen közelíthetĪ meg. Egyik esetben
maga az informatikai rendszer a célpont, a támadások alanya, másik esetben pedig az
informatikai rendszerek segítségével követnek el akár más típusú bĸncselekményeket.
Ezek kombinációja is elĪfordul úgy, hogy egy megtámadott hálózat segítségével
történĪ anonimizálás után kerül sor újabb bĸncselekményre. Más felosztás szerint a
kibertérben – annak forrása alapján – megkülönböztethetünk üzleti hírszerzés,
bĸnözés, terrorista csoportok, valamint aktivista egyének vagy csoportok által jelentett
veszélyeket.191
A jelenlegi állapotot a naponta megjelenĪ zsarolóvírusok, a zéró-napi
sérülékenységet kihasználó támadások, a szervezetszerĸen elkövetett csalások, a
hamisítások, illetve behatolási kísérletek, valamint az ezek elleni harc jellemzi. ů
tevékenység célja közvetlen anyagi haszonszerzés vagy adott információ megszerzése,
egyes hálózatok ellehetetlenítése, esetleg figyelemfelhívás is lehet. Manapság
gyakorlatilag senki nincs biztonságban az információs hálózatok felhasználói közül,
akár az „egyszerĸ” kiberbĸnözés, akár idegen titkosszolgálati információszerzĪ
tevékenység áldozatává válhat minden felhasználó.192
ůhhoz, hogy sikeresen lehessen fellépni a jelentkezĪ fenyegetésekkel szemben,
szükséges, hogy olyan hatékony szakértelem, képesség és hozzáértés koncentrálódjon
egy-egy szervezeten belül, amely képes a folyamatos tanulásra, alkalmazkodásra és
alkalmas a megelĪzésre vagy az elhárításra. ů globalizáció magával hozta ezen a
területen is azt a már többször vázolt jelenséget, hogy a nemzeti szervezeteknek együtt
kell mĸködniük a hatékony fellépés érdekében, melynek szorosnak és folyamatos kell
lennie. Űelátható, hogy egy megjelenĪ fenyegetés a kibertérben azonnal továbbhalad,
az együttmĸködĪ szervezetek közötti riasztás átadása csak közvetlenül, elektronikus
úton lehetséges.

2.1.4.1. Az informatikai biztonság szervezeti keretei az elemzett
országok kormányzati szférájában
Az alfejezetben tárgyalt szervezetek csak egy részét jelentik azoknak, amelyek célja
az eseménykezelés, a biztonsági incidenseknél a riasztás, valamint biztonsági
Nemгetbiгtonsпgi feladatok. In: Dobák Imre (szerk.): ů nemzetbiztonság általános elmélete. Nemzeti
Közszolgálati Egyetem, σemzetbiztonsági Intézet 201Ő. 86. old.
191
SUBA Ferenc: Nemгeti Kiberbiгtonsпgi Stratégia. In: Dobák Imre (szerk.): ů nemzetbiztonság
általános elmélete: σemzeti Közszolgálati Egyetem, σemzetbiztonsági Intézet 201Ő.110. old.
192
KτVÁűS Zoltán: Aг infokommunikпciós rendsгerek nemгetbiгtonsпgi kihívпsai. Phd értekezés.
Nemzeti Közszolgálati Egyetem Katonai Mĸszaki Doktori Iskola, 2015. 102. old.
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jelentések készítése. ůz állami és kormányzati részvétel mellett mĸködnek különbözĪ
alapítványi, egyetemi, szolgáltatói eseménykezelĪ központok is az elemzett
országokban. KiemelendĪ továbbá az a tény, hogy a négy ország négy különbözĪ
módon,

különbözĪ

információtechnológiai

szervezeti
rendszerei

modellben,

hatáskörrel

sebezhetĪségének

oldja

elhárítását,

meg

az

ezáltal

az

információvédelmet és a kibervédelmet, azonosítva a fenyegetést.
A.)

Magyarország

Magyarországon az állami kibervédelem intézményi keretében a legjelentĪsebb
változás 2013-ban következett be. ůz addig a Puskás Tivadar Közalapítvány keretein
belül mĸködĪ szervezetet σemzeti Hálózatbiztonsági Központtá alakították át. ů
2013. évi L. törvény193 hozta létre a Kormányzati EseménykezelĪ Központot
(GovCERT Hungary),194 ami 2013. júliustól a σemzetbiztonsági Szakszolgálat
szervezeti keretein belül látja el feladatait. 201Ő. októbertĪl nevet változtatva σemzeti
Kibervédelmi Intézetként mĸködik. Komplex szolgáltatásait a kormányzati és
önkormányzati szervezetek részére nyújtja, jelenleg magába olvasztva a σemzeti
Elektronikus Információbiztonsági Hatóság (σEIH) és a Kibervédelmi Hatóságot
(CDMA – Cyber Defence Management Authority) is.
Hazánk élen járt a kibervédelmi tevékenység szabályozásában, elsĪk között
fogalmaztuk meg σemzeti Kibervédelmi Stratégiát, majd erre építve a σemzeti
Kibervédelmi ůkciótervet. ů σemzeti Kibervédelmi Intézet a űDMů integrálásával
megörökölte annak kapcsolattartó szerepét is a σůTτ felé.
B.)

Szlovákia

Északi szomszédunknál a kormányzati eseménykezelĪ központ űSIRT.SK (űomputer
Security Incident Response Team Slovakia)195 2009 óta a pénzügyminisztérium
alárendeltségében

mĸködik

meghatározottak szerint.

a

Ő79/2009.

ůlapja az

számú

kormányrendeletben196

2008-ban elfogadásra

került

σemzeti

2013. évi L. törvény az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról.
Kormányzati EseménykezelĪ Központ http://www.cert-hungary.hu/node/1 (Letöltve: 2016. 0ő.0Ő.)
195
Computer Security Incident Response Team Slovakia – CSIRT.SK https://www.csirt.gov.sk/
(Letöltve: 2016.0ő.1Ő.)
196
Uznesenie Vlády Slovenskej Republiky č. 479 z 1. júla 2009 k návrhu organizačného, personálneho,
materiálno-technického a finančného zabezpečenia na vytvorenie špecializovanej jednotky pre riešenie
počítačových incidentov (űSIRT. SK) v SR.
www.informatizacia.sk/ext_dok-csirt-sk_uznesenie/9007c (Letöltve: 2016.06.26.)
193

194
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Információbiztonsági Stratégia,197 elsĪdleges célja, hogy megfelelĪ szintĸ védelmet
nyújtson a nemzeti információs és kommunikációs infrastruktúra (σIKI) és a kritikus
információs infrastruktúra területén.
ůzzal, hogy szolgáltatásokat nyújt a biztonsági incidensek leküzdésével,
elhárításával és azt követĪen az információs rendszerek helyreállítási mĸveleteivel
kapcsolatban, együttmĸködve a σIKI tulajdonosaival és üzemeltetĪvel, a távközlési
szolgáltatókkal, az internet szolgáltatókkal és más állami szervekkel (pl. rendĪrség,
nyomozóhatóság, bíróság), részt vesz az informatikai biztonság terjesztésében és
tudatosításában, valamint aktívan együttmĸködik nemzetközi szervezetekkel és
képviseli Szlovákiát az informatikai biztonság megerĪsítésében.
C.)

Ausztria

ůusztriában az eseménykezelĪ központok szövetségbe tömörülve mĸködnek, amelyet
2011 novemberében hívtak életre. ů „űERT-Verbund” célja a rendelkezésre álló
erĪforrások összegyĸjtése, valamint a közös know-how optimális hasznosítása annak
érdekében, hogy a lehetĪ legjobb legyen az ország IűT biztonsága. ů 8 tag198 közül
témánk szempontjából kiemelendĪ az osztrák fegyveres erĪk (τŰH) keretében 2013ban felállított milűERT (Military Computer Emergency Readiness Teams)199. A
szervezet képességei 201ő-re tovább bĪvültek, egy a nemzeti és a nemzetközi
elvárásoknak megfelelĪ kiber-kompetencia központtal, amellyel képessé vált a
virtuális térben növekvĪ veszélyeket megelĪzĪ és azokra megfelelĪen reagálni tudó
intézkedések végrehajtására. ůz elsĪdleges katonai feladatai mellett információt nyújt
a szövetség többi tagjának is, ezáltal a lehetĪ leggyorsabbá teszi a szükséges
információ megosztást, hozzájárulva az intézkedések elĪrelátó tervezéséhez és
σárodná stratégia pre informačnú bezpečnosť v Slovenskej republike (uznesenie vlády SR č.
570/2008)
198
Az A1-űERT az τsztrák Telekom (ů1) által létrehozott intézmény, mely célja a vállalat elleni
konkrét támadások kivédése. ůz ACOnet-űERT az osztrák tudományos hálózat biztonságát hivatott
védeni, melyet a Űécsi Egyetem központi informatikai szolgálata mĸködtet. ů ŰRZ-űERT a Szövetségi
Számítástechnikai Központ által üzemeltetet egység, melynek feladata a biztonsági incidenseket
megelĪzĪ intézkedések meghozatala. A GovűERT.at az osztrák nemzeti eseménykezelĪ központ, ami
a közigazgatási és a kritikus információs infrastruktúrákat mĸködteti a Szövetségi Kancelláriával
együttmĸködve. ůz R-IT CERT a Raiffeisen Informatik által létrehozott szerv, ami biztonságot nyújt a
vállalkozások és az ügyfelek számára az adatok és az IT-infrastruktúrák hatékony védelmével. ů Wien
CERT-et a fĪváros üzemelteti, támogatást nyújtva az információs és kommunikációs technológiák
mĸködtetéséhez.
IKT-Sicherheitsportal
https://www.onlinesicherheit.gv.at/nationale_sicherheitsinitiativen/computer_emergency_response_te
ams/71372.html (Letöltve: 2016.0ő.1Ő.)
199
milCERT ein wesentlicher Beitrag zur Cyber Defence
http://www.bundesheer.at/truppendienst/ausgaben/artikel.php?id=1773 (Letöltve: 2016.0ő.1Ő.)
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végrehajtásához, annak érdekében, hogy megakadályozzák az információs és
kommunikációs technológia (IKT) biztonsági eseményeket és választ adjanak a
kritikus biztonsági incidensekre. Végzi továbbá a hálózati ellenĪrzést, a technológia
ellenĪrzést, az információgyĸjtés és értékelést a kibertérhez kötötten, valamint
általános tanácsadási szolgáltatásokat nyújt az informatikai biztonsági intézkedések,
illetve rendszerek és azok akkreditálási eljárásai kapcsán.
D.)

Horvátország

ů horvát nemzeti űERT200 az Információbiztonsági törvény201 elfogadását követĪen
2009-ben jött létre, amelynek fĪ feladata az Internet biztonsági incidensek
beazonosítása és az ország információbiztonságnak megĪrzése. JogelĪdjét a űůRσet
CERT-et 1996-ban alapították azzal a feladattal, hogy adatokat gyĸjtsön számítógépes
biztonsági incidensekrĪl, illetve oldja meg ezeket az események.
A szervezet hatósági jogkörrel rendelkezik, utasításokat adhat, iránymutatásokat
és ajánlásokat fogalmazhat meg. MegelĪzĪ intézkedéseket tesz azon incidensek
bekövetkezte elĪtt, amelyek negatívan befolyásolják az információs rendszerek
biztonságát, annak érdekében, hogy megelĪzze vagy enyhítse a lehetséges károkat.
Ezen megelĪzĪ intézkedéseket nyilvánosságra is hozza. Intézkedései során
tájékoztatót készít a biztonsági figyelmeztetések alapján összegyĸjtött információkról,
ajánlásokat fogalmaz meg a biztonsági rések azonosítására, a sebezhetĪség és a
sérülékenység csökkentésére, valamint koordinálja azon incidensek megoldásának
keresését, amelyekben érintett az ország. ů szervezet nem foglalkozik egyedi
rendszerek operatív hibaelhárításával és biztonsági aggályaival, a problémás
felhasználók számonkérésével és büntetĪeljárás megindításával.
ůhhoz, hogy a kibertámadások ellen megfelelĪen lehessen védekezni,
legfontosabb, hogy a megelĪzésre fektessük a hangsúlyt. Sokkal kisebb kárt lehet
elszenvedni, ha a támadást idĪben azonosítjuk és megakadályozzuk, mint abban az
esetben, ha sérült rendszereket kell helyreállítani, kompromittálódott adatokat
újragenerálni. ůz információbiztonságot sok szempont szerint lehet osztályozni. Egyik
megközelítés szerint fontos a kezelt adatnak mint az informatikai rendszer elemének
az állapota. Elterjedt meghatározás szerint az adatot kezelĪ információs rendszert
három szempontból vizsgálhatjuk, úgy mint annak bizalmassága (confidentiality),
200
201

Nacionalni CERT http://www.cert.hr/onama (Letöltve: 2016.0ő.1Ő.)
Zakon o informacijskoj sigurnosti (NN br 79/2007)
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sértetlensége (integrity) és rendelkezésre állása (availability). A CIA elv szerint
ugyanis csak az arra jogosult ismerheti meg az információt. Ha információ tartalma és
formája az elvárttal megegyezik és az információs rendszer az arra jogosultak számára
egy meghatározott idĪben rendelkezésre áll, mĸködĪképessége nincs akadályozva.202
Más felosztás szerint az információs rendszerek biztonságát a rendszert körbevevĪ
fizikai, elektronikus és személyi biztonsági jellemzĪk határozzák meg. Ezek
mindegyike többlépcsĪs, és tervezésükkor nagyon fontos szempont az arányosság
kérdése, ami a védendĪ adat minĪsítésétĪl is függ.
ůz információbiztonság és egyben a kibertámadások elleni védelem
leggyengébb láncszeme a humán tényezĪ. Hiába tervezik meg szakemberek az
információs hálózatok védelmét a lehetĪ legnagyobb gondossággal, ha a felhasználók
szándékosan vagy gondatlanul nem alkalmazzák azokat a védelmi megoldásokat,
amelyek a rendszerek biztonságát jelentik. KövetkezĪképpen megtörténik a gondatlan
adatszivárgás vagy a szándékos adatlopás. Megoldásként a biztonságtudatosság
erĪsítése jöhet szóba, ezt minden szinten, az állami irányítástól kezdve a vállalati
rendszerekig bezárólag napirenden kell tartani. ů szándékos adatlopás ellen pedig az
adatkört megismerĪ személyek ellenĪrzése, az egymásra épülĪ adatok szelektált
elérhetĪsége adhat megoldást. σemzetbiztonsági szempontból mindig szem elĪtt kell
tartani azt a tényt, hogy amilyen módszerekkel mi próbálunk meg adatot szerezni az
információigény teljesítésére, ugyanolyan vagy modernebb módszerekkel az
ellenérdekelt fél tĪlünk próbálja megszerezi a számára releváns adatokat.
ů tanulmány jelen fejezete azon destabilizáló folyamatokat kívánja bemutatni,
amelyek

kapcsán

feszültségforrások

eszkalációjának

lehetĪségével

és

hatásmechanizmusaival számolnunk kell.
Térségünk biztonságát a következĪ évtizedben is valószínĸsíthetĪen nem az
országok közötti katonai egyensúlyhiányból adódó fenyegetések, hanem az egyes
országok, régiók instabilitásából és egyensúlyvesztésébĪl származtatható zavarok,
konfliktusok befolyásolhatják. ů XXI. század elsĪ évtizedében újabb veszélyek,
kihívások, kockázati tényezĪk születtek a már meglévĪk mellett. ůz új kockázatok,
amelyek elsĪsorban Közép- és Közel-Kelet országaiban, Kelet- és Délkelet-Európa,
valamint Közép-ůfrika térségében okoznak fenyegetettséget, folyamatosan létrejövĪ

HτRVÁTH Gergely Krisztián (szerk.): Köгérthetően (nem csak) aг IT biгtonsпgról. Kormányzati
Informatikai Fejlesztési Ügynökség kiadványa. Űudapest, 2013. 12. old.
202
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válsággócokat, válságkörzeteket hoznak létre, amelyek dinamikusan és olykor
váratlan irányban, illetve módon változtak.
ů biztonsági percepciókban egyre nagyobb szerepet játszanak a globális
kihívásokon túl a térségben lappangó konfliktusok is, melyek egyszerre geopolitikai,
kül- és biztonságpolitikai, gazdasági, demográfiai és morális kérdést is jelentenek. A
helyi konfliktusok több dimenzióban: hatalmi, gazdasági érdekek mentén,
nacionalizmusok fellángolása során, etnikai, vallási kisebbségek között, vagy
elhúzódó polgárháborúk formájában jelentkezhetnek. Korunkban a vallási, az etnikai,
illetve a nemzeti kisebbségek közötti ellentétek állnak elĪtérben, amelyek jól
behatárolható területekhez kötĪdnek, melyeket az elmaradott gazdaság és a
globalizációs folyamatokból való kimaradás jellemez.

2.2. TÉRSÉGEK – KONFLIKTUSOK
ů konfliktusok jelentĪs része napjainkban egy adott, jól behatárolható területhez
kötĪdik, magából a rendszerbĪl táplálkozik, kihasználva a globalizáció, a
transznacionalizáció

által

létrejött

lehetĪségeket,

alkalmazkodva

ezek

következményeihez. SzereplĪi többségét, valamint magukat a folyamatokat nem lehet
határok közé szorítva értelmezni, mivel a tényleges fegyveres összecsapások többnyire
átlépik azokat. ůz elmúlt 10 évben a konfliktusok száma jelentĪs mértékben nĪt, míg
2005-ben 249203 volt, 2015-ben 409-et tartottak számon. E válságok közül alig néhány
oldódott meg. ůz utóbbi ő évben legalább 1ő új konfliktus robbant ki vagy lángolt fel
újra: nyolc ůfrikában, három a Közel-Keleten, egy Európában, valamint három
Ázsiában.204.
A XXI. tízes éveinek közepén a konfliktusok háttere többnyire rendszer/ideológiai
alapra vezethetĪ vissza, amelybe beleértjük az ideológiai, a vallási és a társadalmiHEIDELBERGER INSTITUT FÜR INTERNATIONALE KONFLIKTFORSCHUNG (HIIK): Konfliktbarometer
2005. Krisen - Kriege – Putsche-Verhandlungen - Vermittlungen – Friedensschlüsse. Heidelberger
Institut Für Internationale Konfliktforschung (HIIK), 2006. 5.old.
http://www.hiik.de/de/konfliktbarometer/pdf/Konfliktbarometer_2005.pdf (Letöltve: 2016.0Ő.16.)
204
Európában ez a konfliktus Ukrajnában robbant ki, ůfrikában: Elefántcsontparton, a Közép-afrikai
Köztársaságban, Líbiában, Maliban, σigéria északkeleti részén, a Kongói Demokratikus
Köztársaságban, Dél-Szudánban, és Űurundiban, a Közel-Keleten: Szíriában, Irakban és Jemenben,
valamint Ázsiában: Kirgizisztánban, Mianmaron és Pakisztán egyes részein.
UNITED NATIONS HIGH COMMISSIONER FOR REFUGEES: UNHCR Global Trends: Forced
Displacement in 2014. http://unhcr.org/556725e69.html(Letöltve: 2016.01.16.)
IISS: Armed Conflict Survey 2015, Armed Conflict Database. The International Institute for Strategic
Studies, IISS. 2015.
http://www.iiss.org/en/about%20us/press%20room/press%20releases/press%20releases/archive/20154fe9/may-6219/armed-conflict-survey-2015-press-statement-a0be (Letöltve: 2016.01.16.)
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gazdasági tényezĪket (155 cselekmény).205 ůz indítékok közül másodikként az
erĪforrásokért vívott küzdelem említhetĪ, amelybe a természeti erĪforrások és a
nyersanyagok feletti rendelkezést kell érteni, ami 98 esemény kapcsán vezetett
konfliktushoz. ů nemzeti erĪ206 emelhetĪ ki 93 esetben indokként. ů lakosság, illetve
terület feletti ellenĪrzés érvényesítése Ő6 alkalommal jelent meg konfliktust generáló
tényezĪként. ůz autonómia és elszakadási törekvések kapcsán 108 válság robbant ki.
ů területszerzésre vonatkozó, az államok közötti határ megváltoztatására irányuló
konfliktusok száma összesen 18 volt. ůz említett konfliktusok 2015-ben 19 esetben
értek el háborús szintet, ami 2005-ben kettĪ volt (Irak, Szudán).207

2.2.1. EURÓPÁT ÉRINTŐ DESTABILIZÁLÓ FOLYAMATOK
Európa

szomszédságában

lejátszódó

drasztikus

változások,

ezek

esetleges

eszkalációja képlékennyé tették Európa biztonságát. Az Európát érintĪ konfliktusok
száma tíz év alatt 41-rĪl 62-re nĪtt.208
Magyarország, Szlovákia, ůusztria és Horvátország számára ezen kihívások
közös kezelése jelentĪs érdek, amelynek során az EU és több nemzetközi szervezet
(pl. τEűD, EŰESZ, IMF) tagjaként olyan összehangolt, egységes politikát kell
folytatniuk a nemzeti érdekeik figyelembevételével, amely elĪsegíti az ország, a
térség, a régió és Európa stabilitását, a béke fenntartását és hitelességet kölcsönöz az
egyes országok politikájának. ůz új típusú fenyegetések – a globalizáció
katalizátorszerĸ hatása és a biztonsági környezet komplexitása következtében – nem
maradnak regionális jellegĸek. ů folyamatok eszkalálódnak, az országhatárokon
átlépve nagyobb területet is destabilizálhatnak gazdasági, politikai, információs,
2005-ben szintén az ideológiai alap volt a domináns, amit a nemzeti erĪ, majd a természeti
erĪforrások és a nyersanyagok feletti rendelkezésért való küzdelem követett. JelentĪs mértékĸ volt a
területszerzésre irányuló törekvés, az elszakadási törekvések és az autonómiára való törekvés is.
HEIDELBERGER INSTITUT FÜR INTERNATIONALE KONFLIKTFORSCHUNG (HIIK): Konfliktbarometer
2005. Krisen - Kriege – Putsche-Verhandlungen - Vermittlungen – Friedensschlüsse, Heidelberg,
2006. 3-6. old. http://www.hiik.de/de/konfliktbarometer/pdf/Konfliktbarometer_2005.pdf (Letöltve:
2016.04.16.)
206
ů nemzetĪ erĪ a kormányzóképességet jelenti, az állammal vagy önálló területtel nem rendelkezĪk
esetében pedig az autonómiatörekvés mértékét jelöli.
HEIDELBERG INSTITUTE FOR INTERNATIONAL CONFLICT RESEARCH: Conflict Barometer 2015.
Heidelberg, 2016. 35. old.
http://www.hiik.de/de/konfliktbarometer/pdf/ConflictBarometer_2015.pdf (Letöltve: 2016.0ő.16.)
207
HEIDELBERG INSTITUTE FOR INTERNATIONAL CONFLICT RESEARCH: Conflict Barometer 2015.16.
old.
208
HEIDELBERG INSTITUTE FOR INTERNATIONAL CONFLICT RESEARCH: Conflict Barometer
2015.44.old,
HEIDELBERGER INSTITUT FÜR INTERNATIONALE KONFLIKTFORSCHUNG (HIIK): Konfliktbarometer
2005. Krisen - Kriege – Putsche-Verhandlungen - Vermittlungen – Friedensschlüsse.68.old
205
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szociológiai vagy akár védelmi vonatkozásban is. ů fejezet szĸkre szabott keretein
beül ezért azon Európát érintĪ destabilizáló tényezĪket, konfliktusokat, valamint az
ezekbĪl következĪ kihívásokat kívánom megjeleníteni, melyek a tárgyalt négy ország
geopolitikai elhelyezkedése miatt közvetlenül érintik valamennyit.
ůz Európát megosztó legjelentĪsebb destabilizáló hatások alapvetĪen kulturális
jellegĸek és egybeesnek Huntington megfogalmazásában – William Wallace
felvetését idézve – a nyugati kereszténységnek az 1ő00-as évben fennálló határaival.209
ůz e vonaltól délre és keletre lakók ortodoxok vagy muzulmánok. Történelmük
folyamán az oszmán vagy a cári birodalomhoz tartoztak, és nem igazán érintették meg
Īket az Európa többi részét formáló események. Ezek az országok általában
gazdaságilag kevésbé fejlettek, és úgy tĸnik, sokkal kisebb az esélyük arra, hogy stabil,
demokratikus politikai rendszert építsenek ki.210 Ez átfedést mutat Gloria Man „ůz
ortodox törésvonal” címĸ könyvében felvázoltakkal, vagyis ez a vonal választja el a
nyugati típusú kereszténység Európáját a keleti típusú kereszténység Európájától.211 A
Balkánon ez megegyezik a Habsburg és az ottomán birodalom között húzódó
történelmi határral, következésképpen közvetlenül érintkezik a Közel-Kelet
térségével. ů két teória másik közös érintkezési zónája elválasztja az inkább katolikus
Nyugat-Ukrajnát az ortodox Kelet-Ukrajnától, mely utóbbi τroszország irányába húz,
valamint elhatárolja a Űaltikumot és τroszországot. Ez a kérdéskör tágabb értelemben
napjainkban magában foglalja az orosz-EU viszonyrendszert, amely az egyre erĪsödĪ
geopolitikai versenyben az Unió és az orosz vezetés alatt kiépülĪ Eurázsiai Unió között
bontakozik ki,212 aminek kulturális értékrend ágán az ortodoxia és a katolicizmus
feszül egymásnak.

Ezen kép teljességének bemutatásához hozzátartozik, hogy az ortodox keresztény országok egy
jelentĪs csoportja Görögország, Románia és Űulgária jelen viszonyok között az EU részét képezik, egy
mások csoport, Montenegró, Szerbia, Moldávia az EU felé gravitálnak. Ez alapján valószínĸsíthetĪ,
hogy a kulturális, vallási értékrend határok halványulnak, de kevés eséllyel oldódnak fel. Véleményem
szerint ez a párhuzam a nyugat-balkáni muszlim államok – Űosznia, ůlbánia, Koszovó – kapcsán is
megvonhatóvá válik, amelynek szintje azonban 2016-ban még az EU-ba törekvés határán áll.
210
Ez a vonal egybeesik a mai Finnország és τroszország, a balti államok és az τroszország közti
határral, kettévágja Fehéroroszországot és Ukrajnát, elválasztva az inkább katolikus σyugat-Ukrajnát
az ortodox Kelet-Ukrajnától, majd nyugat felé kanyarodik, elválasztva Erdélyt Románia többi részétĪl,
majd áthalad Jugoszlávián, szinte pontosan Horvátországot és Szlovéniát az ország többi részétĪl
elválasztó határ mentén.
HUNTINGTON, Samuel P.: The Clash of Civilizations? In: Forreign Affairs, 1993.SummerIssue. 30. old.
211
MAN, Gloria : Aг ortodoб törésvonal. Háttér Kiadó, 1997.
212
ůz orosz fél olcsó energiát, adminisztratív eszközökkel biztosított piacot ígér a volt szovjet
térségben, az Európai Unió pedig a társult tagjainak járó uniós forrásokat és versenyalapú hozzáférést
az EU-s piacokhoz.
209

79

DOI azonosító: 10.17625/NKE.2017.09

A XXI. század tízes éveire Európát belülrĪl is negatív hatások érik. Ezek közül
kiemelkedik a gazdasági vonatkozású, amely az adós és hitelezĪ országok között
élezĪdött ki, ami egybeesik az Unió amerikai vonalvezetést követĪ északi és az orosz
érdekek iránt megértĪbb déli részével. Hasonlóan jelentĪs a közép-európai térség és a
nyugat-európai

centrum-országok

között

mélyülĪ

szakadék

a

súlyosbodó

migránshelyzet okán. ů két hatás egymástól jól elhatárolható, ugyanakkor közöttük
két szegmens vonatkozásában összefüggés is megállapítható. Ez egyrészt a közösen
elfogadott szerzĪdéses szabályok megszegése, ami az elĪbbi esetén az Európai Unió
MĸködésérĪl Szóló SzerzĪdés (EUMSZ) 101. cikke,213 az utóbbi kapcsán a schengeni
egyezmény.

Másrészt

a

maastrichti

deficitkritériumok

nem

teljesítése

a

megnövekedett terrorveszély és a menekültválság költségei okán.(pl. Franciaország,
Olaszország). Vertikálisan további nehézséget jelent az Egyesült Királyság kontra EU
játszma, mivel szétfeszíti a napjainkban amúgy is sérülékeny kohéziós erĪket. A
Brexit214 ugyanis olyan széthúzó potenciált generálhat, amely alapjaiban rengeti meg
az Unió létét.
ůz Unió történetének nehéz korszakát éli, amelyet Federica Mogherini, az Unió
külügyi és biztonságpolitikai fĪképviselĪje következĪképpen fogalmazott meg:
„Jelenleg egгisгtenciпlis vпlsпgban vagвunk, mind aг Európai Unión belül, mind aгon
kívül”.215 ůz Unió biztonságát számos veszély fenyegeti délrĪl és keltrĪl, melyek által
megsérült Európa biztonsági rendje. ů fejezet ezen része azon konfliktusokat és
válságokat elemzi, amelyek jelentĪs teherként nehezednek biztonságukra.

2.2.1.1. Délről érkező fenyegetések
Európát érintĪ déli irányból érkezĪ kihívások, fenyegetések összetettek, mivel
földrajzi értelemben itt találkozik két térség és több ponton is összekapcsolódik; ez
pedig a Nyugat-Űalkán és a tágabb értelembe vett Közel-Kelet.216 Mindkét régióra az
ARA-KτVÁűS Attila – MAGYAR Űálint: A birodalmak perifériпjпn. In: Magyar Narancs, 2014. 9. sz.
http://magyarnarancs.hu/publicisztika/ara-kovacs-attila-magyar-balint-birodalmak-periferiajan-88940
(Letöltve: 2016.01.31.)
213
EURÓPůI UσIÓ: Az Európai Unióról sгóló sгerгődés és az Európai Unió működéséről sгóló sгerгődés
egвséges szerkezetbe foglalt vпltoгata. Luxembourg, Európai Unió Kiadóhivatala, 2010. 89. old.
https://europa.eu/european-union/sites/europaeu/files/eu_citizenship/consolidated-treaties_hu.pdf
(Letöltve: 2016.02.0ő.)
214
A Brexit: Nagy-Űritannia kilépése az EU-ból, melyrĪl 2016. június 26-i népszavazás döntött.
215
Európai Unió: Köгös jövőkép, köгös fellépés: Erősebb Európa. Globпlis stratégia aг Európai Unió
kül- és biгtonsпgpolitikпjпra vonatkoгóan. 5. old.
https://eeas.europa.eu/top_stories/pdf/eugs_hu_.pdf (Letöltve:2016.07.30.)
216
ů tanulmány a Közel- Kelet kifejezést (Greater Middle East) tágabb értelmezésében kívánja
használni, melyet napjainkban a MENA (Middle East and North Africa region– Közel-Kelet és ÉszakAfrika) régió megnevezéssel illetnek.
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államok nagy részénél a bizonytalan belpolitikai viszonyok, az átmeneti stádiumban
lévĪ gazdaságok, a korrupció, a szegénység és a magas munkanélküliség jellemzĪ,
melyhez több esetben vallási és kulturális érdekellentétek szította viszályok társulnak.
Számos ország esetében válik jellemzĪvé az úgynevezett „Libanon-szindróma",
amikor a politikai élet etnikai és vallási törésvonalak mentén való rendezĪdése jelenti
az egyik legjelentĪsebb kockázatot az állam és a térség stabilitása szempontjából. ůz
éles etnikai ellentétek, az etnokratikus gondolkodásmód tehát több esetben is
konfliktusok eredĪi, a politikai terek következésképpen összetettek és erĪteljesen Īrzik
történeti meghatározottságukat.
A Közel-Kelet és Észak-Afrika régió (Middle East and North Africa region:
MEσů) muszlim többségĸ,217 így a valláson és a kultúrán keresztül kapcsolódik a
nyugat-balkáni országokhoz,218 tehát Európához is.219 ů térség közötti híd szerepét
következésképpen az iszlám kultúrkör tölti be, amely Balbisi Louai szerint
magyarázatot

ad

a

jelenlegi

meghatározó

politikai

és

társadalmi

hatásmechanizmusokra. „Itt aгért nem alakulhatott ki olвan mértékben a demokrпcia
intéгménвrendsгere, mint a Nвugaton, mert a muгulmпn köгösség fogalmпval
össгeegвeгtethetetlen aг individualiгmus, amelв a demokrпcia egвik alapfeltétele.”220
További értelmezési keret lehet a nemzetté válás és a nemzetállamok létrejöttének
kérdése, amely folyamat Európa jelentĪs részében a XX. században lezajlott,
ugyanakkor Jugoszlávia szétesését követĪen a Nyugat-Űalkánon napjainkban is tart.
ů térségre jellemzĪ alapvetĪ rendezĪelv etnikai, amely az államok politikai,
gazdasági, társadalmi, kulturális stb. folyamatait alapvetĪen befolyásolja.221
A nem-muszlimok hozzávetĪlegesen a lakosság Ő,Ő%-át teszik ki a MEσů régióban.
MUNIF, Abdul-Fattah: A nem-musгlimok helвгete aг isгlпm vilпgban a 20-21. sгпгadban.
http://iszlam.com/iszlam-az-elet-vallasa/az-iszlam-tortenete/item/1236-a-nem-muszlimok-helyzete-aziszlam-vilagban-a-20-21-szazadban (Letöltve: 2016.02.06.)
218
ů Űalkánon élĪ 7ő milliós népességben a muszlimok számát 1ő millióra becsülik. Többségük a
szunnita irányzat követĪje, fellelhetĪk azonban ettĪl eltérĪ irányzatok is, mint pl. a "bektasi" nevĸ
ůlbániában.
BBC MAGYAR ADÁS: Muгulmпnok a Balkпnon.
http://www.bbc.cold.uk/hungarian/balkans_muslims_hungarian/index.shtml (Letöltve: 2016.02.0ő.)
219
ů közösség másik jelentĪs része a második világháború után került be és telepedett le Európában,
számuk napjainkban eléri a 9,2 milliót.
LIPTAY, Lothar: Aг isгlпm korunkbeli európai invпгiója. http://www.refteologia.sk/llikei.pdf
(Letöltve: 2016.02.0ő.)
220
BALBISI Louai: A mediterrпn orsгпgok gaгdasпgi kitörési kísérletei aг Európai Unió
kibővülésének tükrében. Ph. D. disszertáció. ŰKÁE σemzetközi Kapcsolatok. Űudapest, 2001. 9. old.
http://phd.lib.uni-corvinus.hu/48/1/balbisi_l.pdf (Letöltve: 2016.02.06.)
221
REMÉσYI Péter: Etnikai vпltoгпsok a Nвugat -Balkпnon 1991-2011. In: Mediterrán és Űalkán
Fórum, VIII. évfolyam1. szám.
http://epa.oszk.hu/02000/02090/00020/pdf/EPA02090_mediterran_2014_01.pdf (Letöltve:
2016.06.13.)
217
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2.2.1.1.1. A Nyugat-Balkán térsége
ů Űalkán térsége már évszázadok óta Európa puskaporos hordójának számít. ů
hagyományosan fragmentált Űalkán idĪrĪl idĪre újabb kihívásokkal szembesül, mivel
nemzetiségi térkép jócskán el van tolódva az államok határaihoz képest.
Egyes államok – Horvátország, Románia és Űulgária – képesek voltak a
kiemelkedésre, Szerbiában az európai uniós csatlakozási folyamat indította el a
demokratizálódást, illetve a nemzetközi jogi elvekhez való igazodást. ů NyugatŰalkán régió országaira azonban az országhatárokon átnyúló etnikai-vallási
konfliktusokból fakadó bizonytalanság jellemzĪ. ů nacionalista revans-vágyak máig
alapvetĪen meghatározzák szomszédsági politikájukat, és egyben veszélyeztetik a
térség egészének stabilitását. Ehhez kapcsolódik a jogállami intézményrendszer
kiépítetlensége és a demokratikus politikai kultúra csökevényessége. ů kedvezĪtlen
gazdasági kilátások és a gazdasági sikertelenség, a nagymértékĸ munkanélküliség,
különösen a fiatalok körében (pl. 40-45%-os Bosznia-Hercegovinában és
Koszovóban) tovább növelik a szociális feszültséget az országokon, illetve a régión
belül is. ů 2008-as válság óta Macedónia és ůlbánia kivételével, ahol pozitív irányú
folyamatok indultak el a gazdaság szerkezeti változásában, valamint az egyensúlyi
folyamatok tekintetében, a stagnálás, több esetben a recesszió jellemzĪ. „Ma mпr úgв
tűnik, hogв a kéteгres évek első kétharmadпban jellemгő gвors növekedés korsгaka
inkпbb csak a gaгdasпgi elsгigeteltség, politikai instabilitпs enвhülésének kösгönhető
helвreпllítпsi idősгak volt, s nem veгetett a hossгabb tпvon is fenntartható felгпrkóгпsi
pпlвa kialakulпsпhoг.”222
ů régióra jelentĪs hatást gyakorolnak a térséget kívülrĪl érĪ kihívások, illetve az
azokhoz való alkalmazkodóképesség gyengesége, amelyek „gвakran éppen aг EU
köгvetítésével érték el a térséget, mint pl. a pénгügвi vilпgvпlsпg, hisгen eгeknek aг
orsгпgoknak aг EU a legfőbb gaгdasпgi partnere. Mпs esetekben pedig egвik-mпsik
uniós tagпllam nem mindig vitathatatlan politikai lépései képeгtek ilвen, aг adott
orsгпg uniós integrпlódпsпt fékeгő külső kihívпst….”223

222
NτVÁK Tamás: A Nyugat-Balkпn gaгdasпga – előre a múltba. In: Mediterrán és Űalkán Fórum.
VIII. évfolyam 2. szám. PTE Kelet-Mediterrán és Űalkán Tanulmányok Központja, 201Ő. 3. old.
http://epa.oszk.hu/02000/02090/00021/pdf/EPA02090_mediterran_2014_02.pdf.pdf (Letöltve:
2016.02.05.)
223
JUHÁSZ József: Aг EU és a Nyugat-Balkпn ma. In: Mediterrán és Űalkán Fórum. VIII. évfolyam 2.
szám. PTE Kelet-Mediterrán és Űalkán Tanulmányok Központja, 201Ő. 32. old.
http://epa.oszk.hu/02000/02090/00021/pdf/EPA02090_mediterran_2014_02_28-35.pdf
(Letöltve:
2016.02.05.)
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A.) Albánia
ůlbánia, bár a σyugat-Balkán régió meghatározó országa, kívül esik Magyarország,
Szlovákia, illetve Horvátország közvetlen érdeklĪdési körén. ůusztria esetében
nemzetközi fejlesztési együttmĸködésének fontos szegmense 1993 óta.
ůz ország az utóbbi két évtizedben jelentĪs elĪrelépést tett a fejlesztést gátló
politikai, gazdasági és szociális tényezĪk ellenére, amelyek közül kiemelendĪek az
elmúlt idĪszak belpolitikai viszályai. Ezek visszavetették az ország fejlĪdését és
rámutattak az alapvetĪ hiányosságokra, elsĪsorban a demokratikus intézményrendszer
és a politikai kultúra terén.
JelentĪs sikereket ért el azonban az ország nemzetközi szinten, 2009-ben NATO –
tagságot kapott, illetve elindult az európai integráció útján 2006 júniusában. ů
piacgazdasággá történĪ átalakulás útján járó albán átmeneti gazdaság legfontosabb
kihívása a külföldi tĪke becsalogatása, az ország ugyanis nem rendelkezik sem kellĪ
tĪkével, sem pedig kellĪ szakértelemmel és technikával a saját erĪbĪl való
elĪrelépéshez.224 ůlbániában az egy fĪre esĪ GDP mindössze 26 százaléka az EU-s
átlagánál, a munkanélküliség 17,5 % körül stagnál néhány éve a hivatalos adatok
szerint. ů gazdasági környezet és a vállalkozási feltételek azonban évek óta
folyamatosan javulnak.
B.) Bosznia-Hercegovina
ůbból az elvbĪl kiindulva, hogy a koszovói albánság elszakadhatott Szerbiától
nemzetiségi alapon, a boszniai szerbek és horvátok szintén függetlenségre
törekszenek, amit azonban a nemzetközi közvélemény nem támogat. BoszniaHercegovinát a mintegy 97 000 ember életét kioltó és 2 millió embert menekülésre
késztetĪ konfliktus lezárásaként 1995-ben megkötött daytoni megállapodás hivatott
egybetartani, ami létrehozta a térség legdecentralizáltabb államát. ů két entitást a
Szerb Köztársaság és a Űosznia-Hercegovinai Föderáció alkotja egy autonóm körzettel
(Űrčko distrikt) együtt. ů többszintĸ kormányzati rendszer már kialakításakor
mĸködésképtelen volt, jelentĪs érdeme azonban, hogy napjainkig sikerült megĪriznie
a béke alapvetĪ feltételeit a σemzetközi Közösség által kijelölt fĪképviselĪvel, majd
2011-tĪl az EU által kinevezett és szélesebb hatáskörrel rendelkezĪ különleges
képviselĪvel együtt. Sokáig úgy tĸnt, hogy az EU-tagság elérésének közös érdeke

CSICSAI Máté: Albпnia 2011: külföldi tőkére utalva.
http://kitekinto.hu/europa/2012/01/02/albania_2011_kulfoldi_tkere_utalva (Letöltve: 2016.07.2ő.)
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összefogja a három népcsoportot, ma azonban Űosznia uniós tagsága távolinak tĸnik,
a folyamat belsĪ okokból kifolyólag áll. ůz ország helyzete ma annyira feszült – a
bosnyák országrészben 201Ő februárjában kirobbant szociális tiltakozó mozgalom, a
2016 szeptemberében a boszniai szerb országrészben tartott népszavazás a január 9-én
tartandó boszniai szerb köztársaság napjáról – „ hogy az EU-nak (és aг egésг
nemгetköгi köгösségnek) fel kell késгülnie minden eshetőségre, köгtük – ad absurdum
– a »nemгetköгileg irпnвított felosгtпs” forgatókönвvére is.”225 Napjainkra tehát
elfogyott a politikai türelem, emellett a gazdaság romokban hever, a bevétel nagy része
elmegy a túlbonyolított államrendszer fenntartására, de mĸködésképtelenségének
legfĪbb oka az egységes nemzettudat hiánya.
C.) Koszovó
ů térség egyik neuralgikus pontja Koszovó kérdése, mivel nemzetközi státusza a 2008.
évi kikiáltása óta nem rendezĪdött,226 ami azt jelenti, hogy az ország a nemzetközi
szervezetek többségében nincs jelen. ů területén kiélezĪdĪ szerb-albán ellentét eredete
évszázadokra nyúlik vissza, történelmi és a szerb fél részérĪl kulturális értelemben. A
változó identitású konfliktus az 1990-es évekre háborús szintre ért. ůz 1999-es háború
vége óta Koszovó az EσSZ felügyelete alatt áll, a békéért a σůTτ által vezetett KFτR
csapatai felelnek. A 2000-es évektĪl kezdve, mivel a rendezés feltételei nem adottak,
az ott állomásozó erĪk mandátuma tovább hosszabbodik. 2008-tól az EULEX, az
Európai Unió Jogállamiság Missziója is megkezdte küldetését Koszovó területén.227
A belpolitikai folyamatok azonban nem látszanak rendezĪdni, sĪt tovább
élezĪdtek, amelynek következményeként 201Ő-ben óriási mértékĸ elvándorlás indult
meg, ami 201ő. januárban és februárban tetĪzött. ůz 1,8 milliós Koszovó lakosságának
túlnyomó többsége albán nemzetiségĸ muszlim, akik közül több százan csatlakoztak
különbözĪ félkatonai szervezetekhez Szíriában és Irakban.228 További adalék, hogy
Európát érintĪ biztonsági kihívásokat (szervezett bĸnözés, illegális migráció,
kábítószer kereskedem, embercsempészet stb.) leginkább a koszovói-albán maffiákkal
kapcsoljuk össze.
JUHÁSZ József: i.m. 31. old.
Koszovó önállóságát napjainkig több állam, köztük öt uniós tagállam – Spanyolország, Szlovákia,
Románia, Görögország és űiprus – nem ismeri el.
227
ů misszió célja a koszovói hatóságok támogatása a jogállamisággal kapcsolatos feladatokban,
különösen a rendĪrség, az igazságszolgáltatás és a vámügyek területén. Megbízatása 2018. június 1Őig szól.
228
MTI: Ez volt a könnygáz éve.
http://nol.hu/kulfold/ez-volt-a-konnygaz-eve-1582417 (Letöltve: 2016.02.05.)
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Az EU egy évvel a függetlenné válást követĪen a Koszovói helyzetet reményt keltĪnek
értékelte, amelynek rendezésére lát kiutat. Szerbia azonban továbbra sem ismeri el
Koszovó függetlenségét, és a harcot, hogy visszaszerezze kulturális bölcsĪjét, még
nem adta fel.229
D.) Macedónia
Macedónia esetében súlyos belsĪ és külpolitikai kihívások erĪsödésének lehettünk
tanúi az utóbbi néhány évben. ů kétoldalú kapcsolatai a szomszédos országokkal
továbbra is konfliktusosak. ůz értelmezési keretet tovább árnyalja az orosz befolyás
kérdése, mivel τroszország történeti érdekszférájaként tekint a Űalkán-félszigetre.
Szoros kulturális és politikai kapcsolatokat ápol a térség államainak többségével, így
Macedóniával is. ůz ország helyzetére további negatív tényezĪként hat Görögország
blokkolja230 a σůTτ és EU tagságához vezetĪ úton, illetve, hogy Űulgária a macedón
nyelv és nép különállását is tagadja.
Európa egyik legszegényebb állama sem mentes az etnikai feszültségektĪl,
amelyek következményeként az ország 201ő-re albán és macedón párhuzamos
társadalmakra szakadt,231 mivel a tekintélyelvĸ kormányzás polgárháborúhoz közeli
állapotokat idézett elĪ. ů macedónok és az albánok multi-etnikus államban való
együttélése napjainkban megkérdĪjelezĪdni látszik. ůz országban jelentĪs méretĸ a
korrupció, és problémát jelentenek az infrastruktúra és a demokratikus intézmények
hiányosságai, valamint a gyengén teljesítĪ gazdaság.
E.) Montenegró
Montenegró, a térség legfiatalabb állama 2006-ban jött létre az EU-val három évvel
korábban aláírt átmeneti egyezmény menetrendjének megfelelĪen kiírt népszavazás

SOMODI ůndrás: A Nyugat-Balkпn orsгпgok gaгdasпgi fejlődése aг elmúlt öt évben, különös
tekintettel a gaгdasпgi vпlsпgra. Szakdolgozat. Űudapesti Gazdasági FĪiskola, Külkereskedelmi
FĪiskolai Kar, 2010. 49.o.
230
ů görög-macedón névvita 1991-ben kezdĪdött, amikor Macedónia kinyilvánította függetlenségét
és elszakadt Jugoszláviától. Görögország ekkor jelezte, nem fogadja el a “Macedón Köztársaság”
elnevezést, mivel északi tartományát Makedóniának hívják, ahol jelentĪs macedón kisebbség is él. ůz
ország így 1993-ban lépett be az EσSZ-be, “Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság” (the former
Yugoslav Republic of Macedonia – FYROM)
231
Macedóniában 2001 óta komoly etnikai ellentét feszül a többségi macedónok és a kisebbségi ( kb.
33%) albán nemzetiségĸek között, mely 2012-ben újra fellángolt. ůkkor az albán kisebbség tagjai
több mint nyolc hónapon át tartó fegyveres támadást indítottak a macedón rendvédelmi szervek ellen.
ů fegyveres ellentét békés rendezésében a nemzetközi erĪknek, megfigyelĪknek is nagy szerepük
volt. A 2001. augusztus 13-án aláírt τhridi KeretszerzĪdés rögzítette a tágabban értelmezett albán
nemzetiségi jogköröket és kulturális autonómiát.
MILANOV Viktor: Etnikai fesгültségek Macedóniпban.
http://kitekinto.hu/europa/2012/02/02/etnikai_feszultsegek_macedoniaban (Letöltve: 2016.02.0ő.)
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eredményeként, kiválva a Szerbia és Montenegró államszövetségbĪl. ůz ország 2006.
június 28-án csatlakozott az ENSZ-hez, így a világ 19Ő. államává vált.
Függetlenségének kikiáltása óta kettĪs hatás érvényesül az országban. Egyrészt erĪs
az orosz gazdasági befolyás, mivel jelentĪs tĪke áramlott be az országba, kiemelten a
tengerparti területekre, másrészt megalakulása óta az EU-ba és a σůTτ-ba törekszik.
Ez utóbbi teljesülni is látszik, mivel a σůTτ 201ő decemberében meghívta
Montenegrót, hogy csatlakozzon a szövetséghez 29. teljes jogú tagországként. Az
országnak még rengeteg kihívással kell szembenéznie, amelyek közül kiemelkednek a
magas munkanélküliség (17,8%), az alacsony jövedelmi viszonyok (Ő90 €
átlagjövedelem)232 és a korrupció.
F.) Szerbia
Szerbia a Nyugat-Űalkán geostratégiai és politikai szempontból legfontosabb állama.
Szerbia a térségben egyedüliként nyíltan felvállalta a σyugat és Kelet közötti
egyensúlyozó szerepet. Miközben sikeresen viszi elĪre uniós integrációját, történelmi
hagyományai és gazdasági kapcsolatai Moszkvához kötik. „Uniós sгakértők nem
tartjпk vesгélвforrпsnak aгt, hogв egв tagjelölt orsгпg sгoros kapcsolatokat пpol
Orosгorsгпggal, hisгen jelenleg a sгerb-kosгovói kapcsolatok normaliгпlпsa jelenti a
kulcsot aг integrпció sikeres folвtatпsпhoг.”233 EbbĪl következik, hogy az ország nem
törekszik σůTτ-tagságra, katonai semlegességét hangsúlyozza, azonban részt vesz a
σůTτ egyes partnerségi programjaiban.
ůz Unióhoz fĸzĪdĪ viszonyára kezdetektĪl fogva az integráció és Koszovó
kérdésének tudatos összekapcsolása volt a jellemzĪ. „Mivel Szerbia tudta, hogy
integrпciója aг európai térség sгпmпra fontos, és ebben Orosгorsгпg – sajпtos
gaгdasпgi érdekeit követve – sгintén tпmogatja, nagв magabiгtossпggal képviselte
Kosгovóhoг ragasгkodó politikпjпt.”234 Mindez belpolitikailag is kulcskérdéssé vált a

KAUFFMANN, Marco: Unmut in Montenegro. Eine Wirtschaft der Insider.In: Neue Zürcher
Zeitung, 2015. 10.29. http://www.nzz.ch/wirtschaft/wirtschaftspolitik/eine-wirtschaft-der-insider1.18637353 (Letöltés: 2016.07.19.)
233
ů két állam közötti együttmĸködés az energiaszektorban is erĪs, ugyanis az orosz Gazprom
többségi tulajdonában álló szerb olaj- és gázipari vállalat, a NIS (Naftna Industrija Srbije) további
délkelet-európai terjeszkedése mindkét fél számára elsĪdleges szempont. ů közeljövĪben további
orosz energetikai vállalatok (Gazprom, Lukoil) is megjelenhetnek a Nyugat-Űalkánon. Politikai
kérdések közül kiemelt jelentĪségĸ Koszovó blokkolása a nemzetközi intézményekben és a katonai
kapcsolatok megvitatása.
σÉMETH Ferenc: Sгerbia: Orosгorsгпg és a Nвugat köгött. http://biztonsagpolitika.hu/cikkek/szerbiaoroszorszag-es-a-nyugat-kozott (Letöltve: 2016.02.0ő.)
234
PÁMER Zoltán: A Nyugat-Balkпn és aг Európai Integrпció. In: Magyar Tudomány, 2012. 173.
évfolyam. Ő. szám. Ő32-441.old. ISSN 0025-0325.
232

86

DOI azonosító: 10.17625/NKE.2017.09

2000. éveket követĪen. 2013 áprilisában az Unió hathatós közremĸködésére
megindultak a tárgyalások a két fél között. Hasonló, belpolitikai tekintetben jelentĪs
visszhangot váltott ki az Unió τroszország ellen hozott szankciója, amelyet a szerb
vezetés nem követett.
Mindezeket figyelembe véve esély van rá, hogy az Európai Unió következĪ tagja
Szerbia legyen, mivel integrációjának folyamata ez idáig sikeres, bár Koszovó
elismerésének kérdésében nem született megoldás.
A Nyugat-Űalkán térségérĪl összegezve elmondható tehát, hogy amíg ezen
államok a belsĪ konfliktusokat és az egymáshoz fĸzĪdĪ kapcsolataikat nem rendezik
megnyugtató módon, addig külsĪ megítélésükben jelentĪs pozitív irányú változás nem
várható. Ugyanakkor nem szabad elfelednünk a már korábban említett külsĪ hatást,
vagyis hogy további jelentĪs tényezĪ az észak- afrikai és a közel-keleti régió közvetlen
szomszédsága.

2.2.1.1.2. A Közel-Kelet és Észak-Afrika régió kihívásai
A Közel-Kelet és Észak-Afrika (MENA) régió térsége három kontinens találkozásánál
fekszik, illetve három monoteista vallás szülĪhelye. Stratégiai fontosságát egyrészt
bĪséges nyersanyagforrásai adják, másrészt geopolitikai helyzete, mivel a világ
kĪolaj-kereskedelmének negyven százaléka a Perzsa-öblön fut keresztül.235 A
térségben található a világ olajkészletének Ő7,7%-a, valamint fölgáz tartalékának
42,7%-a. ů legtöbb kĪolajat – 31,7 %-ot – szintén ez a régió termeli ki.236 Az
ásványkincs eloszlása a régión belül nem egységes, így a gazdag öböl menti országok
és a szegény területek között jelentĪs gazdagsági különbség van. ů tömegek több mint
egyharmada szegénységben él, magas a munkanélküliségi ráta, elégtelenek az
egészségügyi szolgáltatások, ismeretlen a falvak egy részében az elemi oktatás, az
áramellátás. ů szegénységet tetézi a családtervezés hiánya, illetve ismeretlensége.
Hasonló égetĪ probléma az ivóvíz kérdése, mivel a térségben csökken az egy fĪre jutó
édesvíz mennyisége, valamint földrajzi fekvése miatt nagy a sivatag szárító hatása. ů
víz kérdése közvetlen kapcsolatban áll a mezĪgazdasággal és az élelmiszerek
termelésével. ů mezĪgazdaságban dolgozik a népességnek mintegy Ő2 %-a,
SELJÁσ Péter: Konfliktusok a világ egyharmadán. Szakdolgozat. Zrínyi Miklós σemzetvédelmi
Egyetem Kossuth Lajos Hadtudományi Kar. Űudapest, 2008. 1Ő. old.
http://peter.seljan.hu/uploads/Seljan_Konfliktusok.pdf (Letöltve: 2016.01.0Ő.)
236
BP Statistical Review of World Energy, 2015. London.
https://www.bp.com/content/dam/bp/pdf/energy-economics/statistical-review-2015/bp-statisticalreview-of-world-energy-2015-full-report.pdf (Letöltve: 2016.02.06.)
235

87

DOI azonosító: 10.17625/NKE.2017.09

részesedése a térség GDP-je kapcsán azonban csak 6-7 %.237 ů másik fontos tétel a
térség tekintetében, hogy az arab társadalmak – különösen azok, amelyeket
megérintett az arab tavasz szele – eleve kettĪsségben léteznek. Formálisan lehetnek
nyugati

minták

szerint

felépülĪ

államok,

alkotmányos

monarchiák

vagy

köztársaságok, ahol a nálunk is ismert intézmények léteznek, választásokat is tartanak,
sĪt vannak független kiegyensúlyozó szervezetek is. Ez azonban a külsĪ burok, mert
ezek valójában neopatrimonális rendszerek, ahol a nyugatias burok csak jelmez.238 „A
»reпlis« térben aг uralkodó/veгető a hagвomпnвos hatalomgвakorlпs esгköгeivel a
klientúrпn keresгtül uralkodik, aminek aг alapja a formпlisan hűségesküvel
sгentesített tпrsadalmi sгerгődés és aг erő, пltalпban katonai, néhol aгonban mпs
biztonsпgi erők. Eгeknek gвökerei a törгsiségbe nвúlnak vissгa…”239 ů jövĪt illetĪen
tehát bizonytalanok a régió gazdasági-társadalmi fejlĪdés kilátásai is.
ů térségben zajló konfliktusok elsĪdleges forrásai a politikai és a vallási ellentétek,
amelyek egy része sok-sok évtizedes, akár évszázados múltra tekint vissza,240 más
része viszont néhány éve alakult ki. ů világban zajló háborúk közel fele, azaz kilenc a
régióban zajlik.241 ů régióban több bukott állam van, így Szíria, Irak, Líbia,
ůfganisztán, Jemen, illetve konfliktusforrást jelent az a tény, hogy az évtizedekkel
korábban mesterségesen kialakított nemzetállamok kezdenek széttöredezni.
A.) Afganisztán
ůfganisztán stratégiai fontosságú földrajzi fekvése miatt számos alkalommal szolgált
nagyhatalmi ütközĪövezetként. Egyetlen nagyhatalomnak sem sikerült tartósan
pacifikálnia. ů 2001. szeptember 11-i terrortámadások után az USů és szövetségesei

237

ARAB MONETARY FUND: The joint arab economic report 2015 (overview & statistical annexes).
http://www.amf.org.ae/sites/all/libraries/pdf.js/web/viewer.html?file=http://www.amf.org.ae/sites/defa
ult/files/econ/joint%20reports//Joint-Economic-Rprt-Smry-2015.pdf(Letöltve: 2016.02.18.)
238
MIKLÓS Gábor: Arab tavasг, isгlпm tél. http://nol.hu/kultura/arab-tavasz-iszlam-tel-1556147
(Letöltve: 2016.01.17.)
239
N. RÓZSů Erzsébet: Az arab tavasz - A Köгel-Kelet пtalakulпsa. Osiris- Külügyi és Külgazdasági
Intézet, Űudapest, 2015. 240.old.
240
Vallási tekintetben meglehetĪsen egységes a terület, hiszen a Közel-Keleten élĪk több mint 9ő% -a
muszlim vallású, ezen belül a síiták aránya 28%, a szunnitáké 72%, amelyeken belül tovább
irányzatok találhatóak. Irak és Irán az a két ország, melyben a síiták többségben vannak. ů két ág
között lévĪ vallási ellentét már évszázados, de napjainkban az ISIS megjelenésével új értelmezési
keret kapott
HARMAT Árpád Péter - BUKVA Kármen: A Köгel-Kelet múltja, jelene és vпlsпgai.
http://tortenelemcikkek.hu/node/182 (Letöltve: 2016.02.06.)
241
HEIDELBERG INSTITUTE FOR INTERNATIONAL CONFLICT RESEARCH: Conflict Barometer 2014.
Heidelberg, 2015. 14. old.
http://www.hiik.de/de/konfliktbarometer/pdf/ConflictBarometer_2014.pdf 1Ő7.old. (Letöltve:
2016.01.16.)
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2001. október 7-én, az Tartós Szabadság (τperation Enduring Freedom) hadmĸvelet
keretében kezdték meg a tálibok elleni válaszcsapást. Ezt követĪen a σůTτ alá tartozó
σemzetközi Űiztonsági Támogatási ErĪ (International Security ůssistance Force:
ISůF) vette át a feladatokat, majd a σůTτ Határozott Támogatás (Resolute Support)
elnevezésĸ mĸvelete vette kezdetét 201ő. január 1-jei mandátummal.
Az ország helyzete továbbra sem stabil, mivel az államhatalom gyengeségével
és a stabilitását aláaknázó katonai, politikai, gazdasági és társadalmi kihívásokkal
küzd. 201Ő-ben lezárult Hamid Karzai elnök két ciklusból álló regnálása, amelyre
legjobb jelzĪ a Janus-arcúság, ami a Ghani vezette egységkormány242 alatt sem
változott. ů politikai intézményrendszer részleges kiépülése, az új alkotmány
létrehozása egyértelmĸ pozitív hozadéka tevékenységének, ahogy az ő millió
menekült hazatérésének biztosítása, valamint 8 millió gyermek iskoláztatása. Ezen idĪ
alatt mintegy 20 évvel nĪtt az átlagéletkor az országban, a csecsemĪhalandóság Ő0%kal csökkent.243 Ezzel szemben az elhúzódó politikai átmenet és a gyenge
reformfolyamatok ůfganisztánt a világ egyik legkorruptabb országává tették, ahol a
nepotizmus a mindennapi politika szerves velejárója. Ez az állapot legjobban a
gazdaságban tükrözĪdik vissza, ami tovább növel a beruházói, illetve a fogyasztói
bizalom csökkenését. ůz ország mĸködĪképességének fenntartásában rendkívüli
jelentĪséggel bírnak a nemzetközi donorok, akik segélyei 2012-ben az ország GDPjének 9ő%-át adták.244 Napjainkban a donorszervezetek nem tudják ezeket az
összegeket állandóan folyósítani. További nehézség, hogy nincs olyan húzóágazat,
amely a gazdaság valódi motorjaként funkcionálhatna, valamint rossz az ország
infrastruktúrájának minĪsége, sĪt helyenként az utak teljes hiánya a jellemzĪ. ů
bevételek

tovább

csökkentek

az

elmúlt

években,

amelyek

finanszírozási

nehézségekhez vezettek. (ůz ország GDP-je a 2011. évi adat szerint 11,6% volt, ami

A 2014-ben tartott megkérdĪjelezhetĪ tisztaságú kétfordulós elnökválasztást ůshraf Ghani nyerte
meg. Vetélytársa ůbdullah ůbdullah és hívei csalással vádolták meg Ghanit és párhuzamos kormány
felállítását is fontolgatták. ů politikai válságot végül John Kerry amerikai külügyminiszter személyes
közremĸködésével sikerült megoldani. ů két jelölt közötti kompromisszum értelmében nemzeti
egységkormány jött létre.
VIDOVICS Űálint: Menni vagв maradni? Obama esete Afganisгtпnnal.
http://messzelatoblog.hu/blog/menni_vagy_maradni_obama_esete_afganisztannal (Letöltve:
2016.03.01.)
243
MASHAL, Mujib: After Karzai. In: The Atlantic, 2014.július-augusztus sz.
http://www.theatlantic.com/magazine/archive/2014/07/after-karzai/372294/ (Letöltve: 2016.03.01.)
244
ETL Alex: Afganisгtпn jövőképe. In: σézĪpontok, 2015.1. sz. NKE Stratégiai Védelmi
Kutatóközpont. ő. old. http://netk.uni-nke.hu/uploads/media_items/svkk-nezopontok-2015-1afganisztan-jovokepe-etl-a.original.pdf (Letöltve: 2016.02.15.)
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2014-re 8,4 %-ra csökkent.)245 ů gazdaság tovább lassult, melynek gyenge pontja az
adó- és vámügyi végrehajtás volt.
ůz ország területén az elmúlt évek során állandóvá váltak a terrormerényletek
és a felkelĪcsoportok, valamint az ůfgán σemzeti Űiztonsági ErĪk (ůfghanistan
σational Security Forces: ůσSF) közötti fegyveres összecsapások. ůz országban
tevékenykedĪ felkelĪszervezetek nem alkotnak homogén egységet, mozgatórugóik
etnikai, vallási vagy éppen törzsi eredetĸek. Mivel az ország etnikai szempontból
rendkívül tagolt,246 etnikailag tiszta vagy többségi föderatív egységeket nem lehet
létrehozni. ů szövetségi rendszer csak az északi hadurak pozícióit stabilizálná és az
ország kettészakadásához vezetne az észak-dél tengely mentén. ůz etnicizmusban
ugyanakkor, akárcsak a vallási kérdésekben vagy a terrorizmusban olyan mélyebb,
társadalmi, gazdasági, strukturális problémák manifesztálódnak, amelyek orvoslására
az eltelt évtized során kísérlet sem történt. ů nemzetközi közösségnek nem szabad
magára hagyni ůfganisztánt, „sőt a jövőben, mindenekelőtt politikai, fejlesгtéspolitikai
esгköгökkel eгeknek a strukturпlis kérdéseknek gвökeres orvoslпsпra kell
össгpontosítania figвelmét”.247
B.) Egyiptom
2011. január 2ő-én a Tahrir-téri ellenzéki tüntetéssel kezdĪdtek el az „arab tavasz”
eseményei Egyiptomban, amely 11 nappal késĪbb Hosni Mubarak három évtizedig
tartó hatalmának megdöntésével végzĪdtek. ů tekintélyelvĸ elnök folyamatos
szükségállapotban tartotta a hadsereget, kiterjesztette a rendĪrök jogait megerĪsítette
az Állambiztonsági Szolgálatot és a Központi Védelmi szolgálatot. Felfüggesztett több
alkotmányos jogot és cenzúrát vezetett be. További probléma volt a romló gazdasági
helyzet, a túlnépesedés, valamit az egyenlĪtlen lakosságmegoszlás, mivel a népesség
nagy többsége a σílus mentén lakik. ůz országban jelentĪs számú a szegénysorban
élĪ, mivel a lakosság negyven százaléka kevesebb mint napi két amerikai dollárból
kényszerült megélni.248

245

THE WORLD BANK: Afghanistan Economic Update, April 2015. 5. old. http://wwwwds.worldbank.org/external/default/WDSContentServer/WDSP/IB/2015/05/15/090224b082e8582d/2
_0/Rendered/PDF/Afghanistan0economic0update.pdf%20. 5. old. (Letöltve: 2016.03.01.)
246
A 2004-es alkotmány 13 nemzetiséget nevesít.
247
KATONA Magda Nasrin: Etnikai konfliktusok lehetősége Afganisгtпnban. In: Pro Minoritate , 2012.
σyár. sz. 131.old. http://www.prominoritate.hu/folyoiratok/2012/ProMino12-2-08-Katona.pdf
(Letöltve: 2016.03.01.)
248
SCHUCK Róbert: Egвiptom: egв forradalom öröksége
http://lumens.hu/2016/01/25/egyiptom-egy-forradalom-oroksege/ (Letöltve: 2016.02.08.)
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A 2012-ben kiírt demokratikus választáson a Mohammed Mursi vezette Muzulmán
Testvériség került hatalomra. Uralkodása alatt megerĪsítette az iszlám vonalat a
kormányban, ami világszerte aggodalmakat keltett. ů társadalmi és gazdasági
reformok viszont elmaradtak, a közbiztonság nem javult. ů Mursi ellenes heves
tiltakozások 2012 novemberében kezdĪdtek, nyolc hónappal késĪbb a hadsereg
puccsal megfosztotta hatalmától és a hadsereg-parancsnokot Abdel-Fattáh al-Szíszi
nevezte ki elnökké.249 Hatalmát legalizálandó 201Ő májusában választásokat írt ki,
ahol elsöprĪ, majdnem 96%-os gyĪzelmet aratott Ő6%-os részvétel mellett.250 ůz Īt
megválasztók az ország helyzetének stabilizálását és a rend megteremtését várták.
Ezzel szemben a Muszlim Testvériség ismét megerĪsödni látszik, ráadásul az
országban megjelent az ISIS. ů gazdaság stagnál, az emberi jogokat földbe tapossák.
ůz országot megfosztották legfĪbb bevételi forrásától, a turizmustól. A rezsim
kritikusai közül már Ő0.000 kerültek börtönbe.251 σapjainkra úgy tĸnik, hogy az ország
egyik diktatúrából csak egy másikba jutott. Egyiptomban újra a polgárháború jele
mutatkoznak.
C.) Irak
Irak, ahogy a térség több állama is az I. világháború után mesterségesen létrehozott
egység, amelynek legnagyobb problémája vallási és etnikai megosztottságából ered.
ů lakosság 60%-a síita arab, akik délen élnek. ů középsĪ és a nyugati területeken
szunnita arabok laknak, akik az összlakosság 20%-át alkotják, északon a fennmaradó
17% kurd nemzetiségĸ lakos, valamit 3% tartozik az egyéb vallási és etnikai
csoportba.252 Szaddam Husszein rezsimje 1979-2003 között a szunnita arab

Al-Szíszi hatalmának hátterében nemcsak a hadsereg hatalma állt, hanem lényege tényezĪ volt a
szafista mozgalmak, illetve azon szekuláris fiatalok támogatása, akik szekuláris-liberális alternatíva
híján, a két rossz közül a kevésbé rosszat, vagyis Īt részesítették elĪnyben a Muszlim Testvériséggel
szemben. Mindez annak tudatában számít fontos tényezĪnek, hogy a 87,Ő milliós lakosság fiatal, sĪt
1/3-a 1Ő éven aluli.
N. RÓZSů Erzsébet: Az arab tavasz - A Köгel-Kelet пtalakulпsa. Osiris - Külügyi és Külgazdasági
Intézet, Űudapest, 201ő. 243. old.
250
IBN Dzsebel: Mérlegen Sгísгi, Egвiptom elnöke.
http://mandiner.hu/cikk/20150603_ibn_dzsebel_merlegen_sziszi_egyiptom_elnoke (Letöltve:
2016.02.22.)
251
NEHF, Paul: Nach der Revolution ist vor der Revolution.
http://www.welt.de/politik/ausland/article151319651/Nach-der-Revolution-ist-vor-derRevolution.html (Letöltve: 2016.02.22.)
euronews.com: Fünf Jahre nach Mubarak: Keine Hoffnung auf eine bessere Zukunft.
http://de.euronews.com/2016/01/25/fuenf-jahre-nach-mubarak-keine-hoffnung-auf-eine-besserezukunft/ (Letöltve: 2016.02.22.)
252
AUSWÄRTIGES AMT: Irak. http://www.auswaertigesamt.de/DE/Aussenpolitik/Laender/Laenderinfos/01-Laender/Irak.html (Letöltve: 2016.03.12.)
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kisebbségre támaszkodott, vagyis nem csak a kurd kisebbséggel, de a síita-arab
többséggel is szemben állt. Megbuktatása után elĪrelátható volt, hogy bármiféle, kicsit
is demokratikus berendezkedés esetén síita dominanciájú kormány253 jut majd
hatalomra az országban, miközben a kurdok széleskörĸ autonómiát kapnak. ů helyzet
azonban többszereplĪs lett és tovább bonyolódott a 2011-es amerikai kivonulást
követĪen, a 200ő-2007 közötti polgárháborús állapotokat idézve. ůz állami
intézmények és struktúrák mĸködésképtelenné váltak, mivel a 2003 után létrehozott
politikai rendszer diszfunkcionális, a korrupció hihetetlen mértékĸ. ů 200ő-ben
megszületett alkotmány bebetonozta az etnikai és vallási hovatartozás és elmélyítette
az országon belüli törésvonalakat, amelyet al-Maliki miniszterelnök a siíta-szunnita
viszonylatban tovább mélyített. ůz alacsony világpiaci árak negatív hatásai tovább
erĪsítik a háborús állapotokat, így az olajalapú exportgazdaság mélyrepülésben van.
Az egekbe szökĪ munkanélküliség különösen a fiatalokat érinti.
σapjainkra a politikai, a vallási és területi megosztottság a mélypontra jutott. A
vallási és etnikai kisebbségek (keresztények, jeziditák,254 türkmének, asszírok)
helyzete tovább romlott. ů csonka ország középsĪ és déli részén a névleges
hatalommal bíró bagdadi központi kormányzat regnál. ů félig autonóm Iraki
Kurdisztán északon az önállósodás útjára lépett. ůz ország középsĪ és nyugati része
az Iszlám Állam (IS) kontrollja alatt van, amelynek befolyása mélyen a szír területekbe
hatol. ů szereplĪk közötti konfliktusok tovább mélyülnek. ůz Iszlám Állam, illetve a
központi kormánnyal szövetséges síita milíciák és a kurd pesmergák állnak egymással
szemben. ů konfliktus több mint 183 ezer civil áldozatot követelt 2003 óta.255
Űelpolitikai tekintetben rendezésére az új kormánnyal megvan az akarat, amelynek
fĪbb pontjai a kormány stabilizálása, a vallási ellentétek csökkentése, a korrupció
visszaszorítása és legfĪbbképpen az államépítés struktúráinak és intézményeinek
kialakítása lehet. Regionális viszonylatban a rendezés egy többsíkú folyamat,
2003-ban a megszállás után az Egyesült Államok Irak kormányzására felállította az ideiglenes
koalíciós hatóságot, amelynek feladatát 200Ő júniusában az iraki ideiglenes kormány vette át Ijád ůllávi
vezetésével. 200ő-ben a választások után megalakult a legitim parlament Ibrahim al-Jaafari vezetésével.
Egy évvel késĪbb azonban a tehetetlen kormányzás és a politikai kivételezések miatt a
miniszterelnöknek le kellett mondania. Utódja al-Maliki lett 201Ő októberéig, akit Haider al-Ábádi
váltott a miniszterelnöki székben.
254
A Szindzsár hegység körül élĪ, kurd nemzetiségĸ egyistenhívĪ vallási kisebbség, amely ötvözi az
Īsi közel-, illetve közép-keleti vallások számos elemét.
255
DAS STATISTIK-PORTAL: Anzahl der dokumentierten zivilen Todesopfer im Irakkrieg von 2003 bis
2016*
http://de.statista.com/statistik/daten/studie/163882/umfrage/dokumentierte-zivile-todesopfer-imirakkrieg-seit-2003/(Letöltve: 2016.02.1ő.)
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amelynek megvalósítása még várat magára. Törökország- Szaúd-ůrábia-Irán
érdekjátszmáinak figyelembevételével zajlanak majd a folyamatok úgy, hogy sem az
USů, sem τroszország koherens elképzeléssel nem rendelkezik a jövĪvel
kapcsolatban. El kell fogadnunk tehát azt a feltételezést, hogy Irak jelenlegi
formájában nem fenntartható.
D.) Irán
ůz Iráni Iszlám Köztársaság a Közel-Kelet legnépesebb, területét tekintve a második
legnagyobb országa,256 így a mai nemzetközi rendszer számos regionális és globális
kérdésében, konfliktusában megkerülhetetlen szereplĪ. ůz ország két szomszédjában
regnáló rezsimet, a tálibokét és Szadam Husszeinét az Egyesült Államok vezetésĸ
nemzetközi koalíció megdöntötte 2001-ben és 2003-ban. Ez Irán számára azt
jelentette, hogy szĸkebben és tágabban értelmezett környezetében megnyílt az út arra,
hogy regionális hatalommá váljon. Ezzel egy idĪben a „harmadik világ” felé nyitásával
a régión messze túllépĪ kapcsolatrendszert kezdett kialakítani. Mindez együtt járt az
ország gazdasági erĪsödésével,257 amelynek további biztosítéka a huszonegy hónapig
tartó egyeztetések után 201ő júliusában megszületett történelmi megállapodás a világ
vezetĪ hatalmai és Irán között a vitatott atomprogramja leépítésérĪl. ůz egyezmény
célja annak szavatolása, hogy az iráni nukleáris programot nem használják katonai
célokra. 2016 januárjában az EU, az Egyesült Államok és az EσSZ ŰT hatályon kívül
helyezte a büntetĪrezsimek elsĪ részét.258 Hasszán Rohani elnök szavaival élve:

A világ egyik legfiatalabb társadalmával rendelkezik, az összlakosság közel kétharmada harminc
év alatti.
257
ůz iráni gazdaságot jellemzĪen az erĪs központi hatalom határozza meg. ů kormányzat bevételeinek
legnagyobb részét a kĪolaj-kitermelés adja. ů fiskális korlátozások, valamint az azokat követĪ 2012-es
nemzetközi szankciók Irán Központi Űankja és olajexportja ellen jelentĪsen csökkentették az ország
olajból származó bevételeit. Fordulatot Hasszán Rohani elnök 2013. júniusi megválasztás hozott, amely
megerĪsítést nyert a 2016. februári parlamenti választásokon is. Reformpolitikája hatására az iráni
gazdaság egésze erĪsödésen megy keresztül, amelyhez jelentĪsen hozzájárul a szankciók feloldása.
2014-ben Irán a világ 29. legerĪsebb gazdaságával rendelkezett, mely 201ő-re egy hellyel javult. 2030ra űEŰR jelentés az ország gazdaságságát a 26. helyre várja. Egyes elemzĪi vélemények szerint 2016ban a gazdaságnövekedési elérheti a 8%-ot is.
CEBR: World Economic League Table 2016 Highlights. http://www.cebr.com/reports/welt-2016/
(Letöltve: 2016.01.17.)
CIA: The World Factbook. https://www.cia.gov/library/publications/the-worldfactbook/geos/ir.html (Letöltve: 2016.01.17.)
258
ůmíg az EU szinte az összes Iránnal szemben bevezetett szankciót leépíti, az USů érvényben hagy
bizonyos intézkedéseket. Űár 2016-ban az Egyesült Államok feloldotta az iráni bank-, acél- és szállítási
szektorra kivetett amerikai büntetĪintézkedéseket, az amerikai cégek Iránnal való kereskedelmét és a
perzsa államban történĪ befektetéseit továbbra is gátolja a terrorizmus támogatására, az emberi jogok
megsértésére, valamint a ballisztikus rakéta tesztekre válaszul. ů szankciók leépítésének jelentĪs
aspektusa az olajembargó feloldása lesz. „Amennвiben a terveknek megfelelően aг EU és Japпn is
feloldja eгen korlпtoгпsokat, illetve engedélвeгi aг energetikai sгektorba történő befektetéseket, aг
256
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„megoldódott egв vпlsпg, amelв nem volt sгükségsгerű”.259 Irán következésképpen
gazdaságának megerĪsítésére törekszik majd a közeljövĪben.
Külpolitikájában azonban meg kell találnia azt az utat, melyre a gazdaság
megerĪsödésével járó külpolitikai erĪtérben változó szerepe készteti. Ennek sarkalatos
pontja az egyik oldalon az Egyesült Államokkal való kapcsolat enyhülése, a másik
oldalon viszont az orosz-iráni kapcsolatok szorosabbra fĸzése.260 Hasonlóan jelentĪs
kérdés a Hezbollahnak és Jemenben a hútiknak nyújtható pénzügyi források jövĪbeli
alakulása, illetve az Iszlám Állam elleni fellépés egy az Egyesült Államok vezette
nyugati koalíció oldalán.
ů perzsa állam jövĪbeli térség- és világpolitikai helyzete tehát még képlékeny,
az ország elleni nemzetközi szankciók feloldása azt jelenti, hogy Irán reintegrációja
elkezdĪdött. ů helyzetet azonban tovább árnyalja Szaúdi-ůrábiával való versengése,
amelyet a térségben 2010 után az Egyesült Államok relatív visszaszorulása okán
bekövetkezett vákuumhelyzet okoz.261 Űár a konfliktus vallásháborúként jelenik meg
a szunnita-síita törésvonal mentén belevonva az Öböl-menti Együttmĸködési Tanács
(GCC) és az ůrab Liga tagállamait, valójában egy hagyományos regionális
hatalommért folyó versengés, amelyet közvetítĪkön keresztül vívnak, Űahreinben,
Irakban, Szíriában és Jemenben.262 Ez utóbbi három ország esetén Irán befolyásának
növekedése vitathatatlan.
E.) Jemen
ů Jemeni Köztársaság 1990 májusában alakult a Jemeni σépi Demokratikus
Köztársaság és a Jemeni ůrab Köztársaság egyesülésébĪl. ů társadalom meghatározó

komolв lökést adhat a vilпg egвik legnagвobb kitermelhető kőolaj- és földgпгkésгlete fölött rendelkeгő
Irпnnak.”
SCHLETT Űálint GergĪ: Irпn: egв új korszak kezdete.
http://kitekintold.hu/iszlam/2016/01/19/iran_egy_uj_korszak_kezdete/ (Letöltve: 2016.02.06.)
259
hvg.hu/MTI : Megvan aг irпni atommegпllapodпs: 2016-tól oldhatjпk fel a sгankciókat.
http://hvg.hu/vilag/20150714_Megszuletett_az_irani_atommegallapodas(Letöltve: 2016.02.06.)
260
ů két ország diplomáciai szinten vízummentességet hirdetett, ami 2016 februárjától lépett
érvénybe. Gazdasági szinten olajtáraságaik közötti együttmĸködés erĪsdödik és a kereskedelem is
fellendülĪben van.
261
ůz Egyesült Államoknak a térség átalakítására tett kísérletei kudarcot vallottak, a „Pax ůmericana”
fenntartása humán és pénzügyi erĪforrások tekintetében is lehetetlenné vált, így az USů egyre kevésbé
képes a térségben zajló folyamatokat befolyásolni – különösen úgy, hogy az Európai Unió befolyása
gyakorlatilag a nullára esett vissza.
N. RÓZSů Erzsébet – SZALAI Máté: Aг irпni–sгaúdi hideghпborús konfliktus értelmeгése. In: KKITanulmányok. Külügyi és Külgazdasági Intézet, 2016. 1. sz. 6. old.
http://kki.gov.hu/download/9/15/41000/1_KKI-tanulmany_IRI_SYR_N%20Rozsa-Szalai.pdf
(Letöltve: 2016.02.08.)
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N. RÓZSů Erzsébet: Az arab tavasz - A Köгel-Kelet пtalakulпsa. 203.old.
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alapja a törzsi hovatartozás elsĪdlegessége az egyén felett.263 σapjainkban a KözelKelet legszegényebb állama, amelyben a gazdaság évek óta zsugorodik. ůz EσSZ
becslése szerint minden második ember él szegénységben és közel 10 millió ember
küzd élelmezési problémával.264 ůz ország viszont geopolitikailag kiemelt helyen
helyezkedik el, mivel ellenĪrzi azt a tengerszorost is, ami összekapcsolja az Ádeni
Öblöt a Vörös-tengerrel, amin keresztül a Perzsa-öbölbĪl a Szuezi-csatornán keresztül
a Földközi-tengerre lehet jutni.
ůz országon belüli törésvonal észak-dél irányú, amely egyrészt vallási, másrészt
gazdasági alapú. Míg északon a többség a hútikhoz265 tartozik, a déliek sáfiita
szunniták.266 ůz északi területek hegyvidéki jellegük miatt zártak, a külvilág számára
nehezen megközelíthetĪek, mezĪgazdaságra alkalmatlanok. ů déli, partvidéki
területen több a megmĸvelhetĪ föld, a társadalom pedig nyitottabb a külkapcsolatok
felé. ů XXI. század elsĪ évtizedének kezdetén az országon belüli társadalmi ellentétek
egyre inkább a felszínre kerültek, folyamatosak voltak a tüntetések, a déli szeparatista
mozgalmak pedig aktivizálni kezdték magukat.
ů jemeni konfliktus többtényezĪs, amelyben a fĪszerepet napjaikban a lázadó
hútik játsszák, mivel Īk képviselik a legerĪsebb katonai erĪt. Van egy nyugatbarát, az
USA-val és annak szövetségeseivel jóban lévĪ „hivatalos” hatalom, ami a szunnita
többséghez tartozik. ů térségben jelen van továbbá az al-Kaida jemeni szervezete is.
ů nyugatbarát kormány képviselĪje 3Ő éven267 át ůli ůbdullah Száleh elnök volt, aki
az arab tavasz nyomán kezdĪdött tüntetések után lemondott. ůz új USů-barát elnök
ůbed Rabbo Maszur Hadi lett, aki szunnita kormányát 201ő januárjában megbuktatták
a hútik, amelynek oka elnyomásuk és diszkriminálásuk volt. ů fĪvárost Szanaat már
201Ő szeptembere óta blokád alatt tartották. ů húti lázadókat részben az exelnök
Szaleh állami biztonsági erĪi támogatták, részben pedig Teherán, valamint szoros
kapcsolatokat alakítottak ki a libanoni Hezbollah-hal és a szíriai kormánnyal is. ů

LORENCSICS Emese: Jemen: történelem és politika a föderaliгmus mögött
http://kitekintold.hu/iszlam/2014/02/12/jemen_tortenelem_es_politika_a_foderalizmus_mogott/#.VrY
_5FlG3IU (Letöltve: 2016.02.07.)
264
SYDOW, Christoph: Arabiens Armenhaus гerfтllthttp://www.spiegel.de/politik/ausland/jemen-islamischer-staat-gegen-al-qaida-gegen-huthi-rebellena-1025194.html (Letöltve: 2016.02.07.)
265
ů hútik az iszlám síita, zaidita ágához tartoznak és becslések szerint a lakosság harmadát teszik ki.
266
ůz iszlám szunnita irányához tartozó iskola, melynek alapítója ůbu ůbdalláh as-Sáfii. ů sáfiita
felfogás csak a teljes közösség által egyetértését tartja jogforrásnak.
267
ElĪször 1978-tĪl Észak- Jemen elnöke, majd egyesülés után 1990. május 22-én vált Jemen
egészének vezetĪjévé.
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szunnitákat védelmezĪ Szaúd-ůrábia koalíciót268 alakított és 201ő márciusától légi
támadásokat intézett a hútik ellen. ů konfliktust tovább fokozza, hogy a helyzetet
kihasználva egyre jobban erĪsödik a térségen az ůrab félsziget al-Kaidája (ůQůP).
További említésre méltó csoport az al-Hírák (Déli Szeparatista Mozgalom), akik
egy új, önálló Dél-Jemenért harcolnak. JelentĪs tényezĪ továbbá az ISIS, amely
szervezet 201Ő végén jelent meg az országban öngyilkos merényleteket végrehajtva.
Két éve folyamatosan építi bázisát az Észak-ůfrika térségében végrehatandó akciói
számára.269 EgyelĪre még nem látszik az al-Kaidához való viszonya, nem tudni tehát,
hogy ellenfelek lesznek-e, vagy ezt meghaladó szintĸ bárminemĸ kapcsolatot
alakítanak-e ki.
ů harci cselekmények következtében az országban ez idáig mintegy hatezren
vesztették életüket, közülük 2,6 ezren civilek voltak, és csaknem 2,Ő millió ember
hagyta el otthonát.270 ůz ország teljes összeomlása csak idĪ kérdése, a jelenlegi
megoldáskeresések nem vezettek eredményre.
F.) Líbia
2011-ben az arab tavasz hatására Líbiában is tiltakozás indult a Kadhafi-rezsim ellen,
ami polgárháborúvá szélesedett a diktátor és a felkelĪk között. ůz USů, σagyŰritannia és Franciaország a felkelĪk oldalán szállt be a háborúba EσSZfelhatalmazás alapján, így az arab tavasz egyetlen olyan országává vált, amelynek
belsĪ konfliktusaiba beavatkozott a külvilág. ů polgárháború hátterében súlyos
társadalmi elégedetlenség állt, mivel az olajjövedelem271 elosztása során a lakosság
csak kis mértékben és nem egyenlĪen részesült belĪle, így életszínvonala rendkívül
alacsony maradt. ůz ország megosztottsága, az újra és újra fellángoló törzsek közti
ellentét jelentett további hatalmas problémát.272
ů koalíció tagjai USů, Törökország, Katar, Űahrein, az Egyesült ůrab Emirátusok és Jordánia és
Egyiptom voltak.
269
KÜRSűHσER, Mareike: Warum kaum jemenitische Flüchtlinge nach Europa kommen? In: Die Welt,
3016.03.29. https://www.welt.de/politik/ausland/article153774763/Warum-kaum-jemenitischeFluechtlinge-nach-Europa-kommen.html (Letöltve: 2016.0ő.07.)
270
atv.hu / MTI: Folвtatódnak a harcok Jemenben?
http://www.atv.hu/kulfold/20160102-folytatodnak-a-harcok-jemenben (Letöltve: 2016.02.07.)
271
ůz ország nyugati részében földgáz, a keleti részében pedig kĪolaj található. Líbia rendelkezik az
afrikai kontinens legnagyobb olajkészletével, melynek 80% délkeletre található SirttĪl. ůz arab tavasz
elĪtt 1,6 millió hordó nyersolajat termelt ki naponta.
KEILBERTH, Mirco: Dschihadisten-Offensive. IS-Terroristen in Libyen auf dem Vormarsch.
http://www.spiegel.de/politik/ausland/libyen-is-terroristen-auf-dem-vormarsch-a-1049239.htm
(Letöltve: 2016.02.06.)
272
Líbiában jelenleg 1Ő0 törzs található, ezzel a magas számmal a világ egyik legmegosztottabb
országa.
KELE Űalázs: Líbia: egв végгetes megosгtottsпg okai.
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Törésvonal húzódik ezen felül a különbözĪ régiók között is. Szinte lehetetlen
feladatnak tĸnik, hogy a földgázban gazdag nyugati részt, az olajban dúsgazdag keletit,
Szirttel és Űengázival, valamint a víztartalékokban gazdag déli országrészt a jelenlegi
kormány ellenĪrzés alatt tartsa. Mindemellett több város is városállamként mĸködik
fegyveresen, saját milíciával védve területeit, mint Muszráta vagy Zintan. További
törésvonal húzódik a vallási csoportok között, az Īslakosnak számító berberek és XI.
században betelepült arab törzsek, valamint ez utóbbin belül a szélsĪséges
szalafisták273 és a mérsékeltebb szúfik274 között.
Kadhafi halálát követĪen az országban eluralkodott a káosz, amely 2012-ben, majd
2014-ben polgárháborúhoz vezetett. Eközben az ISIS az országban tovább erĪsítette
állásait,275 mellettük más kisebb iszlamista alakulatok is szervezkednek.
A 2012-ben megválasztott általános nemzeti kongresszus Líbia területének nagy
részét képes volt felügyelete alatt tartani, bár a radikális erĪk országszerte jelentĪs
regionális központokat építettek ki. 2013 nyarán a Líbiai Hajnal iszlamista csoportok
laza szövetsége elfoglalta Tripolit. ů nemzetközileg elismert hatalom így a fĪváros
feladását követĪen az ország keleti részére szorult vissza. ů helyzetet tovább
bonyolítja, hogy 201Ő óta Líbiában két egymással versenyzĪ parlament és kormányzat
mĸködik. ůz egyik központja Tripoliban, míg a másik székhelye az állam keleti
régiójában, Tobrukban található. ůz elĪbbi olyan államberendezkedést képzel el, ahol
a vallás és politika nem különül el egymástól, az utóbbi nyugati mintára épülĪ
szekuláris államot szeretne létrehozni. ů két hatalmi központ mögött egyaránt olyan
fegyveres csoportok állnak, akik 2011-ben jelentĪsen hozzájárultak Moammer
Kadhafi elnök megbuktatásához. Az EσSZ rendezési javaslata, amely egységkormány
megteremtését javasolta, 201ő végén kudarccal végzĪdött.
Líbia egy szomorú mementója lett annak, hogy mivel is jár a nyugati katonai
beavatkozás Észak-ůfrikában és a Közel-Keleten, amennyiben azt nem követi
semmiféle koncepció. Tripoli nem tudja beindítani gazdaságát és az újjáépítést, dacára
http://kitekintold.hu/afrika/2016/02/02/libia_egy_vegzetes_megosztottsag_okai/#.VrYqE1jhDIU
(Letöltve: 2016.02.06.)
273
ů szalafi irányzat az arab szalaf, vagyis "elĪdök" szóból származik. KövetĪi Mohamed próféta elsĪ
tanítványai voltak. ů mai szalafisták az akkor lefektetett szabályok szerint követik az iszlám vallást.
Egyes tételei számos szélsĪséges fegyveres szervezet ideológiai alapjává váltak.
274
A szúfizmus az iszlám misztika hiedelem- és szokásrendszere.
275
ůz ISIS megerĪsödésének kézzelfogható jele volt, hogy egyik vezetĪje, akinek feladata volt a
dzsihadista csoport helyi szervezetének kiépítése, Abu Nabil (Wissam al-Zubaydi) amerikai légicsapás
következtében vesztette életét. ASC/DPA/AFP: IS-Chef bei Luftangriff getötet
http://www.spiegel.de/politik/ausland/libyen-is-chef-abu-nabil-bei-luftangriff-getoetet-a1062870.html (Letöltve: 2016.02.06.)
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annak, hogy a líbiai kormány rendelkezésére állnak a megfelelĪ természeti erĪforrások
és külföldi befektetések.276
G.) Palesztin-izraeli konfliktus; a Gázai övezet
A modern kori történelemben kevés olyan hosszú ideje tartó, újból és újból kirobbanó
fegyveres összecsapásokkal járó, a világpolitikát befolyásoló, mély gyökerezettsége,
metafizikai és érzelmi dimenziói miatt a tárgyalásos rendezést jelentĪsen megnehezítĪ
konfliktussal találkozhatunk, mint amilyen Palesztina277 és a Szentföld birtoklása,
illetve megosztása körül folyó közel-keleti konfliktus.278 Ez a mai napig meghatározza
Izrael biztonságérzetét, amelynek pozíciója az elmúlt évek során a világban és a
régióban bekövetkezett változások kapcsán jelentĪsen átalakult. Egyrészt a Gázai
övezetbĪl kiinduló rakétatámadások hatására reagáló katonai mĸveletei nyomán a
világ és a σyugat közvéleménye egyre kritikusabb lett az izraeli politikával
kapcsolatban, miközben a palesztinok az EσSZ Közgyĸlésben „nem tag megfigyelĪ
állam” státuszt kaptak.279 Másrészt Izrael a megfelelĪen szétforgácsolódott „arab
világban” immár nem lát létbiztonságára nézve elsĪdleges fenyegetést, így kül- és
biztonságpolitikájának fókuszába az iráni fenyegetést helyezi.
2008 és 2012 után 2014-ben ismét kirobbant és háborús szintre emelkedett
konfliktusnak akkor 210Ő áldozata volt, amelybĪl 1Ő62 volt civil. Izrael 6ő katonát és
négy civilt vesztett.280Ez a szám az elmúlt idĪszakban tovább emelkedett. A civil
intézmények és létesítmények támadása miatt az ůmnesty International szervezet az
izraeli kormányt háborús bĸnökkel vádolja.281 2015-re a helyzet nem szelídült, ezért

KRůJČÍR Lukács: A minisгterelnök elrablпsa: Nagв гűr Líbiпban
http://www.korkep.sk/cikkek/kulugyek/2013/10/24/a-miniszterelnok-elrablasa-libiaban-a-zur-azur#comments (Letöltve: 2016.02.07.)
277
Az 1993-ban aláírt τsló-I. megállapodás óta az ország területét a Palesztin σemzeti Hatóság
ellenĪrzi. Palesztinát két különálló térség, űiszjordánia (σyugati Part) és a Gázai övezet alkotja, mely
között független államként Izrael helyezkedik el. ůz ország helyzetét tovább bonyolítja az a tény, hogy
a két országrészben a közrendet és a közigazgatást fenntartó Palesztin Hatóság nem egységes. ůmíg
űiszjordániában az ůbbász vezette mérsékelt Fatah mozgalom képviseli a hatalmat, addig a Gázai
övezetben a militáns Hamasz tartja ellenĪrzése alatt a területet. ů Hamasz nem ismeri el Izraelt, sĪt
tagadja Izrael puszta létjogosultságát is. ů két szervezet közötti ellentét tovább hátráltatja egyrészt az
Izrael való kiegyezés lehetĪségét, másrészt a térség stabilitására irányuló erĪfeszítéseket.
278
RτSTτVÁσYI Zsolt: Egвüttélésre ítélve – Zsidók és palesгtinok küгdelme a Sгentföldért. Corvina
Kiadó, Űudapest, 2006. 9. old.
279
Palesztina 2012 novembere óta az EσSZ 19Ő. tagsággal még nem, de megfigyelĪi státusszal
rendelkezĪ állama. Jelenleg közel 1Ő0 ország által hivatalosan elismert de jure állam a Közel-Keleten.
280
OCHA: Occupied Palestinian Territory: Gaza Emergency.
http://www.ochaopt.org/documents/ocha_opt_sitrep_28_08_2014.pdf (Letöltve: 2016.02.06.)
281
wissen.de Artikel: Krisengebiete, Konflikte und daraus resultierende Reisewarnungen 2014/2015.
http://www.wissen.de/krisengebiete-konflikte-und-daraus-resultierende-reisewarnungen-20142015
(Letöltve: 2016.01.17.)
276
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október 16-ára, Jordánia kezdeményezésére összehívták az EσSZ Űiztonsági
Tanácsát.
ů zsidó állam helyzetét tovább árnyalja a régió átalakulása, amelynek kapcsán
három fĪbb tételre hívnám fel a figyelmet. ůz ország korábbi szekuláris, arab
nacionalista ellenfelei helyett egyre inkább magukat az iszlám ideológiájával
meghatározó szereplĪkkel kell szembenéznie,282 tehát kihívói már nem az arab
államok. ů háttérben az amerikai-iráni kiegyezéssel megerĪsödött a regionális hatalmi
ambíciókra törekvĪ perzsa állam, amely a térségben Izrael mellett rendelkezik önálló
nukleáris programmal. További jelentĪs tényezĪ, hogy az Egyesült Államok – mint
Izrael korábbi legfĪbb szövetségese – befolyása csökken, valamint a köztük lévĪ
feszültség nĪ.283
ů válsággóc, ahogy láthattuk tele van bizonytalanságokkal, melyekre a jelen
viszonyok közt nem körvonalazódik mindkét fél számára elfogadható álláspont. „Arra
lénвegében nincs esélв, hogв Palesгtina, illetve Nagв Iгrael területe »etnikailag
tisгtпvп« vпljék, és ott vagв csak palesгtinok, vagв csak гsidók éljenek. Palesгtinok és
гsidók tehпt egвüttélésre ítéltettek.”284
H.) Szíria
ů Szíriában dúló polgárháború 2016-ban az ötödik évébe ért. ů szíriai események
látszólag ugyanúgy kezdĪdtek, mint a többi arab országban – békés tüntetésekkel –
2011 januárjának végén. ůzóta a 23 milliós országból 11 millióan kényszerültek
elhagyni otthonukat. Közülük 7,2 millióan belsĪ menekültek, Ő,5 millióan menekültek
a környezĪ országokba. Legtöbben Törökországba (2,5 millió fĪ) és Libanonba (1,1
millió fĪ) mentek.285
ů

konfliktus

helyzet

alapja

többtényezĪs

komplexum,

amelyben

a

legjelentĪsebb összetevĪ a régiók közötti szociális egyenlĪtlenség. Űassár el-Aszad
hatalomra jutása kezdetén (2000. július 1.) mélyreható gazdasági reformokat és
modernizációt

ígért.

Megnyilatkozásaiban

a

változások

iránti

nyitottságát

hangsúlyozta, fĪ feladatának azt tartotta, hogy országát átvigye a XXI. századba, az
N. RÓZSů Erzsébet Az arab tavasz - A Köгel-Kelet пtalakulпsa. 195. old.
2017-ben lejár az amerikai-izraeli védelmi megállapodás, amelynek meghosszabbítására a
szakértĪk az Iránnal kötött amerikai atomalku nyomán elmérgesedĪ viszony miatt az τbama érában
nem számítanak.
284
RτSTτVÁσYI Zsolt: Egвüttélésre ítélve, Zsidók és palesгtinok küгdelme a Sгentföldért. 413. old.
285
AMNESTY INTERNATIONAL: Syria's refugee crisis in numbers.
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2016/02/syrias-refugee-crisis-in-numbers/
(Letöltve: 2016.03.17.)
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„információs technológia korszakába”.286 ů „damaszkuszi tavasz” azonban rövid ideig
tartott, még kisebb politikai reformok bevezetésére sem került sor. ů gazdagabb és a
viszonylag elmaradott régiók között tovább nyílik a szociális olló, a szegénység tovább
nĪtt, mivel a munkaképes szír lakosság 60%-a munkanélküli, illetve minden öt szír
családból négy mélyszegénységben él.287 ůz elnyomó rezsim fontos elemét képezte a
titkosszolgálat és katonaság, ami a társadalom minden szegmensét kontrolálta.
VezetĪinek döntĪ része az alaviták288 közül került ki, ami kiélezte a felekezeti és
vallási feszültségeket.289
σapjainkban az ország központi része és a parti térség el-ůszad által kontrollált,
északon a kurd σépvédelmi Egységek (Yekîneyên Parastina Gel: YPG), amíg keleten
az Iszlám Állam gyakorol hatalmat. Mindezek mellett kisebb területen a helyi milícia
uralkodik. ů helyzetet tovább árnyalja, hogy a megosztott szíriai ellenzék,290 mivel a
lázadó csoportok nem csak a kormány, hanem egymás ellen is harcolnak. ů lázadó
erĪket a szunnita Szaúd-ůrábia, Katar és Törökország valamint az Egyesült Államok,
az Egyesült Királyság és Franciaország, Űassár el-ůszadot pedig Irán291 és
τroszország támogatja. Ez utóbbi 2015-ben az elnök hivatalos kérésére offenzívát
indított a damaszkuszi kormány megsegítésére. ůz orosz beavatkozás megváltoztatta
a harcok kimenetelét. ůz összeomló szír kormánycsapatokat jelentĪs mértékben
erĪsítette meg az orosz segítség, így nemcsak visszaszorulásuk állt meg, hanem
támadó mĸveletek végrehajtására is képessé váltak. ůz ő éve tartó polgárháború másik
aspektusa a kurd kérdés. ů YPG az USA egyik legnagyobb partnere az ISIS ellen
vívott küzdelemben. ůz USů szövetségese és egyben a NATO-tag Törökország
GAZDIK Gyula: A sгíriai vпlsпg kialakulпsa és elmélвülése. In: Kül-Világ IX. évfolyam 2012/1-2.
http://epa.oszk.hu/00000/00039/00027/pdf/gazdik.pdf (Letöltve: 2016.01.17.)
CIESCHINGER, Almut – NIESEN, Claudia – SALLOUM, Raniah: Die Fakten zum Krieg in Syrien.
http://www.spiegel.de/politik/ausland/krieg-in-syrien-alle-wichtigen-fakten-erklaert-endlichverstaendlich-a-1057039.html#sponfakt=1 (Letöltve: 2016.01.17.)
287
Riport Mario Zenarival. http://www.magyarkurir.hu/kitekinto/sziria-karacsony-haboruban
(Letöltve: 2016.03.01.)
288
Az iszlám vallás síita ágának egyik alága. Űassár el-ůszad elnök is alavita származású.
289
A 22 milliós ország felekezeti adatai: szunniták 7Ő%, keresztények 10 %, drúzok 3 %, a síiták
aránya 13%, melybĪl az alaviták alkotják a többséget.
CIA: The World Factbook https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/ (Letöltve:
2016.03.05.)
290
ů szíriai ellenzék kezdetektĪl fogva nagyon heterogén, megszámlálhatatlan széttöredezett csoportból
áll, melyek egyrészt versengve harcolnak a lakosság támogatásáért, másrészt egymással is csatáznak. „
Miköгben aг ellenгéki csoportok gвakran helвi alapon, helвi sérelmek okпn sгerveгődnek (vö. a sгíriai
tпrsadalom helвheг kötött identitпsa), a nagвobb és ismertebb sгerveгetek, mint a Sгíriai Nemгeti
Tanпcs, a Sгíriai Sгabad Hadsereg, vagв aг Isгlпm Front, a Nusгra Front vagв aг Isгlпm пllam, egвike
sem tudta a reгsimmel sгembenпllók tпmogatпsпt megsгereгni és aг ellenгéki csoportokat össгefogni.”
N. RÓZSů Erzsébet: Az arab tavasz - A Köгel-Kelet пtalakulпsa. 183-184. old.
291
Irán a libanoni központtal mĸködĪ Hezbollahon keresztül avatkozott be a szíriai polgárháborúba.
286
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viszont nemzetbiztonsági kérdésnek tekinti ezt, különösen annak fényében, hogy a
szíriai kurdok bejelentették, föderációba tömörülnek, mely észak-szíriai területeket
egyesítik majd, valamint hogy Irakban már sikerült autonóm állami státuszt kivívniuk.
Törökország attól fél, hogy ennek függvényében létrejöhet egy jelentĪs méretĸ önálló
Kurd állam292, amely a népességének 20%-át kitevĪ kisebbség elszakadásához
vezethet. ůz említett félelmek már jó ideje arra ösztönzik az ankarai kormányt, „hogy
sok kérdésben inkпbb a kurdok ellen harcoló ISIS –t tпmogassпk, példпul a
Törökorsгпgon keresгtül гajló fegвver-, és olajkereskedelem és biгonвos félhivatalos
katonai egвüttműködések (felderítési informпciók megosгtпsa) terén.” 293 ů két
szövetséges közti feszültséget tovább mélyítette a török vezetés elleni 2016 júliusában
elkövetett puccskísérlet, valamint további kérdést vett fel a török hadsereg szárazföldi
offenzívája. ů helyzetet tovább bonyolítja a török kontra orosz viszony is, amely 2015
végén egy orosz vadászbombázó lelövésével több mint fél éves intervallumban
fagyossá vált, sĪt Moszkva részérĪl szankciók bevezetéséhez vezetett. Kibékülésük új
helyzetet teremt és tovább bonyolítja Szíriát érintĪ fĪ problémát, vagyis a továbblépés
lehetĪségét ůszaddal vagy nélküle. ů kérdés további szintje érinti Iránt és Szaúdůrábiát, a két regionális hatalomra törekvĪ ország egyre romló kapcsolata. Irán a
konfliktusban ůszad oldalán harcol, ahogy Törökország is, azonban kezd vele
megromlani a viszonya annak τroszországhoz való közeledése miatt. Szaúd-ůrábia a
másik oldalt támogatja, mivel fél egy „síita félhold” kialakulásától. FélĪ, hogy ez a
konfliktus „két dimenгióban mégis tovпbb esгkalпlódhat: egв-résгt politikai/retorikai
sгinten, mпsrésгt pedig a kliens-/proбвhпborúkban.”294 ůz utóbbi idĪben Kína is
felvetette esetleges részvételét a szír rendezésben, amely magával hozná a Közel-Kelet
térsége kapcsán befolyásának növekedését, ami újrarajzolná a konfliktus értelmezési
keretét.
ů vázoltak alapján jól kirajzolódik a hatalmi viszonyok komplexitása, az eltérĪ
regionális és nagyhatalmi érdekek dinamikája, amelyre jelentĪs hatást gyakorolnak az
országok belpolitikai viszonyai, valamint az Iszlám Állam térnyerése, ami jelentĪsen
megnehezíti a mindenki számára legalább részben elfogadható rendezést.
ůz Egyesült Államok nem támogatja sem egy önálló ország létrejöttét, sem a kurdok szuverenitási
törekvéseit.
293
HARMAT Árpád Péter: Új fejeгet a sгíriai török – kurd – iszlamista konfliktusban [19.].
http://vilagesemenyek.blog.hu/2015/07/03/uj_fejezet_a_sziriai_torok_kurd_iszlamista_konfliktusban
(Letöltve: 2016.07.17.)
294
N. RÓZSů Erzsébet – SZůLůI Máté: Aг irпni–sгaúdi hideghпborús konfliktus értelmeгése. In:
KKI- Tanulmányok. Külügyi és Külgazdasági Intézet, 2016. 1. sz. 18.old.
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Összegzésként elmondható, hogy az utóbbi években a Közel-Kelet térségébĪl érkezĪ
fenyegetések megsokszorozódtak. ůz „arab tavasszal” szembeni várakozások,
amelyek illuzórikusak voltak, bebizonyították Gazdik Gyula szavaival élve, hogy e
társadalmakban a nyugati típusú demokráciák értékeinél sokkal fontosabbnak tartják
a stabilitást, a rendet, a létbiztonságot.295 ů feszültség másik síkja magán az iszlámon
belül zajlik, a modernizáció és hagyománytisztelet között feszül. ů modernizáció
elmaradása és a nem demokratikus erĪk hatalomra kerülése olyan társadalmi
kataklizmákat válthat ki a Közel-Keleten, amelyek következménye a migráció további
erĪsödése lesz, ami egy nagyobb eurázsiai átrendezĪdés részét képezi majd, de
egyelĪre bizonytalan, milyen kimenetellel.

2.2.1.1.3. A keleti térség kihívásai
Ezen térség országai – Űalti államok kivételével – az egykori Szovjetunió
tagköztársaságai voltak. Közös jellemzĪjük, hogy önállóvá válásuk után nem igazán
sikerült a nemzetközi rendszer integrált és stabil részévé válniuk, jelentĪs részük a
korrupció és az oligarchák foglya. ůz államok többségében napjainkban is bizonytalan
a fejlĪdés iránya, mélyül a politikai, gazdasági, pénzügyi válság, ami kihat az egymás
közötti, és a térségen kívüli nemzetközi kapcsolatrendszerükre is
A térség legfontosabb és legjelentĪsebb utódállama τroszország, amely politikai
és katonai ereje okán továbbra is különleges szereplĪ, ugyanakkor (még) nem
rendelkezik kellĪ gazdasági potenciállal ahhoz, hogy hatékonyan befolyásolni tudja a
régió tartós és stabil integrálódását. Különlegesen fontos szerepe miatt azonban a
térségre továbbra is sokoldalúan hat politikája, amelynek mozgatórúgói között döntĪ
maradt a regionális hatalmi pozíciói erĪsítése, az orosz befolyási övezet kiterjesztése.
Erre számos együttmĸködési és integrációs kezdeményezés zajlott az elmúlt
negyedszázadban, többek között a Független Államok Közössége (FÁK), az ebbĪl
kinĪtt Kollektív Űiztonsági SzerzĪdés Szervezete (KŰSZSZ), vagy a fehérorosz–orosz
államunió. σapjainkban az Eurázsiai Gazdasági Unió296 hivatott τroszország egyre
BAKODI Péter: Nem jött létre a vпrva vпrt demokrпcia Egвiptomban.
http://magyaridok.hu/kulfold/nem-jott-letre-a-varva-vart-demokracia-egyiptomban-325123/ (Letöltve:
2016.02.22.)
296
τrosz részrĪl az Eurázsiai Unió létrehozása mögött geopolitikai érvek állnak, amely egyrészrĪl
alternatívája kíván lenni az EU-nak, másrészt az euroatlanti mellet euroázsiai támasza kíván lenni az
összeurópai biztonsági struktúrának, valamint hangsúlyozni kívánja τroszország vezetĪ szerepét
regionális hatalomként. σem elhanyagolható tény továbbá, hogy tagjainak jelentĪs gazdasági
kiváltságokat és elĪnyöket ígér, mint az egységes szolgáltatási piac megteremtése és az áruk szabad
áramlása, a belsĪ vámellenĪrzés megszüntetése. 2019-ig a közös energiapiac létrehozását, 202ő-re
közös olaj- és gázpiac, valamint közös pénzügyi piacon megteremtését tervezi.
295

102

DOI azonosító: 10.17625/NKE.2017.09

erĪsödĪ világhatalmi

ambícióit támogatni,

amelynek demonstrálása zajlott

Ukrajnában és Szíriában is. Ez természetesen új helyzetet teremt a hatalmi
viszonyokban, melyek a kelet-nyugat érdekszférák összecsapásában élezĪdnek ki
napjainkban, érzékelhetĪen egyre jobban.
ůz alapkonfliktus már a Szovjetunió felbomlásának idĪszakában kibontakozott, mivel
a σyugat térnyerése, a σůTτ „újraéledése”, majd a közép-európai, illetve a balti
államok taggá válása sértette érdekeit, amelyhez további adalék volt az Európai Unió
által a térség országainak „kínált” Keleti Partnerség programot. τroszország
gyanakvással figyeli ezen törekvéseket és a térséget saját érdekterületének tekintve
igyekszik sokoldalúan korlátozni, amely tovább növeli a feszültséget és a
veszélyérzetet az Unió keleti határán.
A.) Ukrajna
Ukrajna etnikai, földrajzi és politikai értelemben a nyugati és a keleti orientáció közötti
választóvonalon helyezkedik el. ůmíg az ország nyugati fele közép-európai kulturális
örökséget hordoz, amelyre egyszerre jellemzĪ az erĪs nacionalizmus és a nyugati
orientáció, addig keleti részében a pánszláv öntudat és a Moszkva-barátság a
meghatározó.297 ůz ország státusza eldöntetlen volt a két nagy hatalmi centrum között,
illetve két azonosságtudat feszül egymásnak, amely két érdek mentén töredezett.
Ennek kiélezĪdése volt tetten érhetĪ 2013-2014-ben, amihez nagy mértékben
hozzájárult az ukrán elit tehetetlensége, mivel az ország függetlenné válása óta
képtelen volt önálló fejlĪdési alternatívát megfogalmazni. Ekkora a belpolitikai
ellentétek (kül)politikai értékválsághoz vezettek, amihez gazdasági sikertelenség is
járult, az ország az összeomlás szélén állt. Kirobbant a kijevi Függetlenség téren
(Majdanon) Európa második világháború utáni történetének talán legsúlyosabb
fegyveres konfliktusa.
Ezen ellentétnek másik értelmezési szintje az érdekszféra kérdéskörhöz
kapcsolódik, amelyben magának Ukrajnának nincs lényeges, az eseményeket
meghatározó szerepe. „A regionпlis megköгelítés Európa és Orosгorsгпg küгdelmét
lпttatja, aminek aгt kell eldöntenie, hogв ki integrпlja majd Ukrajnпt.”298 Ez a teória

PANIN, Alexander: For Russia, Eurasian Union is About Politics, Not Economy.
http://www.themoscowtimes.com/business/article/for-russia-eurasian-union-is-about-politics-noteconomy/501126.html (Letöltve: 2016.03.12.)
297
DτŰÁK Imre: Aг uniós külső hatпrok пltal kettéosгtott Kпrpпtok Eurorégió biгtonsпgföldrajгi
elemгése. Pécsi Tudományegyetem, 2011. PhD értekezés, ő0. old.
298
SZÖĩR Ádám: Konfliktusok elemгése - elemгők konfliktusai
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a válságot az orosz geopolitikai határokért folytatott harcként fogja fel, amelyben a
puffer zónát Ukrajna jelenti. Ennek politikai megközelítése arra az elképzelésre épül,
ami szerint τroszország Ukrajnát mind a mai napig a „közel-külföld” részének tekinti,
ahol a σůTτ, a nyugati hatalmak és az Európai Unió térnyerése nem kívánatos. ůz
orosz vezetés inkább azt akarta elérni, hogy Ukrajna az alakuló Eurázsiai Gazdasági
Unióhoz csatlakozzon. Mindezek mögött további geopolitikai és gazdasági érdekek is
árnyalják a konfliktust, amelyek nagymértékben összefonódnak.
A konfliktus egy lényeges eleme a Krím299 félsziget feletti erĪszakos orosz
kontroll megszerzése, majd a terület megszállása volt, ami etnikai problémákra
vezethetĪ vissza, melyet tovább árnyal az orosz fekete-tengeri flotta kérdése a
szevasztopoli bázis problémájával, valamint kulcstényezĪként az olaj- és a földgáz.300
ElemzĪk szerint így a krími konfliktus fordulópontot jelent a nemzetközi
kapcsolatokban, mivel újra felértékelĪdik τroszország jelentĪsége a nemzetközi
politikában, annak ellenére, hogy a nemzetközi közösség nem ismeri el a Krím
elcsatolását „Mind aг Egвesült Államoknak, mind aг európai orsгпgoknak újra kell
majd gondolniuk a Mosгkvпhoг fűгődő kapcsolatrendsгerüket.”301 A konfliktus
további értelmezési kerete lehet a belsĪ és külsĪ szintek megkülönböztetése. ů belsĪ
szinten két szereplĪ érdekviszonya különül el az állami akarattól, ez az ellenzék, illetve
a jobboldali militáns csoportok. ů külsĪ szinten Krím, Donyeck, Harkiv és Luhanksz
csomópontokban az orosz háttér dominál. Ennek konkrét megjelenési formái a
népszavazások, melyek a Krím302 esetében 201Ő. március 16-án, az utóbbi két terület
http://netk.uni-nke.hu/hirek/2015/09/28/konfliktusok-elemzese-elemzok-konfliktusai (Letöltve:
2016.02.27.)
299
ů Krím-félsziget önmaga is egy konfliktusgóc, mivel lakosságának ő8,ő százaléka orosz, 2Ő,Ő
százaléka ukrán, 12,1 százaléka pedig muszlim vallású krími tatár. Belorusznak vallja magát 1,ő%,
illetve 1% alatt van a tatár, örmény és zsidó lakosság aránya. A területen gyakoriak az összetĸzések a
tatár és az orosz lakosság között.
FEHÉR Diána: A soknemгetiségű Krím-Félsгiget aг orosг–ukrпn kapcsolatokban. In: Pro Minoritate,
2010. σyár. sz. 88. old. http://www.prominoritate.hu/folyoiratok/2010/ProMino10-2-05-Feher.pdf
(Letöltve: 2016.03.01.)
300
ů félsziget mellett három hatalmas olaj- és földgázMEZĩ található. ůz ůzovi-tenger sekély vizei alatt
hatalmas mennyiségĸ gáz lapul, ahogyan a KrímtĪl dél-keletre és nyugatra is nagy potenciállal
rendelkezĪ MEZĩk fekszenek. Mindegyik szénhidrogén-lelĪhely a sekély kontinentális talapzaton
található, aminek elĪnye, hogy az ott lévĪ olaj- és gázvagyon lényegesen olcsóbban termelhetĪ ki, mint
a Fekete-tenger mélyebb részen.
JENEI ůndrás: A medve köгbelép – az orosz krimi. http://www.vg.hu/velemeny/elemzes/a-medvekozbelep-az-orosz-krimi-422769 (Letöltve: 2016.02.28.)
301
DEÁK ůndrás – PÓTI László – RÁűZ ůndrás: Aг ukrajnai vпlsпg tovпbbi esгkalпciójпnak
lehetőségei és hatпsa Magвarorsгпgra. http://www.ceid.hu/wp-content/uploads/2013/06/CEIDTanulmanyok-Ukrajna.pdf (Letöltve: 2016.02.28.)
302
ů krími parlament 201Ő. március 17-én kikiáltotta függetlenségét, és kérte csatlakozását az τrosz
föderációhoz, ami meg is történt. 201Ő. március 27-én az EσSZ-közgyĸlés kiadta a nem kötelezĪ erejĸ
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esetén 201Ő. május 12-én tartottak. Ezt követĪen, bár a nemzetközi közösség nem
ismerte el Īket legitimnek, mindhárom esetben egyoldalúan kinyilvánították
Ukrajnától való függetlenségüket.
ů konfliktus áldozatainak száma Ő327 volt, valamint 98ő000 fĪ kényszerült
elmenekülni otthonából 201ő-ben.

303

A helyzet megoldását célzó minszki

tárgyalások304 nem váltották be a reményeket. Ukrajna válságból való kilábalása még
hosszú idĪt vesz igénybe, ugyanakkor pozitív lépésnek tekinthetĪ a 2016. január 1-jén
életbelépett EU-ukrán szabadkereskedelmi megállapodás és a társulási szerzĪdés
aláírása.305
B.) Moldovai Köztársaság
Az 1991-ben függetlenné váló 3,ő millió fĪs ország az Unió peremén szintén kritikus
gócpont, amelyben 201Ő óta permanens válság van. ůz ország több érdekszféra
kereszttüzében

áll,

amely

nyugatbarát–orosz–román–ukrán

négyszögben

eszkalálódik. ůz országon belüli legjelentĪsebb hasadás az oroszbarát és a nyugatbarát
tábor között van, amelynek gazdasági hatásait a 201Ő-ben az Európai Unióval kötött
társulási megállapodás következtében orosz reakcióként bevezetett importstop tovább
élez.306 Tovább konfliktusforrás a Dnyeszter Menti Köztársaság307 rendezetlen
68/262-es állásfoglalását, mely nem tekinti a krími népszavazás érvényesnek, így elcsatolása
jogszabályellenes.
303
Conflict Barometer 2015. Heidelberg Institute for International Conflict Research. 45. old.
304
ů megállapodás szerint a Kelet-Ukrajnában szemben álló felek vissza kell hogy vonják
nehézfegyvereiket, Ukrajnának pedig alkotmányos reformot kell végrehajtania, figyelembe véve a
kelet-ukrajnai lakosság jogait. Petro Porosenko ukrán elnök azonban leszögezte, hogy a
megállapodások nem biztosítanak autonómiát az oroszbarát szakadárok kezén lévĪ kelet-ukrajnai
területeknek.
MTI, BBC, RUSSIA TODAY: Merkel: Van egв halvпnв reménвsugпr.
http://mnold.hu/kulfold_archiv/rendezodhet-az-ukran-valsag-jon-a-minszki-tizenket-pont-1272462
(Letöltve: 2016.03.0ő.)
PÓTI László interjú: Megvalósuló félben van a Minsгk II.
http://www.orientpress.hu/cikk/megvalosulofelben-van-a-minszk-ii (Letöltve: 2016.03.12.)
305
ů szerzĪdés már 1999-ben szóba került az Unió és Ukrajna között, de megfogalmazása és
tartalommal való megtöltése 2008-tól kezdĪdött meg. 2011 májusára az egyezmény szövegezése kész
volt, ekkor azonban politikai síkon adódtak eltérések. 2013-ban Vilniusban Viktor Janukovics akkori
elnök felfüggesztette a folyamatot, mivel szorosabbra kívánta fĸzni kapcsolatait τroszországgal.
306
SYD/BRK/AP/REUTERS: Moldaus Parlament stürгt Regierung.
http://www.spiegel.de/politik/ausland/republik-moldau-regierung-a-1060184.html (Letöltve:
2016.03.05.)
VERSECK, Keno: Milliardenskandal in Republik Moldau Geplünderter Staat, аütendes Volk.
http://www.spiegel.de/politik/ausland/moldau-oligarchen-und-politiker-nehmen-den-staat-aus-a1059138.html (Letöltve: 2016.03.0ő.)
307
ů Dnyeszteren Túli Moldáv Köztársaság többször kérte az EσSZ-tĪl függetlensége elismerését,
eddig sikertelenül. Lakossága hozzávetĪleg félmillió, melybĪl moldáv (román): 32,1%, orosz: 30,Ő%,
ukrán: 28,8%, bolgár: 2,ő%, gagauz: 0,7Ő%, egyéb (lengyel, roma, zsidó, stb.): ő,ő%.
OMICS International: Transnistria. http://research.omicsgroup.org/index.php/Transnistria
(Letöltve: 2016.03.0ő.)
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kérdése, mely egy geopolitikai „beékelĪdés” a Moldovai Köztársaság és Ukrajna
között, ami egyszerre feszíti mindkét országot. Moldova, bár az 1992-es háborút lezáró
békeszerzĪdésben mindennemĸ beleszólási jogról lemondott a Dnyeszteren túli
területei kapcsán, függetlenségét nem ismeri el, továbbra is az ország részének tekinti
azt. σapjainkban a 2Ő éve nyugvó konfliktus újra élesedni látszik, mivel 201ő-ben a
moldovai és az ukrán kormány az ott állomásozó mintegy 2600 orosz „békefenntartó”
kivonulását követelte, amit Transznisztria nem akart jóváhagyni.308 Új szereplĪként
bekapcsolódott a folyamatba Ukrajna,309 azáltal, hogy 201ő májusában megszĸnt az
orosz-ukrán katonai együttmĸködés, így leállt az orosz csapatok szárazföldi
támogatásával, mely egy nagyobb összefüggésben, az orosz-ukrán válságban kap
kifinomultabb értelmezést.310 ů helyzetet tovább bonyolítja Románia közvetett
érintettsége a konfliktusban, vagyis hogy a Dnyeszteren Túli Területen élĪ románajkú
lakosság a háború után nagymérvĸ oroszosítási folyamaton ment keresztül,311 illetve
hogy a Moldovai Köztársaság lakosságágának 7ő,8 % moldovai.312
A konfliktus harmadik síkjában a gagauzok állnak.313 Korábban törekvéseik között
prioritást élvezett annak elkerülése, hogy a Moldovai Köztársaság egyesüljön
Romániával. σapjaink politikai történései közepette a köztársaságból való kiválást és

Moldova a fegyverszünet aláírásával beleegyezett abba, hogy nemzetközileg elismert területén a 1Ő.
orosz hadsereg „személyében” harmadik (külsĪ) fél állomásoztassa csapatait. Ezzel Moszkva
gyakorlatilag bebiztosította a Dnyeszteren Túli Területek mint de facto állam különválását.
OLÁH ůndrás: A transгnвisгtriai konfliktus két évtiгede és megoldatlansпgпnak okai I. In: Nemzet és
Űiztonság, 2014.VII. évf. ő. sz. 96. old.
309
Kijev ezzel megszegte a Moldova és Dnyeszter Menti Köztársaság közt 1992-ben létrejött
megállapodást, melynek értelmében a Dnyeszter menti békefolyamat egyik biztosítéka kell legyen.
LOWOA, Andre: Transznisztria orosz katonai segítséget kér.
http://nyomaban.blogger.hu/2015/06/11/transznisztria-orosz-katonai-segitseget-ker (Letöltve:
2016.03.05.)
310
KLUßMůσσ, Uwe : Wo Europas nтchster Krieg droht.
http://www.spiegel.de/politik/ausland/transnistrien-kriegsgefahr-zwischen-moldau-und-ukraine-a1037149.html (Letöltve: 2016.03.0ő.)
311
DELCEA, Cristian, – DUMITRU, Elena – VARNINSCHI, Alex: A hétköгnapok geopolitikпja: A
transгdnвesгteri konfliktus egв disгkóban keгdődött.
https://eurocom.wordpress.com/2014/04/22/a-hetkoznapok-geopolitikaja-a-transzdnyeszterikonfliktus-egy-diszkoban-kezdodott-adevarul/ (Letöltve: 2016.03.0ő.)
312
ůz ország lakosságának további etnikai összetétele: 8,Ő% ukrán, ő,9% orosz, 4,Ő% gagaúz, 2,2%
román, 1,9% bolgár és 1,Ő% egyéb.
The World Factbook . https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/md.html
(Letöltve: 2016.03.0ő.)
313
ů gagauzok a török nyelvcsaládba tartozó nyelvet beszélĪ többségében ortodox keresztény vallású
népcsoport. ůz autonóm Gagauziát a moldovai parlament 199Ő-ben hozta létre minĪsített többséghez
kötött ún. organikus törvénnyel (Törvény Gagauzia különleges jogállásáról).
Nemzetpolitikai Kutatóintézet: A gagauг autonómia perspektívпi.
http://bgazrt.hu/_files/NPKI/Gagauz.pdf (Letöltve: 2016.03.0ő.)
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az τroszországgal való egyesülést sürgetik,314 amelynek elsĪ lépése a vámunió
létrehozása lenne.315 Ennek legjelentĪsebb bizonyítéka a 2013-ban megtartott
referendum, ahol a 160.000 fĪs lakosság 98 %-a voksolt erre az opcióra.
Az országon belül a vázolt problémakörök kiélezĪdni látszanak, a Moldovai
Köztársaság alig néhány év alatt a Keleti Partnerség minta országából a térség instabil
tényezĪjévé vált, amely a politikai és gazdasági csĪd szélére került.
C.) A kaukázusi problémakör
Kaukázus évszázadok óta a Föld egyik jelentĪs válságövezete, amelyet nyelvi-etnikai
sokszínĸség és a régió felekezeti megoszlása jellemez.316
ů Kaukázus térségének északi részén több mint ő0 népcsoport él és legalább 37
nyelvet beszélnek. ů terület az τroszországi Föderáció közigazgatási rendszerébe
illeszkedik, mely hét köztársaságból, valamint két határterületbĪl áll. ů szeparatista
törekvések űsecsenföldön és Dagesztánban a legerĪsebbek, amelyek több alkalommal
is háborús szintĸ konfliktushoz vezettek.317 Ezen mozgalmak az iszlám
radikalizmussal együtt 1999-2003 közötti idĪszakban Ingusföldre, Dagesztánba,

BůRůŰÁS T. János: A Moldovai Köгtпrsasпg vпltoгó körnвeгetben. In: KKI-elemzések. ů Külügyi
és Külgazdasági Intézet idĪszaki kiadványa, 2015. 5. sz. 6. old.
http://kki.gov.hu/download/e/ef/d0000/No%205%20Barab%C3%A1s%20mold%C3%A1v.pdf
(Letöltve: 2016.03.05.)
315
SCHWARTZ, Robert: Gagausien bleibt anti-europтisch.
http://www.dw.com/de/kommentar-gagausien-bleibt-anti-europ%C3%A4isch/a-18334252 (Letöltve:
2016.03.05.)
316
ů Kaukázus térségben 181 nemzetiség található, vallási hovatartozás alapján a népesség
összetétele: keresztény Ő6%, muszlim ő1%, egyéb 3% (döntĪen zsidó).
GEREσűSÉR Árpád: A Kaukпгus tпrsadalmi visгonвainak elemгése.
http://oroszvilag.hu/?t1=elemzesek_interjuk&hid=3585 (Letöltve: 2016.05.25.)
317
ůz elsĪ csecsen háború 1994-1996 között szedte áldozatait. ůz 1997. május 12-én aláírt béke
megállapodás nem rendezte űsecsenföld végleges státuszát. Folytatódtak a csecsen szélsĪségesek
terrorakciói, egyre erĪteljesebbé vált a terület iszlamizálódása. ů fejlemények fokozatosan vezettek el
az újabb orosz intervencióhoz, az 1999. szeptember 30-án kezdĪdött második csecsen háborúhoz.
Etnikai tisztogatások miatt százezreknek kellett elmenekülniük. ů két csecsen háború ideológiája között
fontos különbség rejlik. ůz elsĪ háborút ugyanis az állam rendjének helyreállításáról szóló dekrétum
alapján indították, a második háborút viszont a terrorizmus elleni harccal indokolták. ů térségben
további fegyveres konfliktus 1991 tavaszán kezdĪdött és 1992 októberében eszkalálódott az ingus
nemzeti kisebbséghez tartozó erĪk és az észak-oszétiai csapatok között Prigorodnyij körzetben. Az
ingusok célja az volt, hogy az Észak-oszét fĪváros közelében található körzetet, ami 1991 óta
autonómiát élvezett, Ingusföldhöz csatolják. ů 10 napig tartó háború 600 áldozatot követelt. Politikai
szinten a konfliktus a mai napig megoldatlan maradt, bár több megállapodás is születet a két fél között.
MTI: 20 éve tört ki aг első csecsen hпború.
http://mult-kor.hu/20-eve-tort-ki-az-elso-csecsen-haboru-20141211(Letöltve: 2016.03.11.)
SOULEIMANOV, Emil –DITRYCH, Ondrej: Az orosz-csecsen konfliktus nemгetköгiesítése. Mítosгok és
valósпg. http://www.hhrf.org/kisebbsegkutatas/kk_2009_02/cikk.php?id=1724 (Letöltve: 2016.03.11.)
NEUKIRCH, Claus: Russland (Inguschetien, 1992). http://www.wisold.unihamburg.de/fachbereiche/sozialwissenschaften/forschung/akuf/kriege-archiv/209-russland/ (Letöltve:
2016.03.11.)
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Kabard- és Űalkárföldre és a Kaukázus déli részére is átterjedtek, és a mai napig
meghatározzák ezen területek biztonságpolitikai kihívásait.
Észak-Kaukázus békéjének és stabilitásának megteremtése jelentĪs nehézséget okoz a
szövetségi kormánynak, amelyek a lappangó etnikai feszültségekre, az emberi jogok
megsértésére, az egyenlĪtlen gazdasági fejlĪdésre, a korrupcióra és a szervezett
bĸnözésre, valamint a magas munkanélküliségre és a szegénységre vezethetĪk vissza.
ů konfliktusok okai között beazonosítható továbbá a radikális és mérsékelt iszlám
közötti különbség, de az τrosz Föderáció kormányának beavatkozása e területek
belügyeibe, valamint a gazdasági elmaradottság. „A „belső külföld” tehпt pontosan
kifejeгi a föderпció és aг Ésгak-Kaukпгus visгonвпt: de jure aг orsгпg résгe, de facto
aгonban attól tпvolodó, a többségi tпrsadalom пltal félelemmel sгemlélt régió.”318
Ezen túl napjaink radikalizálódásának van egy másik aspektusa is, ez az iszlám
fundamentalizmus, amelynek kialakulása az észak-kaukázusi területeken a ’80-as évek
második felére nyúlik vissza, aminek ideológiai központjává Dagesztán vált, amíg
gyakorlati megvalósításának színtere űsecsenföld lett.319 Moszkva több módon is
megpróbálta megakadályozni az erĪszak továbbterjedését. ů Putyin-i érában a katonai
elnyomás dominált. Medvegyev alatt a fejlesztési és modernizációs politika vált
hangsúlyosabbá, melynek központi eleme a gazdaság fejlesztése320 és a
munkanélküliség csökkentése volt. ůz új nézetrendszer alapján a lokális helyi
szereplĪk váltak támogatott hatalmi tényezĪvé. Moszkva közigazgatási reformok
keretében létrehozta a különmegbízotti státuszt és „észak-kaukázusi minisztériumot”.
Különösen Dagesztánban alkalmazták ezeket az elemeket, kibĪvítve a tárgyalások
lehetĪségének biztosításával, hogy megakadályozzák az etnikailag nagyon heterogén
köztársaság polarizációját. ů rendezési kísérlet kudarca után, 201Ő-tĪl újra az erĪ
politikája uralkodik. További problémát jelent τroszország beavatkozása Szíriába,

KISS ůnnamária: A radikпlis isгlпm ésгak-kaukпгusi terjedése mint orosг biгtonsпgpolitikai
kihívпs: a Kaukпгusi Emirпtus. In: Külügyi Szemle, 2013. 12. évf. 3. sz.78. old.
http://kki.gov.hu/download/0/8a/b0000/Kulugyi_Szemle_2013_03_A_radik%C3%A1lis_iszl%C3%A
1m_%C3%A9szak-_.pdf (Letöltve: 2016.03.06.)
319
2007-ben Dokka (Doku) Umarov csecsen szeparatista vezér kikiáltotta a Kaukázusi Emirátust
(Imarat Kavkaz), ami a szalafizmus alapelvei mentén a saría jogrendjére épülĪ állam. ů többi iszlám
szervezĪdéssel (ISIS, ůl-Kaida) ellentétben kifejezetten csak az orosz államhatalom ellen harcol.
320
űsecsenföld költségvetésének több mint 90 %-át, Ingusföldének több mint 80 %- át és Dagesztán
több mint 6ő %-át Moszkva állja.
LUDWIG, Michael: Russlands Zone der Ohnmacht.
http://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/krieg-im-nordkaukasus-russlands-zone-der-ohnmacht1579427.html (Letöltve: 2016.03.11.)
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valamint az ISIS oldalán harcoló és elĪreláthatóan visszaszivárgó harcosok nagy
száma,321 ami valószínĸsíthetĪen további radikalizálódáshoz vezet.
ů Szovjetunió felbomlása után a Transzkaukázusban három állam vált önállóvá. ů
meginduló geopolitikai játszmák miatt a konfliktusból természetesen a regionális és a
nagyhatalmak sem maradtak ki: τroszország, az Egyesült Államok, Franciaország és
Irán különbözĪ megfontolásból, módon és mértékben az örmények oldalán sorakozott
fel, amíg ůzerbajdzsán Törökországot tudhatta maga mögött.322
Grúzia esetében ůdzsária, Dél-τszétia és ůbházia kapcsán, miután kikiáltották
függetlenségüket,323 más érdekviszonyok uralkodtak, mivel az ország egyben tartása,
illetve újraegyesítése volt a cél. ůz ország azonban sem területileg, sem etnikailag,
sem felekezetileg nem egységes.324 További tényezĪ a térségen áthaladó
energiaszállítási folyosó, amely összeköti a Kaszpi-tengert a „modern selyemút” által
a nyugattal. ůz aktuális érdekek mentén az elmúlt közel 30 évben a konfliktus többször
dimenziót váltott. Míg 1989 -1992 között Grúzia belsĪ ügyeként, 1992-tĪl 2001-ig az
orosz-grúz konfliktus egyik elemeként tarthattuk számon, az utóbbi néhány évben
túlnĪtt Tbiliszi kompetenciáján, s az Egyesült Államok és τroszország geopolitikai
csatározásainak tárgyává lett,325 amelynek regionális aspektusába két középhatalom,
Irán és Törökország is megkerülhetetlenné vált.

A 2015-re vonatkozó adatok szerint kb. 3000 orosz etnikumhoz tartozó csatlakozott Szíriában vagy
Irakban az ISIS-hez.
Conflict barometer 2015. Heidelberg Institute for International Conflict. 52. old.
322
MůRτSVÁRI Csaba: A hegyi-karabahi konfliktus (1988–1994).
http://www.grotius.hu/doc/pub/FXXWTT/2013-10-16_marosvari_csaba_a-hegyi-karabahikonfliktus.pdf (Letöltve: 2016.03.06.)
323
2008-ban az ötnapos háborúban Grúzia teljes vereséget szenvedett. ů fegyveres konfliktus végével
Dél-τszétia és ůbházia egyoldalúan kikiáltotta függetlenségét. ů két kvázi állam területén azóta is jelen
vannak az orosz fegyveres erĪk. ů konfliktus továbbra is fennáll, amelyet tovább fokoz a menekültek
kérdése. Politikailag ůbházia teljes függetlenségre törekszik, Grúzia azonban csak autonómiát adna
neki. ů dél-oszét lakosság a 2006. novemberi választásokon a függetlenség mellett voksolt. ů háttérben
azonban ott van τroszország is, ami megállapodást írt alá mindkét területtel, amely alapján Moszkva
ellenĪrzi a terület és a határ védelmét, melyet Grúzia de facto megszállásnak értékelt. 1991-ben
ůdzsária is az önállóság útjára lépett, amely egészen 200Ő-ig fennállt, amikor a grúz csapatok
helyreállították a központi irányítást a régióban.
WOLFF, Stefan : Georgia: Abkhazia and South Ossetia
https://pesd.princeton.edu/?q=node/274 (Letöltve: 2016.03.10.)
324
ů grúzok a kaukázusi nyelvcsalád kartvéli népéhez tartoznak és ortodox keresztények. ůz abházok
etnikailag különböznek a grúzoktól, s felekezetileg ugyan többségében ortodoxok, de jelentĪs a
muszlim vallásúak aránya. ůz adzsárok valójában grúzok, de felekezetileg az ortodox vallás mellett
nagyobb muzulmán közösséggel is rendelkeznek. ů déloszétok az iráni nyelvcsaládhoz tartoznak és
ortodox vallásúak.
ERDEI Ronad: A 2008-as orosz-grúг hпború krónikпja.
http://vlaston.webnode.hu/news/a-2008-as-orosz-gruz-haboru-kronikaja/ (Letöltve: 2016.03.11.)
325
TÁLůS Péter: Orosz-grúг hпború - Sarokba sгorítva. http://magyarnarancs.hu/kulpol/oroszgruz_haboru_-_sarokba_szoritva-69282 (Letöltve: 2016.03.11.)
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ů térség további konfliktusforrása az örmény-azeri viszony. Hegyi-Karabah
hovatartozása a posztszovjet térség legrégebben tartó és az egyik legtöbb áldozatot
követelĪ etnikai konfliktusának forrása.326 ŰékeszerzĪdés a felek között nem született,
ugyanakkor Hegyi-Karabah és Örményország egyesülése végbement, amely helyzetet
τroszország politikailag és katonailag is támogatta. ů konfliktus napjainkban újra
élezĪdik, amelyet az azeri haderĪ újrafelfegyverzése táplál az egyik oldalon, illetve az
orosz katonai segítség, valamint a 20ŐŐ-ig meghosszabbított orosz haderĪ
Örményországban való állomásoztatása a másik oldalon.
ů dél-kaukázusi térség stabilitásának további gócpontja a török-örmény viszony
rendezése lehet, amely minden valószínĸség szerint még jó ideig várat magára. ů két
ország viszonyát az 191ő-ös örmények elleni népirtás történelmi traumája terheli,
melynek másfél millió áldozata volt.
ů térség konfliktusokkal terhelt, amelyek egyikében sem sikerült megnyugtató
megoldást találni. ůz nemzetiségi eredetĸ ellentétetek folyományaként a háromból két
ország – Grúzia és ůzerbajdzsán – területeket vesztettek. ů térség jövĪje két- és
többoldalú regionális együttmĸködés keretében lehetne megoldható, amely szintézist
képezhet a politikai, gazdasági és biztonsági aspektusok között. Ennek gátat szab
azonban az a tény, hogy a kulturális, etnikai, vallási és nyelvi különbségek a DélKaukázusban olyan nagyok, hogy azokat nem lehet összehasonlítani más régiókkal,
amelyek már megteremtették az együttmĸködés keretét.327

Az 1920-as években Sztálin döntése volt, hogy Karabah ůzerbajdzsán része legyen. ůz egykori
kánátus területén hivatalosan 1923. július 7-én alakult meg a Hegyi-Karabah ůutonóm Terület. ů terület
hovatartozásának kérdése késĪbb idĪrĪl idĪre felmerült, így az örmény kommunisták 19Őő-ben és 1966ban is napirendre tĸzték a kérdést, de a Szovjetunió nem változtatott a határokon. ů következĪ lényeges
incidens 1988. február 13-án volt, amikor a karabahi örmények demonstráltak, azt követelve, hogy a
területet csatolják Örményországhoz. IdĪközben a két államban kitört etnikai tisztogatások miatt
rengeteg menekült hagyta el Örményországot és ůzerbajdzsánt. ů Szovjetunió 1991. augusztusi
összeomlásával a konfliktus új dimenzióba került: alacsony intenzitású, belsĪ etnikai konfliktusból
gyakorlatilag két független állam nyílt háborújává vált. Hegyi-Karabah 1992. január 6-án kiáltotta ki
függetlenségét, és önálló államként felvételét kérte az EσSZ-be. ů harcoló felek 1994. május 16-án
végleges fegyverszüneti egyezmény kötöttek. ů két évtizede tartó konfliktus halálos áldozatainak száma
napjainkra elérte a 30 ezret, a menekültek száma is több százezres.
GYENE Pál: Aгerbajdгsпn: jпtékos vagв sakkfigura a „nagв jпtsгmпban”? In: Külügyi Szemle, 2013.
XXII. évf. 3. sz.135-163. old.
http://kki.gov.hu/download/8/aa/b0000/Kulugyi_Szemle_2012_03_Azerbajdzs%C3%A1n_j%C3%A1t%C3%A9kos_vag_.pdf (Letöltve: 2016.03.10.)
mult-kor.hu: Egв befagвott konfliktus anatómiпja. http://multkor.hu/20120906_egy_befagyott_konfliktus_anatomiaja?pIdx=3 (Letöltve: 2016.03.10.)
327
STEPANYAN, Ruben: Beгpečnostné aspektв гahraničnej politikв štпtov Južného Kaukaгu. In:
Medzinárodné vzťahy. Fakulta medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity v Bratislave,
2007.V. évf. 2. sz. 171.old. http://fmv.euba.sk/RePEc/brv/journl/MV2007-2.pdf (Letöltve:
2016.03.12.)
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ů keleti törésvonal mentén húzódó konfliktusok a Szovjetunió felbomlásával kerültek
elĪtérbe328 és az új államhatárok kölcsönös elfogadásának kérdésében gyökereztek. A
korábbi, a szovjet tagköztársaságokat egymástól elválasztó határszakaszok 60%-át
nem a határ két oldalán lévĪ politikai közösségek legitim képviselĪi jelölték ki és
foglalták szerzĪdésbe, hanem a mindenkori moszkvai vezetés politikai akarata.
További probléma volt az új államok területén „képzĪdött” jelentĪs létszámú „új”
nemzeti kisebbségek ügye, mivel a Szovjetunió felbomlásával közel Őő millióan
kerültek kisebbségi helyzetbe.329 Ebben az összefüggésben a térség kulcskérdése a
Szovjetunió hivatalos utódállamának, τroszországnak a különleges helye és szerepe,
mivel a tárgyalt térséget alapvetĪ fontosságú érdekterületének tekinti. Törekvéseiben
is igyekszik a térségen belüli befolyását fenntartani és lehetĪség szerint erĪsíteni,
amelyben kettĪs feladat végrehajtására kénytelen koncentrálni. Egyrészt a föderatív
szerkezet stabilizálása jelent számára kihívást, másrészt a perifériáján létrejött új
államokon belül kialakult etnikai vagy polgárháborús ellentétek érintik érzékenyen
érdekeit. ů térségre ható további jelentĪs tényezĪ a gáz-és olajipar, valamint az egyéb
ásványkincsek politikaformáló hatása, mivel államai jelentĪs olaj és földgáz
tartalékokkal rendelkeznek, amelynek politikai és a gazdasági befolyásáért regionális
viszonyban – fĪként a fekete-tengeri és a kaszpi-tengeri térségben – további szereplĪk
is versenyeznek, mint Törökország és Irán.
ů fentiekbĪl következik, hogy a nemzetközi hatalmi rendszerben és az
együttmĸködés nemzetközi hálózataiban a keleti törésvonal mentén húzódó térség
nem egységes és egyre kevésbé valószínĸ, hogy a nemzetközi rendszerben integrált és
stabil térséggé válik. Államainak többségében továbbra is bizonytalan a fejlĪdés
iránya, ami kihat az egymás közötti, és a térségen kívüli nemzetközi
kapcsolatrendszerükre is.

Kivételt képez a karabahi konfliktus.
Ez a változás a legérzékenyebben az τroszországi Föderáción kívül rekedt oroszokat érintette, mivel
a teljes orosz népesség csaknem ötöde – 2ő,3 millió fĪ – rekedt a szovjet belsĪ periféria függetlenné
vált államaiban. ů legnagyobb orosz diaszpóra Ukrajnában (11,3 millió fĪ) és Kazahsztánban (6,2
millió fĪ) jött létre. ůz oroszokon kívül mintegy további 20 millióan kényszerültek arra, hogy többségi
közösségük államán kívül éljenek.
SZ. BÍRÓ Zoltán: Orosгorsгпg és a posгtsгovjet térség biгtonsпgpolitikпja, 1991–2014 (I.) In: Nemzet
és Űiztonság, 2014.3. szám. 41-54.old.
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2.3. KÖVETKEZTETÉSEK
ůz értekezés második fejezetében megvizsgáltam a középtávon ható nemzetbiztonsági
feladatellátás szempontjából azokat a releváns kihívásokat, amelyek a hipotézisem
szerint paradigmaváltáshoz vezettek 201ő-2016-ban. Ezek a jelenségek újraértelmezik
a biztonság fogalmának keretrendszerét térségünkben, illetve egész Európában. ů
fejezetben biztonságot veszélyeztetĪ tényezĪket két megközelítésben vizsgáltam.
ElĪször bemutattam azon kihívásokat, amelyek a nemzetbiztonsági szférára olyan
újszerĸ feladatokat rónak, amelyekkel korábban nem találkozott. Ezt a migrációs
mozgások, a szervezett bĸnözés és az informatikai és információs kihívások
kategóriával jelöltem, amelyekbe beleépítettem a demográfiai kihívásokat, a
kábítószer-kereskedelem és -csempészet kérdéskörét és a gazdasági kihívások hatásait,
eltérve a gyakran használt globális-regionális-lokális meghatározástól, illetve a
σemzeti Űiztonsági Stratégiában alkalmazott „kemény kihívásoktól a puha kihívások”
rendszertĪl. ůz általam felállított értékelési rendszer egy problémaközpontú modellen
alapul, amelyben az összefüggések dominanciája érvényesül úgy, hogy egyúttal az
ország-specifikus tendenciák is bemutatásra kerülnek.
ů fejezet második részében, a déli és keleti irányból ható destabilizáló
folyamatokat vizsgálom. Ezen térségekben elhelyezkedĪ régiókban a politikai és
gazdasági struktúrák kiépítése nem zárult le, kérdéses a kiszámíthatóság és a
konszolidáció, a partnerségre törekvés elemei ingatagok, terjed a korrupció, gazdasági,
politikai és társadalmi válságjelenségek mutatkoznak. ůz elemzett konfliktusövezetek
válságai belátható idĪn belül nem kerülhetnek rendezésre, ez egyértelmĸen látszik,
mivel konfliktusokat generáló problémák túl mélyen gyökereznek.
Uniós szinten kialakításra került az a jogszabályi környezet,330 az
intézményrendszer331 és adatbázis-háttér,332 amely hivatott az említett jelenségek
elleni küzdelemre. űélkitĸzésként megjelent a tagállamok együttmĸködésének igénye
a biztonsági fenyegetések kezelése terén, ezzel szemben a szükséges egység még várat
magára, hiszen a bizalom kiépítése, valamint az együttmĸködés, az információcsere és
Európai biztonsági stratégia 201ő-2020; ůz Unió terrorizmus elleni stratégiája; ůz információs
rendszerek elleni támadásokról szólói 2013/40/EUeurópai parlamenti és tanácsi irányelv.
331
Európai RendĪrségi Hivatal: Europol; Európai Igazságügyi Együttmĸködési Egység: Eurojust;
HelyzetelemzĪ Központ: SitCen; Európai Unió Tagállamainak KülsĪ Határain Való τperatív
Együttmĸködési Igazgatásért FelelĪs Európai Ügynökség: Frontex; Európai Unió Alapjogi
Ügynökség; európai adatvédelmi biztos
332
Schengeni Információs Rendszer: SIS: és az Európai Űĸnügyi σyilvántartási Rendszer: ECRIS.
330
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az együttes fellépés olyan komplex cselekvési terület, melynek hátterében közös
politikai akarat kell, hogy húzódjon. Ennek jelenleg csak az elvi keretei állnak, hiszen
a tagállamok ezen kihívások kapcsán is kényes kérdésként kezelik a nemzeti
önállságot. Ezzel szemben az általam említett együttmĸködési forma résztvevĪi – az
elemzett országok geopolitikai elhelyezkedése okán – kisebb eltérésektĪl eltekintve
nap mint nap szembesülnek ezen problémákkal, amelyeknek kezelésére, illetve
érdekeik közös alapra helyezésére a nemzetbiztonsági szolgálatok közötti
együttmĸködés és információcsere adhat megoldást. ůz említett kihívásokkal szemben
szinte lehetetlen nemzeti szinten eredményesen fellépni, így ahhoz, hogy a
döntéshozók a szükséges megelĪzĪ, illetve ellenintézkedéseket megtehessék,
elsĪdleges szinten a négy ország együttmĸködése lehet alkalmas. Így véleményem
szerint a négy ország összefogása, mintaértékĸ együttmĸködése napjainkban Európa
biztonságfelfogásában pozitív változást hozhat, amelynek hozadéka a késĪbbiek során
egy markánsabb érdekérvényesítésben is megvalósulhat.
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3. STRATÉGIA MINT PROGRAMALKOTÁS
ů kétezres évek elején mélyreható gazdasági, politikai és társadalmi változások
következtek be a nemzetközi színtéren, amelyeknek csak egy része volt elĪrelátható.
ů változások teremtette új helyzetben megtörnek a korábbi irányzatok, megnĪ a
bizonytalanság, fokozódik az instabilitás, új, váratlan események bukkannak fel.
Mindig voltak nagy sorsfordító változások, amelyek hosszabb távon adtak új irányt a
történelemnek és amelyek eredményeként a társadalmak minĪségileg mássá váltak.
Palánkai Tibor szavaival élve, minden néhány száz évben a társadalom átszervezĪdik;
világnézete, társadalmi és politikai szerkezetei, alapvetĪ értékei, mĸvészete és
kulcsintézményei átalakulnak.333 ů nagy átalakulások velejárója, hogy minĪségi
változásokat hoz a társadalmi-gazdasági struktúra valamennyi szegmensében, a
társadalmi

formáció

valamennyi

összetevĪjében,

a

technostruktúrától

az

intézményeken keresztül az uralkodó eszmékig. ůz új korszak technostruktúráját
napjainkban a számítástechnika, az információs és kommunikációs technikák adják.
Ezekkel szoros kölcsönhatásban a gazdaságszerkezetek is átalakultak. ůz információs
és kommunikációs technikák forradalma összekapcsolódik a tudásalapú társadalom
kialakulásával, szerkezetét a posztindusztriális társadalom jellemzi.334
ů jövĪrĪl való gondolkodás a mindennapok részévé válik és közép- illetve
hosszú távú stratégiai tervezésben ölt testet. Államokra vetítve feladata olyan
biztonságpolitikai célok meghatározása és ezekhez eszközök rendelése, amelyek a
realitásokon alapulnak a külsĪ erĪtér ismeretében és a nemzetközi környezet bármely
változása mellett megvalósíthatóak. Rendeltetése nem annyira a jövĪ pontos
elĪrejelzése, hanem hogy "segítse a döntéshoгókat a jövőről való gondolkodпsban,
megvпltoгtatva a veгetők viselkedését és пttörve a sгtereotípiпk fullasгtó burkпt,
aminek révén körültekintőbb döntések és aг orsгпg vagв sгerveгet cselekvésében,
reakcióiban nagвobb fleбibilitпs érhető el a jövő kihívпsaival sгemben."335 Ez által
biztosítható a nemzeti értékeken alapuló érdekek képviselete, amelyek mentén
felértékelĪdnek a hagyományok és a kulturális örökség.
PůLÁσKůI Tibor: A globпlis пtalakulпs kihívпsai– Elkerülhetők-e a katakliгmпk? In: Magyar
Tudomány, 2007. CLXVII. évf. 2. sz. 204. old.
334
PůLÁσKůI Tibor: Nemгet és globaliгпció? In: Magyar Tudomány, 2009. CLXIX. évf. Ő. sz. 442.
old.
335
CSABA Gábor: A külpolitikai prognosгtika elmélete és gвakorlata a vпltoгпsok korпban. In:
Külpolitika,1996. II. évf. 3-Ő.szám, 36. old.
333
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3.1. A STRATÉGIA FOGALOMRENDSZERE
ů stratégia336 görög-latin eredetĸ hadászati köznyelvi kifejezés. ůlkalmazása a
hadsereg vezetésével összefüggĪ tevékenységekhez kapcsolódik és eredetileg a
háború megnyerésének mĸvészetét, a seregek vezetését, mozgatását, elhelyezését és
ellátását jelentette. Lényegét és célját tekintve nem az ellenség minden eszközzel
történĪ megsemmisítésére törekvés, hanem a gyĪzelem elérése képezte, Szun-Ce
szavaival élve: „…nem a legkivпlóbb erénв minden csatпban harcolni és gвőгni; a
legmagasabb sгintű kivпlósпg aг ellenség ellenпllпsпnak harc nélkül való
megtörésében rejlik.”337 A 1960-as évek szakmai folyóirataiban még szórványosan,
majd az 1980-as évektĪl fokozatosan haladta túl a stratégia értelmezése a háború
oldaláról való megközelítést. Használata teret nyert a gazdasági és politikai életben, a
kultúrában, a tudományokban, illetve a társadalmi jelenségekhez köthetĪen is. Liddell
Hart, az egyik legtöbbet idézett szerzĪ megfogalmazásában a stratégia nem más, mint
a katonai erĪk és eszközök alkalmazása politikai célok érdekében. Hasonló vélekedés
jelenik meg ůndré Űeauffre-nél, aki szerint "a fegвveres erők alkalmaгпsпnak
művésгete politikai célok elérésének érdekében."338 Samuel P. Huntington stratégia
definíciója „a politikai vezetés meghatározott célkitĸzései”, abból a feltevésbĪl indul
ki, hogy a stratégia megalkotása mindig a legmagasabb politikai döntéshozók szintjén
történik, kijelölve azokat a fĪbb célokat és feladatokat, amelyek vonatoznak az összes
állami szervre és intézményre.339 Minden stratégia kiindulópontja egy kép kialakítása
a várható jövĪrĪl, egyfajta elĪrejelzés, ami természetesen nem lehet teljesen pontos,
hiszen elĪre nem látható, váratlan fejlemények is befolyásolhatják. ů jövĪképpel
összhangban határozhatók meg azok a célok, amelyek egyrészt az elképzelt jövĪben
megvalósíthatóak, másrészt a célok eléréséhez szükséges források és eszközök
rendelkezésre állását vagy megteremthetĪségét biztosítják.340
Átfogó,

egyetemes,

mindenki

által

elfogadott,

nemzetközileg

vagy

tudományosan elismert, minden helyzetben alkalmazható stratégia meghatározás,

A stratégia kifejezés a görög Ńń αńηγό , hadvezér szóból ered.
CSABAI György: ů stratégia fogalma és megközelítése.
http://www.zmne.hu/Forum/02ond/strategia.htm (Letöltve: 201Ő.09.01.)
337
SZUN-CE: A hadviselés törvénвei. Budapest. Göncöl Kiadó, 2012. 31. old.
338
BEAUFRE, ůndré: Introduction a la stratégie. Paris: Librairie Armand Colin, 1963.24-25.old.
339
HUNTINGTON, Samuel P: A civiliгпciók össгecsapпsa és a vilпgrend пtalakulпsa. Űudapest, Európa
Könyvkiadó 2006.
340
MATUS János: A katonai gondolkodпs új irпnвгatai. In: Hadtudomány, 2008. XIII. évf.1. sz.
89.old.
336
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értelmezés azonban nincs; fogalmát sokan, sokféleképpen határozták meg. Tényként
kezelhetjük azonban, hogy a fogalom napjainkban kevesebb katonai, ugyanakkor
széles körĸ politikai tartalmat hordoz magában. ů modern államok a nemzetközi
környezetben az ország politikai, gazdasági, technológiai, pszichológiai forrásait
felhasználva kívánják megtartani vagy bĪvíteni az ország politikai cselekvési
szabadságának lehetĪségeit.341 ů stratégiát tehát egy olyan jövĪképnek fogadhatjuk el,
amely a dolgozatban használt értelmezési keret alapját is adja, ami tartalmazza az
érdekeket és értékeket mint célokat, a külsĪ feltételrendszert, vagyis a lehetĪségeket,
a veszélyeket és a fenyegetéseket, és a célok megvalósítása érdekében teendĪ
intézkedéseket mint feladat meghatározást.342 ů folyamat részének tekintjük továbbá
a megvalósítását és értékelését, amelynek szükségessége egyrészt magából a stratégia
meghatározásából következik, illetve adódik a környezeti bizonytalanságokból és az
ezekre történĪ reagálás és/vagy módosítás képességébĪl.
ů stratégia – Héjja István és Kenedli Tamás megfogalmazásában – elsĪdleges
és legfontosabb része az elvi, tehát a politikai komponens. ů politika az állam,
szövetségi rendszer vagy egyes csoportok alapvetĪ értékeit és érdekeit, illetve azokat
az eszközöket, módszereket és feltételeket fogalmazza meg, amelyek segítségével,
alkalmazásával ezeket realizálni tudja. ůz értékek és érdekek politikai szintĸ
megfogalmazása rendszerint ütközik vagy ellentétes más érdekcsoportok által
képviselt értékekkel és érdekekkel.343 Ez maga után vonja az értékeket és érdekeket
veszélyeztetĪ fenyegetések megfogalmazásának szükségességét.
ů környezettel összefüggésben a stratégiák kidolgozása során alapvetĪ
követelmény a relevancia és a koherencia biztosítása. ů relevancia kritériuma azt
jelenti, hogy a környezet elemeként csak olyan tényezĪket, tendenciákat vegyünk
figyelembe, amelyek kapcsolatban állnak a képviselt érdekekkel. ů koherencia a
környezeti tényezĪk és folyamatok szintézisét jelenti, vagyis azokat a körülhatárolt
tevékenységeket, amelyek az ország számára elsĪdlegességet élveznek, amelyekkel
módja és képessége van foglalkozni. ůz érdekek adják a választ arra a kérdésre, hogy
miért van szükség a stratégiára; a környezet pedig arra, hogy hol kell érvényesíteni,

WOYKE, Wichard (szerk.): Handаörterbuch Internationale Politik. Springer, 1977. 219-226 old.
JÁVτR Endre: A biгtonsпgi stratégia kidolgoгпsa sorпn érvénвesítendő elvek és módsгerek. In:
Hadtudomány X. évfolyam, 2. szám. 20. old.
343
HÉJJů István – KENEDLI Tamás: Aг elemгő-értékelő munka elméleti és gвakorlati kérdései.
Egyetemi jegyzet. Budapest, Zrínyi Miklós σemzetvédelmi Egyetem σemzetbiztonsági Tanszék
2011. 27-29.old.
341

342
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megvalósítani a stratégiát.344 Hasonlóan fontos tényezĪként jelölhetjük meg az idĪt,
hiszen a stratégia alkotás folyamata a jelenben történik elemezve, felvázolva,
feltételezve a jövĪ aspektusait, és megjelenítve a múlthoz való viszonyt, vagyis a
folyamatosságot. ů stratégia jellegét, tartósságát, eredményességét alapvetĪen
meghatározza, hogy az adott idĪpont stratégiáját mikori érdekek és környezet
figyelembevételével dolgozták ki. „A múltbani érdekek képviselete, aгok biгonвos
tovпbbélése a hagвomпnвok rendsгerébe való beillesгkedés révén még reпlis hпtteret
is képeгhet a cselekvésheг, de a nem tovпbbélő elemeknek a múltbani körnвeгettel
egвütt történő alkalmaгпsa Don Quijote tipikus esetéheг veгethet.”345 Hasonlóan
kudarchoz vezet, a jelenlegi környezet változatlan feltételezése is, ugyanakkor a
jelenbeni érdekeknek egy jövĪbeni környezet feltételei között történĪ érvényesítése a
stratégiatervezés egyik alappillére, mivel feltételezi a jelenbeli érdekek hosszú távú
stabilitását, a környezet és az érdekek közötti viszonyban az érdekek dominanciáját.
ů stratégia lényegébĪl adódóan szorosan összefonódik az elĪrejelzések
készítésével, mivel valamilyen jövĪbeni cselekvés módjának meghatározására irányul
és összefüggĪ társadalmi és természeti folyamatok nagy, komplex rendszereihez
kötĪdik. Megfordítva a definíciót ezek olyan „történetek” a jövĪrĪl, amelynek révén
jelen környezetünk változó részleteit fel tudjuk ismerni, ezáltal alkalmazni tudjuk
azokat. űélorientáltságából következik, hogy a jövĪvel, a jövĪképpel való kapcsolata
egymással kölcsönös függés rendszerében határozható meg. Egy viszonylag széles
körben elterjedt felfogás szerint a jövĪkép egybeesik a stratégia célrendszerével, azzal
a távlati állapottal, aminek megvalósítására a stratégiát alkalmazni kívánják. Ebben az
esetben a jövĪkép legfontosabb részének a stratégiai problémát lehet tekinteni, ami
azonos az észlelt jelenlegi helyzet és a kívánatosnak tartott állapot különbségével. Más
megvilágításban a jövĪkép az érdekeken és a környezeten keresztül kapcsolódik a
stratégiához, amelyet a döntéshozó jövĪképe befolyásol.

3.2. STRATÉGIA - BIZTONSÁG - KÜLPOLITIKA
ů stratégia tehát a jövĪ kihívásainak és lehetĪségeinek figyelembevételével kerül
meghatározásra. Központi eleme az adott ország biztonsága, amely az egyik
KOROMPAI Attila: Regionпlis stratégiпk jövőkutatпsi megalapoгпsa. In: Regionális Tanulmányok
1. kötet, elektronikus változat. Űudapest, ELTE Földrajzi Tanszék, 199ő.
http://geogr.elte.hu/ref/REF_Kiadvanyok/REF_RTT_01/REF-RTT1.htm (Letöltve: 201Ő.09.01.)
345
KOROMPAI Attila: i.m.
344
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legalapvetĪbb emberi és társadalmi szükséglet. Fogalma hosszú évszázadokon
keresztül a háború megvívására való képességgel, az ellenség távoltartásával,
legyĪzésével kapcsolódott össze. ůz idĪk folyamán a fogalom folyamatosan változott,
összetettebbé

vált,

ugyanakkor

Gazdag

Ferencet

idézve

nincs

olyan

biztonságdefiníció, amely mind tartalmilag, mind korszakokon átívelĪ, mindenki által
elfogadott lenne.346 σapjainkban, hazánkban a Hadtudományi Lexikon definícióját
idézik a leggyakrabban, amely szerint „egвéneknek, csoportoknak, orsгпgoknak,
régióknak (sгövetségi rendsгereknek) a maguk reпlis képességein és mпs hatalmak,
nemгetköгi sгerveгetek hatékonв garanciпin nвugvó olвan пllapota, helвгete (és annak
tudati tükröгődése), amelвben kiгпrható vagв megbíгhatóan keгelhető aг esetlegesen
bekövetkeгő vesгélв, illetve adottak aг ellene való eredménвes védekeгés feltételei.”347
A fogalom ezen túl a társadalom mĸködési rendjének legkülönbözĪbb területeirĪl
érkezĪ kihívások hatására kiszélesedett, komplexé vált, amelyet a Koppenhágai Iskola
fogalmazott meg. A biztonságnak alapvetĪen öt fĪ dimenziója van – katonai, politikai,
gazdasági, társadalmi, természeti - amelyek egymással jelentĪs kapcsolatban, jelentĪs
átfedéssel léteznek és a valóság más-más szeletét jelenítik meg.348
ů biztonság megĪrzésén és garantálásán, így a jövĪbeni jólét biztosításán túl, a
stratégia nézetem szerint az állam érdekeinek védelme és képviselete, ezek
összehangolt, közép/hosszútávra szóló megfogalmazása a döntéshozók által, valamint
a megvalósítás érdekében tett intézkedések összessége. Fontos funkciója a módszerek
és az eszközök kiválasztása, amelyeknek tartalmilag és formailag is összhangban kell
lenniük az értékekkel és érdekekkel, valamint a veszélyekkel és a fenyegetésekkel,
mivel az egyik lényeges kritérium alkalmazásukra vonatkozóan a küszöbértékek és
feltételek meghatározása. Ez szoros összefüggésben van az adott ország gazdasági és
szociális dimenziójával, geopolitikai elhelyezkedésével, nagyságrendjével, valamint a
rendelkezésre álló kapacitások mértékével. Következésképpen egy kis ország
lehetĪségei korlátozottak és/vagy beszĸkültek, kompromisszumokkal vannak tele,
mivel alkalmazkodniuk és reagálniuk kell a nagyobb országok, a vezetĪ hatalmak és a
szövetségi rendszerek stratégiáira. Véleményem szerint ennek legfontosabb színtere
és lehetĪsége a külpolitika, ami az államok céljait, magatartását és akcióit fogalmazza
GAZDAG Ferenc (szerk.): Biгtonsпgi tanulmпnвok– Biгtonsпgpolitika. Űudapest, Zrínyi Miklós
σemzetvédelmi Egyetem, 2011. 19. old.
347
SZůŰÓ József (fĪszerk.): Hadtudomпnвi Leбikon. Űudapest. Magyar Hadtudományi Társaság,
1995. 144. old.
348
ŰĪvebben lásd: GAZDAG Ferenc (szerk.): i.m.22-29.old.
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meg a nemzetközi rendszerben, amelyre jelentĪs hatást gyakorolnak a belpolitikai
érdekek és domináns érdekcsoportok is. Sikere jelentĪs részben attól függ, hogy a
döntéshozók helyesen mérik-e fel a világban zajló folyamatokat, és megfelelĪen
reagálnak-e rájuk. Űíró Gáspár szavaival élve a külpolitikai tevékenység fĪ kritériuma
az alkalmazkodás módozatainak kidolgozása az új helyzetekhez a nemzetközi politikai
viszonyok folyamatosan változó színterén, és a reagálás azokra az állam nevében.349
ů külpolitika fogalmát tehát ezen tartalommal használom a dolgozatban.
Egy állam külpolitikája olyan alapvetĪ törekvésekbĪl áll össze, mint a biztonság,
az önálló döntéshozatali képesség, a jólét, illetve a meglévĪnél magasabb
életszínvonal elérése, vagy a más szereplĪk döntéseivel kapcsolatos befolyás
növelésének szándéka.350 Ezen célok és a megvalósításukat szolgáló eszközök
rendszere más államokhoz és közösségekhez, nemzetközi szervezetekhez, valamint
nem állami szereplĪkhöz (nem kormányzati szervezetek – non-governmental
organization: σGτ) kapcsolják az államot és kölcsönös viszonyukat határozzák meg,
amelyben az önmeghatározás is realizálódik. Ez utóbbi fogalmilag szoros összhangban
van a nemzeti érdek meghatározásával, amely két dimenzióban értelmezhetĪ.
Léteznek egyrészt olyan érdekek, amelyeket (szinte) minden nemzet magáénak vall és
alapvetĪként definiál. Ezeket az Alkotmányban/Alaptörvényben fogalmazza meg,
ágazati stratégiákban jeleníti meg, amelyek közül a kül- és biztonságpolitika stratégiai
feladatai emelendĪk ki: az ország szuverenitása, területi sérthetetlenségének
biztosítása, a politikai, gazdasági stabilitás, a jogrend védelme, a külsĪ agresszióval
szembeni fellépés képessége, az emberi jogok és alapvetĪ szabadságok érvényesülése,
valamint a gazdasági, technológiai, társadalmi és kulturális fejlĪdés. Ezen általános
érdekeken túl országspecifikus, egyedi nemzeti érdekek is megfogalmazhatók,
amelyek különböznek a többi államétól, közös jellemzĪjük azonban, hogy az adott
társadalomban alapvetĪ fontosságúak, mint a nemzeti kultúra megĪrzése, ápolása, a
nyersanyagokhoz, energiahordozókhoz való hozzájutás, a lakosság szociális
biztonságának fenntartása, vagy a határon túli nemzetrész kérdése.

BÍRÓ Gáspár: Beveгetés a nemгetköгi politikai visгonвok tanulmпnвoгпsпba. Budapest, Osiris
Kiadó. 2003.
http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/2011_0001_520_bevez_a_nemz_polit_viszony/ch0
4.html#id526721 (Letöltve: 2016.07.30.)
350
KISS J. László. Vпltoгó utak a külpolitika elméletében és elemгésében. Űudapest, τsiris Kiadó,
2009. 55-56.old
349
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ů térség országainak nemzeti érdekei regionális beágyazottságban jutnak kifejezésre.
ůz érdekalapú közös együttmĸködés alapja a gazdasági és a szociális együttmĸködés,
az országhatárokon túlmutató fejlesztések megvalósítása, az uniós politikák
alakításában való érdemi befolyás szerzése, valamint a sajátos külpolitikai arculat
megjelenítése. ůz elemzett négy ország ugyanis napjaink kül-és biztonságpolitikai
történéseit alapul véve olyan megkülönböztetĪ vonásokkal rendelkezik, amelyek
geopolitikai síkon relevánsak, ugyanakkor jelentĪs tényezĪkét súlyozottak a kulturális
minták és a társadalmi viszonyulások. Hasonlóan fontos elem a térség országait
jellemzĪ külpolitikai profil megjelenítése (az EU bĪvítése, σyugat-Űalkán, Keleti
Partnerség). Ezért az együttmĸködésnek a realitások talaján, kölcsönös elĪnyökre és
érdekekre épülve a konkrétumok szintjérĪl kiindulva, nem pedig deklaratív módon kell
építkeznie, hiszen mind a négy ország abban érdekelt, hogy a regionális
együttmĸködésbĪl fakadó közös érdekeltségek felülírják a szĸkös nemzetállami
kereteket és reflexeket.

3.3. A STRATÉGIAI KULTÚRA NEMZETBIZTONSÁGI
ELEMÉNEK VIZSGÁLATA
ů nemzetbiztonsági szolgálatok négy országot érintĪ tényleges együttmĸködési
potenciáljának (és készségének) elemzésekor nem tekinthetünk el a stratégiai kultúra
fejlĪdésének országonkénti lebontásától, ugyanis a jelenkori stratégiát a múlt- jelenjövĪ hatáshálójában kialakult érdekekre és környezetre építve kell kidolgozni.
ů fogalom meghatározása, akár csak a stratégiáé, sokszínĸ, többrétĸ. Jack
Snyder meghatározásában „aгon esгmék, feltételeгett érгelmi vпlasгok és rögгült
sгokпsok össгessége, melвek jellemгőek aг adott nemгeti stratégiai köгösségre, melвet
aг oktatпs sorпn vagв a (korпbbi) mintпk követésével sгereгtek meg.”351 Véleménye
szerint a stratégiai kultúra alapvetĪen befolyásolja a stratégiai döntéshozatalt és a
stratégiai vita fogalmi kereteit. Ken Űooth352 megállapítása értelmében a stratégiai
kultúra hatással van arra, hogy egy állam biztonsága kapcsán milyen viszonyban van
a többi állammal. ů fogalom – nézete szerint – magába foglalja a nemzet
hagyományait, szokásait, értékrendjét, magatartását, viselkedésmintáit, szokásait,
351

SNYDER, Jack: The Soviet Strategic Culture: Implications for Limited Nuclear Operations. Santa
Monica. Rand, 1977. 9. old. https://www.rand.org/content/dam/rand/pubs/reports/2005/R2154.pdf
(Letöltve: 2016.06.0Ő.)
352
BOOTH, Ken: The Concept of Strategic Culture Affirmed. In Jacobsen, Carl G.(szerk.): Strategic
Power: USA/USSR . Palgrave Macmillan, 1990. 121-130.old.
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szimbólumait,

tetteit,

a

környezethez

való

alkalmazkodását,

valamint

a

problémamegoldás módjait a fenyegetések és a katonai erĪ alkalmazásának
vonatkozásában. űolin S. Gray a politikai elit viselkedését tanulmányozta, amely
alapján a stratégiai kultúrát a gondolatok, vélemények, hagyományok és viselkedés
gyĸjteményeként határozta meg, amelynek hatására kijelentette, hogy az bennünk van,
a mi intézményeinkben és a mi eljárásainkban.353 Karen Longhurst 354megfogalmazása
a stratégiai kultúrát mint az állandó nézetek, vélemények, álláspontok és a haderĪ
bevetésében alkalmazott gyakorlati eljárások összességét határozza meg, melyeket egy
hosszabb idĪszak során alkalmaznak és amelyek az adott nemzetre jellemzĪek. Ezzel
összhangban nagy jelentĪséget tulajdonít az elit döntéshozatalának és cselekvésének,
mivel az elit határozza meg a stratégiai célkitĸzéseket és fogadja el a fontos döntéseket.
Megállapítja továbbá, hogy a stratégiai kultúrára erĪs befolyással hatnak a negatív
események, amelyek következében a stratégai kultúra kisebb-nagyon változásokon
mehet keresztül. ů stratégiai kultúra logikája a haderĪ alkalmazásának kollektív
eszméin és értékein alapul és az államok biztonságpolitikáinak tervezésében és
végrehajtásában válik fontos alkotó tényezĪvé. Ezen eszmerendszerhez kapcsolódik
Monica Gariup meghatározása is, aki szerint a stratégiai kultúra a biztonság
megtartását garantáló eszközök összessége.355
σapjainkban a stratégiai kultúra legelfogadottabb használati síkja túlmutatva a
katonai értelmezésen, politikai meghatározássá válva egyfajta mértéket jelent a
hatékony biztonságpolitika számára az új kihívások, fenyegetések és együttmĸködési
kívánalmak kapcsán. τlyan kérdésekre keresi a választ, hogy a biztonság milyen
elképzelése adja az egyes államok biztonságpolitikájának alapját. Melyek azok a közös
normák, eszmék és meggyĪzĪdések, amelyek egy társadalomban meghatározzák a
kül-, a biztonság- és védelempolitikai célokat és cselekvési formákat. űsiki Tamás
megfogalmazásában:„aг

orsгпg

biгtonsпgi

identitпsпt

aгok

a

vпlasгtott

viselkedésmintпk jelгik, amelвeket a köгös, egвedi módon aг adott köгösségre jellemгő
tapasztalatok és narratívпk hatпroгnak meg.”356 Egy közösség következésképpen

353

GRAY, Colin S.: Modern Strategy, Oxford: Oxford University Press, 1999.132.old.
LONGHURST, Kerry Anne: Strategic Culture: The Key to Understanding German Security Policy?
Birmingham University, 2000. 7. old.
355
GARIUP, Monica: European Security Culture: Language, Theory, Policy. Ashgate Publishing, Ltd.,
2009. 41. old.
356
CSIKI Tamás: A magвar stratégiai kultúra viгsgпlatпnak eredménвei.
http://biztonsagpolitika.hu/wp-content/uploads/2015/04/Csiki-Tamas-A-magyar-strategiai-kulturavizsgalatanak-eredmenyei.pdf (Letöltve: 201Ő.09.07.)
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maga határozza meg, mely tényezĪk azok, amelyek veszélyeztetik biztonságát, vagyis
stratégiai környezetét és hogyan, milyen módon, milyen eszközökkel, erĪk
alkalmazásával, intézkedésekkel léphet fel ezek ellen. σemzeti szinten túlmutatva,
nemzetközi szinten a definíció tartalma az új típusú kihívásokra és fenyegetésekre
adandó válaszként az együttmĸködési kívánalmakat és kötelezettségeket a σůTτ, az
EU és az EσSZ felé egyaránt.
ů kül- és biztonságpolitikai célok által meghatározott stratégiai kultúra egy
komponense a nemzetbiztonsági szféra, mivel egyfajta kollektív értelmezési keretet
alkot a stratégiai környezet leírására, és szolgálja az adott ország biztonságának
védelmét nyílt, leplezett, illetve titkos információszerzéssel és -gyĸjtéssel,
információelemzéssel, -értékeléssel, -feldolgozással és -hasznosítással, valamint
elĪrejelzések készítésével. ů fejezetben három dimenzió mentén vizsgálom a kül- és
biztonságpolitikai célok változását, és ehhez kapcsolódóan a nemzetbiztonsági szféra
átalakulásának folyamatait mind a négy ország tekintetében a demokratikus
átalakulástól, azaz 1989/1990-tĪl napjainkig:357
-

külpolitikai orientáció és a kül- és biztonságpolitikai célok;

-

stratégiaalkotás folyamata és dokumentumai;

-

nemzetbiztonsági szféra változásai a jelentkezĪ feladatok tükrében.

3.3.1. MAGYARORSZÁG
ů magyar kül- és biztonságpolitika a rendszerváltás/-változás óta eltelt években
gyökeres változáson ment keresztül, ami az alapvetĪ értékek és érdekek átalakulásán
keresztül valósult meg. Ez az ív a Varsói SzerzĪdésben való tagságtól a σůTτ, majd
az Európai Unióban való teljes jogú taggá válásig terjedt, kitágítva minden értelemben
az ország nemzetközi szerepvállalásának lehetĪségeit.
ůz ország helyét, nemzeti érdekeit, azok érvényesítésének módját, valamint
nemzetközi szerepvállalásunk jellegét és terjedelmét egy kialakulóban lévĪ és
állandóan változó nemzetközi biztonsági rendszeren belül kellett definiálnia,
amelynek visszatükrözĪdése a stratégiai kultúrában érhetĪ tetten. Meghatározásakor
három korszakot különítettem el:

357

ůz országok vizsgálata északról délre haladó sorrendiségen alapul Magyarország kiindulóponttal.
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1. A rendszerváltás és az átmenet időszaka.
ů hidegháború vége, a kétpólusú világrend felbomlása, illetve a rendszerváltás
idĪszaka, amikor megszĸnt a térségben a zárt, blokkokba szorított, totális katonai
eszközrendszerrel kikényszerített szembenállás. ů tárgyalt idĪszakban megváltozott
az ország geopolitikai helyzete.358 ůz átalakulási folyamat pedig magával hozta a
Űalkán napjainkban is újra és újra fellángoló konfliktusát.
ů stratégiai gondolkodás középpontjában álló céloknak és eszközöknek
nemcsak a rendszerváltó külpolitika, a biztonságpolitika és az ehhez szervesen
kapcsolódó külgazdaság-politika céljait és kereteit kellett meghatározni, hanem új
stratégia és intézményi rendszer felállítása is szükségként jelentkezett, amelynek egyik
meghatározó eleme a nemzetbiztonsági szféra kialakítása, feladatainak megszabása és
az ehhez kapcsolódó törvényi háttér kidolgozása volt. Meg kellett határozni továbbá
az ország helyét, nemzeti érdekeit és azok érvényesítésének módját, a nemzetközi
szerepvállalásunk kereteit, jellegét és terjedelmét, ami megalapozta az állam bel- és
külpolitikáját az úgynevezett hárompilléres szerkezet359 mentén, amelyek a nyugati
integráció, a szomszédsági kapcsolatok új alapokra helyezése, vagyis a regionális
együttmĸködés, továbbá a kisebbségi jogok, mindenekelĪtt a határon túli magyarság
jogainak érvényesítése voltak.
ů külpolitikával szemben, ahol éles váltásra, új irányvonal meghatározásra nem
került sor, a biztonságpolitikát radikális fordulatváltással jellemezhetjük. ů folyamat
kezdetén, az 1989-90-es politikai átalakulást követĪen 6 biztonságpolitikai lehetĪség
nyílt meg, melyek politikai realitása különbözĪ volt.360

σémetország egyesült, a Szovjetunió, űsehszlovákia és Jugoszlávia felbomlásával 22 új állam
keletkezett, következésképpen szomszédaink száma ötrĪl hétre emelkedett, melybĪl öt teljesen új volt.
359
ů külpolitikai triád meghatározásánál a szomszédságpolitika és a határon túli magyarok kérdésköre
történelmi szükségszerĸség, illetve józan államérdek volt. ůz integrációs politikát ugyanakkor nemcsak
politikai, hanem nagyon erĪteljes gazdasági szempontok is befolyásolták, motiválták.
Összekapcsolódásuk az alapszerzĪdések rendszerében valósult meg, ami a szomszédos országokkal
való viszony rendezésére szolgált és egyúttal alapfeltétele volt az euro-atlanti közösséghez való
csatlakozásunknak is.
360
Ezen alternatívák közül legmarkánsabban a semlegesség lehetĪsége jelent meg. ůz önállóság és az
önerĪre való támaszkodás is alternatívaként vetĪdött fel, bár valóságalapja már abban az idĪben sem
volt. Ekkor még élt a köztudatban a Varsói SzerzĪdés átalakításának, megújításának lehetĪsége is. ů
NATO- tagság, mint az ország biztonságának garanciája elĪször Horn Gyula 1992. április 13-ai
napirend elĪtti felszólalásában vetĪdött fel. Ezzel egy idĪben megmutatkozik egy új, közös európai
biztonsági rendszer felállításának igénye is. ůz elképzelések sorában megjelenik egy konstruktív
Közép-Európa politika, amelynek célja a szomszédos államokkal való szorosabb gazdasági, politikai,
védelmi és kulturális együttmĸködés a „Dunai közösség –modell” alapján.
1992-ig a magyar kormánypolitika a σůTτ-hoz és a σYEU-hoz való viszonyunkat összekapcsolja és
csak ez után kap a σůTτ kiemelt szerepet a biztonsági struktúrában, amely alapján deklaráltan a teljes
jogú tagság válik céllá.
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ůz ország tehát egy olyan átmeneti helyzetbe került, amikor a régi biztonsági rendszer
már nem, az új még nem mĸködött, így az önálló nemzeti biztonság- és
védelempolitika megfogalmazásra várt. Ennek elsĪ stratégiai dokumentuma az 1993ban elfogadott Magyar Köztársaság biztonságpolitikai alapelvei kormány határozat,
illetve a honvédelmi alapelvek, valamint a honvédelmi törvény elfogadása voltak.361
ů már említett megváltozott biztonságpolitikai környezet, a megjelenĪ „új
típusú" kihívások, valamint a délszláv válság és a kapcsolódó konfliktus
eszkalálódásának megakadályozása jelentette a legnagyobb problémát, ami
felgyorsította a NATO-hoz való közeledésünket. Így az évtized második felének
legfĪbb stratégiai kérdése az volt, hogy az ország hogyan és mikor csatlakozzon a
szövetséghez, amelyhez alapot a σůTτ római nyilatkozata (1991) és a Partnerség a
Űékéért program362 (199Ő) kínált. ů változó biztonságpolitikai helyzet „átrajzolta” a
biztonság- és védelempolitikát, amelynek jelentĪs elemévé a nemzetközi
békemĸveletekben való részvétel vált.363
ů kétpólusú világrend és a hidegháború korszakának megszĸnése a
nemzetbiztonsági szolgálatok átalakulását is eredményezte a nemzetközi normákhoz
és a jogállamiság követelményeihez igazodva. ů különleges titkosszolgálati eszközök
és módszerek átmeneti szabályozásáról szóló 1990. évi X. törvény, valamint a
nemzetbiztonsági feladatok ellátásának átmeneti szabályozásáról szóló 26/1990.
törvény, majd a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 199ő. évi űXXV. törvény
határozták meg az új struktúrát, irányítási és ellenĪrzési mechanizmusokat, amely
2010-ig fennmaradt anélkül, hogy a σůTτ-hoz és az EU-hoz való csatlakozásunk
megingatta volna. 1990. március 1-jével kezdte meg mĸködését az Információs
Hivatal (IH) és a σemzetbiztonsági Hivatal (σŰH), valamint a két katonai
nemzetbiztonsági szolgálat a Katonai FelderítĪ Hivatal (KFH) és a Katonai Űiztonsági
11/1993. τrszággyĸlési határozat a Magyar Köztársaság biztonságpolitikájának alapelveirĪl,
27/1993. τrszággyĸlési határozat a Magyar Köztársaság honvédelmének alapelveirĪl, és a
honvédelemrĪl szóló 1993. évi űX. Törvény
362
Űékepartnerség (Partnership for Peace: PfP) a NATO és a vele partneri viszonyt kialakító államok
együttmĸködési programja.
363
Űár a magyar békefenntartói szerepvállalás a 19. század végéig nyúlik vissza. A 90-es évek elejétĪl
a magyar hozzájárulás folyamatosan fejlĪdött és erĪsödött. ů Magyar Honvédség kezdetben EσSZ
katonai megfigyelĪket küldött ůfrika (ůngola, Uganda, Mozambik) és Közel-Kelet (Irak–Kuvait)
válsággócaiba. JelentĪs fordulat 199ő-ben következett be a magyar békefenntartás történetében, mivel
Magyarország fegyveres békefenntartókat küldött a Sínai-félszigetre és űiprusra. 1996-tól kezdve a
Űalkánon zajló válságok megoldásában és rendezésében való részvétel a magyar biztonságpolitika
prioritása és jelentĪs szerepe volt az ország σůTτ tagsági meghívásában.
SZENES Zoltán: A békefenntartпs hatпsa a magвar haderőre. In: Hadtudomány, 2006. XVI. évf. 3. sz.
http://www.zmne.hu/kulso/mhtt/hadtudomany/2006/3/2006_3_1.html (Letöltve: 201ő.09.28.)
361
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Hivatal (KŰH). ůz σŰH Szakszolgálati és τperatív – Technikai Igazgatóságából jött
létre és 1996-ban vált önállóvá a σemzetbiztonsági Szakszolgálat (σŰSZ).364
A feladatrendszer a részben már korábban is létezĪ kockázati tényezĪk
(terrorizmus, fegyverkereskedelem) újraértelmezésével és a ténylegesen új típusú
kihívások

felismerésével,

definiálásával

került

megállapításra.

Ezek

elsĪ

megfogalmazása az 1993-ban elfogadott biztonság-és védelempolitikai alapelvekben
történt, melyben stratégiai szintre emelték egyúttal a nemzetközi szervezett bĸnözést,
a migrációt és a menekültproblémát. ůz 1998-as módosítással ez tovább szélesedett a
gazdasági, pénzügyi és társadalmi válságok, az etnikai és vallási feszültségek, az
illegális kábítószer-kereskedelem, a demográfiai feszültségek, a nagyfokú környezeti
ártalmak, továbbá a proliferáció és az információs rendszerek elleni támadások
lehetĪségével.365 Ezzel összhangban megjelent a stratégiai rendszer kialakításának
igénye, ami megmutatta a kormány elképzelését, igényét a szolgálatok és a
rendvédelmi szervek felé az oszthatatlan biztonság megteremtésére.
2. Az integrációs szervezetekhez történő csatlakozástól 2008-ig.
Ezen korszak kezdetét Magyarország σůTτ-hoz (1999), majd az Európai Unióhoz
(200Ő) történĪ csatlakozása jelöli ki, végét a 2008-as esztendĪ bel- és külpolitikai
tényezĪi határozzák meg.
ůz ország euroatlanti integrációjával alapvetĪen alakult át ország regionális és
globális környezete. ů társulással járó új feladatok és képességek fókuszát ezen
szervezetekbe

történĪ

betagolódás,

a

hatékony

részvétel

és

a

hathatós

érdekérvényesítés, illetve megújításukban való aktív közremĸködés képezte. ůz
integrációval teljesült a magyar kül- és biztonságpolitika elsĪ pillére. Egyidejĸleg
repedezni kezdett a konszenzus, amelyet tovább mélyítettek a státustörvényhez
kapcsolódó nézetkülönbségek és a 200Ő-es népszavazás a kettĪs állampolgárságról.
Ezek nemzetpolitikai alapja a szomszédsági viszonyok tartós stabilizálása és a
térségen belüli a magyar kisebbségek kettĪs integrációjának – a magyar kulturális
nemzetbe és a lakóhelyük szerinti ország társadalmába történĪ – elĪsegítése volt,

BODA József: A Nemгetbiгtonsпgi Sгaksгolgпlat és a titkos informпciógвűjtés. In: Hadtudomány,
2012. XXII. évf. 2-3. sz. 52. old. http://www.mhtt.eu/hadtudomany/2013/1_2/HT_2013_1-2_mhtt.pdf
(Letöltve: 201ő.09.28.)
365
11/1993. (III. 12.) τGY határozat a Magyar Köztársaság biztonságpolitikájának alapelveirĪl és a
9Ő/1998. (XII. 29.) τGY határozat a Magyar Köztársaság biztonság- és védelempolitikájának
alapelveirĪl.
364
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tudatában annak, hogy a Kárpátalján és a Délvidéken élĪk esetében hosszú, elnyúló
folyamatra kell számítani.
ů bekövetkezett változások a külpolitikai prioritások újrafogalmazását tették
szükségessé. ů 2008-ban elfogadott Magyarország Külkapcsolati Stratégia366 három
fĪirányt határozott meg: az Unión belül versenyképes Magyarország, a regionálisan
sikeres Magyarország, illetve a világ sorsáért felelĪsséget érzĪ Magyarország. ůz elsĪ
irányvonal az integrálódás elmélyítését, az érdemi hozzájárulást és hatékony
érdekérvényesítést jeleníti meg, a második kategóriához az együttmĸködés a
szomszédokkal és a határon túli magyarok boldogulásának elĪsegítése tartozik. ůz
utolsó szervesen kapcsolódik a nemzetközi béketámogató és válságkezelĪ
mĸveletekben, továbbá a terrorizmus elleni harcban való aktív részvételhez. ů
külpolitikában ugyanis nem a katonai erĪ, hanem a katonai feladatokban való
szerepvállalás lesz egyre fontosabb az ország nemzeti érdekeinek érvényesítése
szempontjából. „Tehпt ha aг orsгпg különböгő feladatokban résгt vпllal, és jól teljesít,
akkor lesг megfelelő súlвa, és lehetősége, hogв sajпt érdekeinek megfelelően mпs
területeken

is

előnвt

sгereггen

vagв

érdekei

érvénвesüléséheг

barпtokat,

sгövetségeseket sгereггen.”367
ůz euroatlanti integrációs csatlakozásunkból fakadó feladatok ebben a ciklusban
már teljes körĸen megjelentek a magyar kül-, biztonság- és védelempolitikai
dokumentumokban. ů már említett külkapcsolati stratégián túl, az 1998-ban elfogadott
és

a

mai

napig

érvényben

lévĪ

Magyar

Köztársaság

biztonság-

és

védelempolitikájának alapelvei felülírták az 1993-as dokumentumot, illetve alapját
képezték a 2002-ben kiadott, majd 2004-ben felülírt σemzeti Űiztonsági
Stratégiájának.
ů második ciklus említett változásai a nemzetbiztonsági szektorban nem voltak
jelentĪs módon érzékelhetĪek. ů döntési rendszerek, a szervezeti struktúra kapcsán
változás nem történt, ugyanakkor a feladatokban következtek be módosulások. Ezek
egyrészt a technológiai környezet változásához voltak kapcsolhatók, másrészt az
integrációs szervezetekbeli tagságunkból adódtak, amelyeket megnövekvĪ és

1012/2008. (III. Ő.) Korm. határozat Magyarország külkapcsolati stratégiájáról.
http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/mk08036.pdf
(Letöltve: 201ő.09.11.)
367
SZENES Zoltán: Magвar haderőreform és aг iraki magвar sгerepvпllalпs.
http://archiv.xxiszazadintezet.hu/rendezvenyek/szenes_zoltan_magyar_haderoref/szenes_zoltan_magy
ar_haderoref.html (Letöltve: 201ő.09.13.)
366
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átrendezĪdĪ prioritású hírigény jellemzett. ůz információtechnológiai szektor, a
hírközlés, az elektronikus kommunikáció és a mobilitás a századforduló kezdetén – és
napjainkban is – óriási fejlĪdésen ment keresztül. ůz ebbĪl következĪen kialakítandó
technikai jellegĸ nemzetbiztonsági feladatok és képességek ekkor alapozódtak meg,
és azóta is a külsĪ technikai környezet állandó nyomon követését és elĪremutató
fejlesztési stratégiák megalkotását igénylik.368
További feladatként jelentkezett a szolgálatok nemzetközi együttmĸködéseinek
kiterjesztése, ami a válságkezelĪ és békefenntartó feladatokban résztvevĪ magyar
alakulatokat és szakértĪket érintĪ fenyegetések felderítését és elhárítását érintette,
illetve új kapcsolatok kialakítása a szövetséges államok polgári és katonai
nemzetbiztonsági szervezeteivel, továbbá a σůTτ és az EU hírszerzĪ és elhárító
rendszereivel. NATO-tagságunk óta a katonai nemzetbiztonsági szolgálatok
tevékenységében nagyobb hangsúlyt kapott, a polgári szolgálatok repertoárjában pedig
megjelent az ország nemzetközi kötelezettségei teljesítéséhez szükséges feladatok
biztonsági feltételeinek szavatolása, a nagyobb mértékĸ nemzetközi szerepvállalás.369
3. 2008-tól napjainkig.
ů globális tér instabilitása tovább nĪ. ů külsĪ és belsĪ stabilitás kérdése egyre jobban
összecsúszik, megújult erĪvel „támad” a terrorizmus, a szervezett bĸnözés és a
szervesen hozzá kapcsolódó korrupció. Egyre jelentĪsebb tényezĪvé válik a kihívások
palettáján a globális éghajlatváltozás, az édesvízért és az ásványkincsért folytatott
küzdelem, a fertĪzĪ betegségek terjedése vagy a migráció.
Európa és Magyarország biztonsági környezete is átalakult. ůz egyik oldalon
pozitívumként említhetjük Horvátország csatlakozását a σůTτ-hoz, majd az Európai
Unióhoz, a másik oldalon negatívumként kell szólnunk a szomszédos régiókban
kialakult válságokról. ů 2011-ben kirobban arab tavasz lángba borította a Közel-Kelet
térségét; a problémák és feszültségek, amelyek öt évvel ezelĪtt részben megbontották
a régi rendszer bástyáit, azóta sem oldódtak meg, további zavarokra lehet számítani.
2014-ben kirobbant az orosz-ukrán konfliktus, ami nemcsak katonai fenyegetést jelent
Magyarország számára, hanem további vetületei lehetnek a kisebbségpolitikában és
energiapolitikához köthetĪen, továbbá negatív hatásai a gazdaság különbözĪ szektorai
DτŰÁK Imre – KτVÁűS Zoltán: Új technológiпk hatпsa a hírsгerгésre. In: Dobák Imre (szerk.):
σemzetbiztonság általános elmélete. Egyetemi Jegyzet. σemzeti Közszolgálati Egyetem
σemzetbiztonsági Intézet, 2014. 226.old.
369
IZSA JenĪ: A titkossгolgпlati/nemгetbiгtonsпgi пgaгati stratégiпról. In: Hadtudomány, XVI. évf. Ő.
szám. http://www.zmne.hu/kulso/mhtt/hadtudomany/2006/4/2006_4_26.html (Letöltve: 201ő.09.13.)
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tekintetében. ÉrzékelhetĪvé váltak a globális hatalmi átrendezĪdés hatásai, azaz
Európa relatív geostratégiai súlyvesztése, amit tovább mélyít az Európai Unió
tehetetlensége vagyis, hogy – elsĪsorban a politikai akarat és konszenzushiány
következtében – nem reagál a szomszédos térségekben kialakuló válságokra. „Két
évtiгeddel a Köгös Kül- és Biгtonsпgpolitika alapvető intéгménвeinek létrehoгпsa utпn
aг Európai Unió még mindig ott tart, hogв intéгménвekkel és mechaniгmusokkal mпr
rendelkeгik, de esгköгei korlпtoгottak, aг aгokat alkalmaгni képes egвséges politikai
akarat, valamint a »nagв stratégia« víгiója pedig hiпnвгik.”370 A NATO ezzel
szemben 2010-ben megfogalmazta az új stratégiai koncepcióját, amelyben nagyobb
figyelmet fordított a nem katonai természetĸ kihívásokra.
Ezen események a kül- és biztonságpolitika által megfogalmazott stratégiai
célok felülvizsgálatának újabb hullámát kényszerítették ki, amely alapját a közjogi
rendszer újradefiniálása, az Alkotmány ůlaptörvénybe történĪ iktatása, illetve a hozzá
kapcsolódó stratégiák egymásra épülĪ rendszerének megújítása jellemzett.371 ů külés biztonságpolitika prioritásai ezek alapján a térségpolitika – beleértve a külhoni
magyarság érdekvédelmének elĪsegítését –, az euro-atlanti orientáció, vagyis nemzeti
érdekeink képviselete az EU-ban és a σůTτ-ban, illetve a globális nyitás politikája
lett.372 Ez a nézetrendszer 201Ő-ben némileg módosult, amelyet a 2011-es EU elnökség
után kiadott, stratégiai jellegĸ dokumentumként meghatározott „Magвar külpolitika
aг uniós elnökség utпn" alapelveivel összevetve foglalhatunk össze:
1. A dokumentum az érdekalapú politika helyett értékalapú vagy értékvezérelt
külpolitikára hivatkozik. Ez úgy értelmezendĪ, hogy az értékeink alapján kerülnek a
célok meghatározásra, vagyis nem az eszközöket rendeli a célokhoz, hanem a célokat
az értékekhez. ůz értékvezérelt politizálás elvi politizálást jelent,373 amelyben a
magyar és az egyetemes értékek képviselete nem vethetĪ alá semmiféle reálpolitikai

űSIKI Tamás: Aг Európai Tanпcs köгös biгtonsпg- és védelempolitikai csúcstalпlkoгójпnak
hпttere és eredménвének értékelése. In: σemzet és Űiztonság, 201Ő. VII. évf. 1. szám 51.old.
371
Példaként említhetjük: 16ő6/2012 (XII. 20.) Korm. határozata Magyarország σemzeti Katonai
Stratégiája, 1139/2013. (III. 21.) Korm. határozat Magyarország σemzeti Kiberbiztonsági
Stratégiájáról, 1307/2011. (IX. 6.) Korm. határozata a σemzeti Környezettechnológiai Innovációs
Stratégiáról, 17ŐŐ/2013. (X.17.) Korm. határozat a σemzeti ŰĸnmegelĪzési Stratégiáról
372
ŰĪvebben lásd: Magyar külpolitika az uniós elnökség után címĸ stratégiai dokumentumban
http://www.mat.hu/hun/downloads/docs/magyar_kulpolitika_az_unios_elnokseg_utan.pdf (Letöltve:
2014.09.15.)
373
PτRDÁσY László: Értékelvű külpolitika.
http://archivum.magyarhirlap.hu/kulfold/ertekelvu_kulpolitika_20100712.html (Letöltve:
2014.09.10.)
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céloknak, mivel hosszú távon Magyarország számára nem elképzelhetĪ másmilyen út,
mint a nyugati orientáció, az európai integráció útja.
A 2014-ben meghirdetett külpolitikai iránymutatás új nézetrendszert tükröz. ůz
értékek rovására a magyar érdekeket részesíti elĪnyben, ami hosszútávú,
perspektivikus

reálpolitikai

gondolkodásmódot

jelent,

az

aktuális

hatalmi

csoportérdekek dominanciájával szemben. ů viszonyítási pont ennek szellemében
ezentúl nem azoknak a szervezeteknek a rendszere, amelyeknek Magyarország is tagja
– így az EU vagy a σůTτ –, hanem a nemzeti érdek. ů nemzeti érdek tehát a
közösségi érdekek fölé helyezĪdik, így a diplomácia elsĪdleges feladata a nemzeti
érdekek képviselete lesz, amihez kötĪdnek az értékek is, hangsúlyeltolódással az
elĪbbiek javára.374
2. 2011-hez képest három évvel késĪbb újabb elemmel bĪvült a külpolitika
feladatköre, ez pedig a külgazdaság volt.375 Ennek következtében a külpolitikai
döntéshozatal külgazdaság-fókuszúvá vált. Feladata a magyar gazdasági érdekek
érvényesítése lesz a kialakuló új világrendben. „Nem vesztette el a sгépségét a
diplomпcia és a kultúrdiplomпcia, de egв eбportorientпltsпgú orsгпgban a külügв is
gaгdasпgorientпltsпgú.”376 – vázolta az új irányt a miniszterelnök. ů külpolitika
stratégiai céljai nem változnak, eszközei azonban módosulnak: az exportnövelés
érdekében új külpiaci lehetĪségeket, munkahelyteremtĪ beruházásokat kell létrehozni,
valamint hozzá kell segíteni a magyar vállalatokat a sikeres külföldi megjelenéshez.
ů felvázolt új külpolitikai elképelésekhez természetesen a biztonságpolitikának
is idomulnia kell, mivel a stratégiai elképzelésekben változás történt, úgy, hogy a
prioritások hármas rendszere változatlan maradt.

Véleményem szerint – bár a tanulmány célja nem az aktuálpolitikai elemzés – három olyan területe
van a kormány külpolitikát érintĪ lépéseinek, amelyek hosszútávon is befolyásolják a magyar
külpolitika mozgásterét és az ország helyzetét az EU-n és σůTτ-n belül: τroszországgal való
kapcsolat, a migrációs politika, illetve az újraértelmezett keleti nyitás politikája.
375
ů külgazdaság külpolitikához történĪ szoros kapcsolása már ůntall József kormánya idején is
hangsúlyos volt, bár ekkor még szervezeti szinten két minisztérium koordinálta a feladatokat; a
Külügyminisztérium és a σemzetközi Gazdasági Kapcsolatok Minisztériuma. „A külpolitika és a
külgaгdasпg a nemгetköгi kapcsolatok rendsгerének két meghatпroгó össгetevője, amelвek többnвire
egyidejűleg érvénвesülnek, és aгonos irпnвban moгognak, hisгen aгonos politikai prioritпsokon
nyugszanak.” – vallotta az akkori külügyminiszter Jeszenszky Géza.
ů koalíciós Kormány külpolitikájának eredményeirĪl és feladatairól szóló politikai vita. 1991. október
15.
SÁσDτR Péter –VASS László (szerk.): Orsгпggвűlési napló 1990-2004, a plenпris ülések
jegвгőkönвvének teljes sгövegű adatbпгisa. Digitális könyv. ůrcanum ůdatbázis Kft.200Ő.
376
LENGYEL Tibor: Orbпn: Senki nincs a vilпgban, aki kérdőre vonhatna minket.
http://www.origold.hu/itthon/20140825-orban-uj-feladatot-szabott-a-nagykoveteknek.html (Letöltve:
2014.09.15.)
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ů nemzetbiztonsági szférát érintĪ jelentĪs változás a stratégiai kultúra harmadik
ciklusához

köthetĪ,

érzékelhetĪvé

azonban

csak

a

2010-ben

megkezdett

intézkedésekkel vált, ami nemzetbiztonsági rendszer intézményi (szervezeti)
struktúráját értelmezte újra. ů polgári nemzetbiztonsági terület egységes kezelését és
egységes irányítását új elv váltotta fel, amelynek következtében irányítása kétpólusúvá
vált. így 2011-óta a σemzetbiztonsági Szakszolgálat és az ůlkotmányvédelmi Hivatal
felett a kormányzati irányítási jogkört a belügyminiszter gyakorolja. 2010-ben a
külügyminiszter a politikai államtitkárán keresztül, 2012-tĪl a miniszterelnök a
Miniszterelnökséget vezetĪ államtitkára, majd minisztere útján irányítja az
Információs Hivatal mĸködését. ů katonai szolgálatoknál az irányítást a 2012-es
összevonásuk után is a honvédelmi miniszter a látja el. 2010 szeptemberében kezdte
meg mĸködését a Terrorelhárítási Központ, amely szervezetben egyesítették a
korábban a polgári titkosszolgálatoknál, a rendĪrségnél és más rendvédelmi
szerveknél végzett terrorelhárítási feladatokat.377 ů Kormány a koordináció erĪsítése
érdekében 2011-ben újraszabályozta a σemzetbiztonsági Kabinet munkáját és
létrehozta annak támogatására a σemzetbiztonsági Munkacsoportot.378 2016
júniusában a Parlament elfogadta a Űelügyminisztérium terrorellenes csomagját,
amely szerint létrejön a Terrorelhárítási Információs és Űĸnügyi ElemzĪ Központ
(TIŰEK)

a

Szervezett

Űĸnözés

Elleni

Koordinációs

Központ

alapjain,

nemzetbiztonsági szolgálatként mĸködve. ů magyar nemzetbiztonsági szféra egy új
taggal bĪvült. „Feladata a nemгetbiгtonsпgot, bűnüldöгést, köгbiгtonsпgot vagв mпs
alapvető biгtonsпgi érdeket sértő adatok feldolgoгпsпnak, elemгésének eredménвeként
a lehető legпtfogóbb kép össгeпllítпsa aг orsгпg terror-, illetve esetleges mпs
fenвegetettségéről, a belső biгtonsпgi helвгetről, a köгbiгtonsпg пllapotпról.
Minderről tпjékoгtató rendsгert működtet, és értékelő jelentéseket késгít a
kormпnвnak.”379
A nemzetbiztonsági szektor feladatmeghatározására jelentĪs hatást gyakoroltak
a megváltozott globális kihívások, amelyek közül a 2008-ban kirobbant pénzügyi és
gazdasági válság okán napjainkban a gazdaságbiztonság válik jelentĪs tényezĪvé.
Feladatai ellátásának részletes szabályait a 29ő/2010. (XII. 22.) kormányrendelet határozza meg.
BODA József: A nemгetbiгtonsпgi sгaksгolgпlat helвe és sгerepe a rendvédelemben. In: Pécsi
HatárĪr Tudományos Közlemények, 2012. XIII. sz. 120. old.
http://www.pecshor.hu/periodika/XIII/boda.pdf (Letöltve: 201ő.04.10.)
379
Űelügyminisztérium: Elfogadtпk a BM terrorellenes csomagjпt, létrejön a TIBEK
http://www.kormany.hu/hu/belugyminiszterium/hirek/elfogadtak-a-bm-terrorellenes-csomagjatletrejon-a-tibek (Letöltve: 2016.07.29.)
377
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Hasonló volumenĸ jelenségként kell kezelnünk a hálózat- és információbiztonság
problematikáját, amelynek középpontjában az információs rendszerek internetes
támadásokkal szembeni ellenálló képesség megerĪsítése, a számítástechnikai bĸnözés
visszaszorítása, továbbá a nemzeti és nemzetközi kibervédelem áll.
ů szomszédos régiókban kialakult válságok szintén hatással voltak nemzetbiztonsági
szektor feladatkezelési gyakorlatára, ahogyan a már említett 201Ő-ben újraértelmezett
külgazdaság-központú külpolitika, amely a keleti és déli nyitást elvét határozta meg,
mivel ezen terültek eddig nem bírtak kiemelt jelentĪséggel. σapjaink legjelentĪsebb
problematikáját azonban a migránsválság jelenti, amelynek egyszerre vannak
nemzetbiztonsági, bĸnügyi, humanitárius és gazdasági vetületei.
ůz elemzett változások a stratégiai szemlélet megváltozását hozták magukkal,
így szükségessé vált azon elméletek kidolgozása, amelyek a jelen és a jövĪ új
kihívásaira megfelelĪ válaszokat terveznek adni. ůz idĪszak elején, 2009-ben
kidolgozásra és elfogadásra került az elsĪ σemzeti Katonai Stratégia, továbbá 2011ben a már említett Magyar külpolitika az uniós elnökség után elnevezésĸ stratégiai
dokumentum. ů világpolitikában begyĸrĸzĪ események okán a 2010-es évek újra a
stratégiaalkotás folyamatával teltek, amelynek eredményeként újrafogalmazták
Magyarország σemzeti Űiztonsági Stratégiáját és σemzeti Katonai Stratégiáját,
valamint 2013-ban megszületett a Magyarország σemzeti Kiberbiztonsági Stratégiája
is

380

mindez az Európai Űiztonsági Stratégia 2008-as felülvizsgálati jelentésével,

valamint a NATO 2010-es Lisszaboni Stratégiai Koncepciójával összhangban.

3.3.2. SZLOVÁKIA
ů szlovák kül- és biztonságpolitika nagyon fiatal, alig több mint húsz évet tudhat maga
mögött. ů korszakok meghatározásánál, ahol éles választóvonalat képez a σůTτ- és
az EU-tagság, jól kimutatható a szlovák kül- és biztonságpolitika kormányfüggĪsége.
ů mindenkori kormányok a külpolitika irányára vonatkozó hangsúlyokat váltogatták
aszerint, hogy jobb- vagy baloldali kormány volt-e hatalmon. ”A sгlovпk külpolitika
kihívпsai és aгokra adott vпlasгai hol hangsúlвosan jobboldali (kifejeгetten nвugati és
atlantista),

hol

pedig

hangsúlвosan

baloldali

(kifejeгetten

orosгpпrti)

1035/2012. (II. 21.) Korm. határozat Magyarország σemzeti Űiztonsági Stratégiájáról, 1139/2013.
(III. 21.) Korm. határozat Magyarország σemzeti Kiberbiztonsági Stratégiájáról, 1656/2012. (XII.
20.) Kormány határozat Magyarország σemzeti Katonai stratégiájáról
380
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irпnвulпsúak.”381 Ezek a hatások leképzĪdnek a nemzetbiztonsági szféra kialakulási,
illetve fejlĪdési folyamataiban is, amelyeket 3 periódusra oszthatunk. ůhogy
Magyarország elemzésénél látható volt, az euroatlanti integráció, majd napjaink
globális kihívásai által generált új biztonságpolitikai helyzet okán jelentkezĪ, a
nemzetbiztonsági

szféra

egészét

érintĪ

átalakítási

folyamatok

jelentik

a

korszakhatárokat.
ů stratégiai kultúra ciklusainak részletes elemzése elĪtt néhány gondolatot
érdemes szólni az átmenet két évérĪl. ůz 1989. novemberi fordulat után enyhe
többségĸ, ellenzéki vezetésĸ kormány jött létre.382 Ezen idĪszakban nem került sor a
belügyminiszteri poszt betöltésre, így a megbízott belügyminiszter-helyettes lett a
szolgálatok vezetĪje. 1989. december 30-án nevezte ki Václav Havel erre a posztra
Richard Sachert, aki az 1990. január 30-án kelt parancsával feloszlatta a föderális
belügyminisztérium kötelékébe tartozó titkosszolgálatot. ůz Állambiztonság (Štátna
bezpečnosť: ŠtŰ) kémelhárító részlege, a II. Igazgatóság is erre a sorsra jutott.
Ugyanakkor felállításra került az új kémelhárítással foglalkozó szervezet, amelynek
neve ůlkotmány és Demokrácia Védelmi Hivatal (Úrad na ochranu ústavy a
demokracie: ÚτÚD) lett. ů jogállamiság alapintézményeinek kialakításával együtt az
új szervezet mĸködését, feladatainak meghatározását, az általa használható titkos
információgyĸjtĪ eszközök és módszerek alkalmazását alkotmányos garanciákkal és a
jogi szabályozással kellett volna biztosítani, ami akkor nem történt meg. ůz ÚτÚD
személyi összetétele létrejöttekor sokszínĸ volt. ů vezetĪ pozíciókat az új
demokratikus erĪk képviselĪi és a reaktivált nyugdíjasok töltötték be. ů valódi munkát
azonban az elĪdszervezet ŠtŰ azon tagjai végezték, akik egy erre létrehozott bizottság
általi átvilágítás során megfeleltek.
1990. december 19-én az elsĪ demokratikus választáson gyĪzött kormány
belügyminisztere Ján Langoš döntött az ÚτÚD megszüntetésérĪl és felállította a
Szövetségi

Információs

Szolgálatot

(Federální

informační

služba:

FIS)

a

Űelügyminisztériumon belül. Ezen intézmények leginkább abban különböztek
egymástól, hogy az FIS ellentétben az ÚτÚD-val nem rendelkezett saját figyelĪ
egységgel és titkosszolgálati technikai eszközökkel, mivel ezek a föderális
HAMBERGER Judit: Biгtonsпgpolitikai kihívпsok a visegrпdi orsгпgokban Lengвelorsгпg,
Csehorsгпg, Sгlovпkia. In: Biztonságpolitikai prognózis 201ő-ig, 2010. BHKKA. 100.old.
www.bhkka.hu/biztonsagpolitikai_tanulmanykotet.pdf (Letöltve: 201ő.08.22.)
382
A kormányfĪ Marian Čalfa volt, a parlament elnökévé Alexander Dubčeket, köztársasági elnökké
Václav Havelt választották.
381

132

DOI azonosító: 10.17625/NKE.2017.09

rendĪrséghez kerültek, így ezen részlegeket újból fel kellett állítani.383 1991. július 1ével ismét változás történt a szervezet életében. ů névváltozatáson túl, a Föderális
Űiztonsági Információs Szolgálat (Federální bezpečnostní informační služba: FŰIS)
kiemelt jelentĪséggel bírt a törvényi háttér megteremtése az 1991. május 29-én
elfogadott 2ŐŐ/1991. számú törvénnyel a Föderális Űiztonsági Információs
Szolgálatról és a titkosszolgálati eszközök használatáról. ů törvény meghatározta a
FŰIS önálló szervezeti státuszát, kiemelte a Űelügyminisztérium kötelékébĪl
közvetlen kormány irányítás alá helyezve, ami függetlenítette egyúttal a rendĪri
szervektĪl is. Igazgatóját a kormány ajánlására az elnök nevezte ki. Két helyettese volt,
egyik a Szlovák, másik a űseh Köztársaság viszonyában. ů FŰIS tehát Cseh és
Szlovák Szövetségi Köztársaság nemzetbiztonsági szolgálata volt, amelynek az állam
belsĪ és alkotmányos rendjének védelme volt a fĪ feladata. ů szervezet
tevékenységének meghatározásakor nagy hangsúlyt fektettek az információk
megszerzésére, feldolgozására és értékelésére, különösen négy területen, amelyek az
alkotmányos rend védelme, a külföldi titkosszolgálati törekvések elhárítása,
terrorizmus elleni fellépés és az ország biztonságának és gazdasági érdekeinek
védelme voltak.384 ů törvény már az 1. §-ban rögzítette az alkotmányosság és a
törvényesség elveit, tehát teljesen új rendszert, értéket hozott a cseh és a szlovák
titkosszolgálatok életében, tevékenységük kijelölésében, bár hatékonysága a
történelmi folyamatok tükrében rövid életĸ volt. Számos új és alapvetĪ gondolat került
benne megfogalmazásra, amelyeken keresztül egy demokratikus társadalom elvei
tükrözĪdnek a nemzetbiztonsági szféra megítélésében. ů szolgálat felügyeletét és
ellenĪrzését a parlament (szövetségi gyĸlés) látta el, egy erre a célra létrehozott
bizottságon keresztül, melynek összetételét az említett törvény részletesen
szabályozta. ů FŰIS törvényben meghatározott feladatai ellátása céljából az állami
szervektĪl hatékony segítséget és információt kérhetett a jogszabályban meghatározott
módon, valamit jogosult volt használni a joghatósága alá tartozó titkosszolgálati

383
ZEMAN, Petr: České гpravodajské službв po roce 1989 -struktura, prпvní postavení a
vývoj. In: Űalabán, Miloš, –Stejskal, Libor a kolektiv : Kapitoly o bezpečnosti. Praha, Karolinum,
2010.252.old
384
PτKτRσÝ, Ladislav: Zпkon o FBIS - první гпkonnп úprava гpravodajských služeb v
Československu. In: „Skúsenosti s fungovaním spravodajských služieb v postkomunistických
krajinách", Zborník ůŰSD 2013.
http://www.absd.sk/skusenosti_s_fungovanim_spravodajskych_sluzieb_v_p
(Letöltve: 2015.04.05.)
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forrásokat: titkosszolgálati technikai anyagok és eszközök, fedĪokmányok, titkos
kapcsolat létesítése és figyelés.
ů szervezet űsehszlovákia kettéválásával elvesztette létjogosultságát. ůz
őŐ3/1992. számú törvény rendelkezett feloszlatásáról, valamint a szervezet ingó és
ingatlan vagyonának 2-1 arányú elosztásáról, illetve az információk megosztásáról, az
irattárakról, valamint a munka- és szolgálati jogokról. ů nemzetbiztonsági érdekeket
szem elĪtt tartva a két ország között megkötött megállapodás értelmében osztották
meg a FŰIS által összegyĸjtött, feldolgozott és tárolt információkat. Jogutódként
űsehországban megalakult a Űiztonsági Információs Szolgálat (Űezpečnostní
informační služba: ŰIS) és Szlovákiában a Szlovák Információs Szolgálat (Slovenská
informačná služba: SIS).
ůz ŠtŰ 1. Igazgatóságának, a felderítésnek a jogutóda a Föderális
Űelügyminisztérium Külföldi kapcsolatok és Információs Hivatala (Úřadu pro
zahraniční styky a informace Federálního Ministerstva vnitra: ÚZSI FMV ČR) lett,
amely átvette a folyó ügyek és az archívumok nagy részét is. ů hivatalt az átalakítás
nem érintette olyan mélyen, mint az elhárítást, mivel 6 részlegébĪl ő-ben a
kommunista idĪszakban is tevékenykedĪ felderítĪk látták el a vezetĪi feladatokat. ů
személyi állomány jelentĪs része szintén megmaradt.385 Elindult ugyanakkor egy
fokozatos átalakítási folyamat, amelynek részeként csökkentették az alkalmazottak
létszámát és rehabilitálták az 1968-as eseményekben érintetteket. MegkezdĪdött
továbbá az új állomány toborzása és iskoláztatása az Egyesült Királyságban.386 Az
átalakulás legszembetĸnĪbb jellemzĪje azonban a nyugat-európai államokkal kötött
ún. „gentleman agreement”, azaz hallgatólagos megállapodás volt, ami a júniusi
parlamenti választások után csúcsosodott ki a rezidensek űsehszlovákiába történĪ
visszahívásával.387 Nyugat-Európának ugyanis a ’90-es évek elején a legnagyobb
aggodalma az volt, hogy a kialakulóban lévĪ szolgálatok az orosz Állambiztonsági
Űizottság (К

: КГБ- KGŰ) befolyása alá

kerülnek.

JAMBOR, Eduard: Vplвv Slovenskej informačnej službв na charakter a transformпciu politického
sвstému na Slovensku do roku 1998. Űakalárska práca. Űrno, 2007. 21. old.
http://is.muni.cz/th/172379/fss_b/Vpylv_Slovenskej_informacnej_sluzby_na_charakter_a_transforma
ciu_politickeho_systemu_na_Slovensku_do_roku_1998.pdf (Letöltve: 201ő.04.03.)
386
CIBULA, Igor: História tajných služieb v ČSR. http://www.absd.sk/historia_tajnych_sluzieb_v_csr
(Letöltve: 201ő.0Ő.03.)
387
JAMBOR, Eduard: i.m. 22. old.
385
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ůz elhárítással ellentétben az ÚZSI tevékenységéhez az átmenet idĪszakában nem
kötĪdött jogi szabályozás, az elsĪ törvény a mĸködéséhez köthetĪen csak 1994-ben, a
két állam szétválása után született. ů 1ő3/199Ő. számú törvény a nemzetbiztonsági
szféra egészét érinti, és immár több mint 20 éve van hatályban űsehországban. Az
ÚZSI jogállása ekkor megváltozott, mivel kikerül a Űelügyminisztérium irányítása
alól.
1992 augusztusában, Ő hónappal a űseh és Szlovák Szövetségi Köztársaság
szétválása elĪtt kezdte meg mĸködését az ÚZSI 36. τsztálya Pozsonyban. Feladata az
operatív-ügynöki tevékenység megszervezése volt az új érdeklĪdési területeken,
kiemelten a volt Szovjetunió tagállamaiban, a háborúba sodródó Űalkánon és a közelkeleti térségében. ů szekció magját az ŠtŰ 1. Igazgatóságának rehabilitált tagjai,
továbbá korábban a prágai központban szolgálatot teljesítĪ állomány adták, illetve új,
megfelelĪ tapasztalat nélküli káderek kerültek a testületbe. ůz ÚZSI ezen osztálya jó
kiindulási alapot adott egy új, szuverén ország, új hírszerzési hivatalának
megteremtéséhez.388
Katonai szolgálatok tekintetében is nagy változást hozott a történelmi
fordulópont. Kezdetben a változások csak a kémelhárítási részleget érintették, késĪbb
azonban a felderítésre is átterjedtek. ů Katonai Elhárítás (Vojenská kontrarozvědka:
VKR) szerkezetátalakítása elĪször csak a feladatszabás kapcsán történt, mivel a
korábbi fĪ tevékenysége a kelet-nyugati szembenállás végével elvesztette jelentĪségét,
majd strukturálisan is, az új fenyegetések globális és regionális szinten történĪ
erĪsödésével. ů VKR-t tehát nem oszlatták fel, mint polgári viszonylatban az ŠtŰ-t,
de 1990 júliusában irányítása a Űelügyminisztériumtól (III. Igazgatóság) átkerült a
honvédelmi minisztériumba új elnevezés alatt, elnevezése Katonai védelmi szolgálat
(Vojenské obranné spravodajstvo: VτS) lett. ůz új struktúrába csak kevés korábbi
VKR-tag került. ů lefolytatott eljárások ugyanis három csoportba sorolták Īket: 1.
akik tovább dolgozhattak az új nemzetbiztonsági alakulatban, 2. akik csak a
hadseregben folytathatták pályájukat és 3. akikre nem tartottak igényt még a haderĪn
belül sem. A VKR egykori tagjai, akik a második csoportba kerültek besorolásra,
alkották az 1991. január 21-én megalakult a Katonai RendĪrség (Vojenské policie:
VP) állományát.

388

CIBULA, Igor: i.m.
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ůz önálló szlovák állam 1993. január 1-jén alakult meg. ůz azóta eltelt közel negyed
évszázadot a nemzetbiztonsági szféra fejlĪdését alapul véve három periódusra
oszthatjuk, amely Szlovákiában politikus- és személyiségfüggĪ volt.
1. Mečiar időszaka.
Egy kialakuló ország önmeghatározásának idĪszaka pozitív hozadékokkal és
gyermekbetegséggel együtt. ůz összképet azonban rontja, hogy a ciklus végére
elszigetelĪdése fenyegetett és nemzetközi pozíciója lényegesen romlott. Ezt az
idĪszakot Vladimír Mečiar személyéhez és politikájához köthetjük,389 és Szlovákia
nemzetközi színtéren történĪ helykeresésével jellemezhetjük, amely a végletek
külpolitikai orientációját hozta, mivel a semlegesség koncepcióján át a nyugati nyitás,
majd a visszarendezĪdés, illetve az oroszbarát külpolitika is megjenik a palettán.
űsehszlovákia szétesésével megalakult a Szlovák Köztársaság, ami nagyon hamar
megkapta a nemzetközi elismerést, felvette a diplomáciai kapcsolatokat a világ
meghatározó országaival. ůz ország megalakulásától kezdĪdĪen széleskörĸ
konszenzus uralkodott a külpolitikai prioritások tekintetében, amelyek az integrációs
intézményekhez való mihamarabbi csatlakozás és partneri viszony kialakítása a
demokratikus országokkal voltak. „A sгlovпk külpolitika kiindulópontjai aг пllamisпg
kérdésével függenek össгe, és arra keresik a vilпgos vпlasгt, kik vagвunk mi és hovп
akarunk tartoгni.“390 Ezekre választ adva határozható meg a nemzeti érdek és
vezethetĪ le a külpolitikai viszony- és nézetrendszer meghatározása. ů szlovák
külpolitika sikertelensége 1993-1997 között éppen abban rejlett, hogy nem tudott
választ adni ezekre a kérdésekre. Űár Szlovákia deklarálta a nyugati civilizációhoz
való tartozását és erĪfeszítéseket tett a nyugat-európai és transzatlanti politikai,
gazdasági és biztonsági struktúrákoz391 való csatlakozásra, tetteiben azonban nem
mutatta meg. ů nyilatkozatok nem váltak belsĪ meggyĪzĪdéssé. 392 További

Vladimír Mečiar II. kormánya 1992. június 2Ő- 1994. március 1ő;III. kormánya 1994. december 131998.október 30. ů köztes idĪben Jozef Moravčík ideiglenes kormánya volt hatalmon.
390
DULEBA, Alexander–LUKÁČ, Pavol–WLůűHτVSKÝ, Miroslav: Zahraničnп politika Slovenskej
republikв východiskп, stav a perspektívв. Bratislava, Výskumné centrum Slovenskej spoločnosti pre
zahraničnú politiku – Friedrich Ebert Stiftung, 1998. 6. old.
http://www.old.sfpa.sk/dokumenty/publikacie/3. (Letöltve: 201ő.08.2Ő.)
391
Szlovákia, ahogy Magyarország is a ’90-es években biztonságának garanciáit nemcsak a σůTτ
szervezetében, hanem az akkor még mĸködĪ Nyugat-európai Unióban látta
392
ůz önálló Szlovák Köztársaság megalakulásával a szlovák nemzet „ezeréves álma” vált valóra,
azonban a lakosság és vélemények szerint az önállósság kezdeményezĪi, a politikusok sem voltak rá
felkészülve. Űár az államiság külsĪ jegyei rendelkezésre álltak, hiányoztak a célok, az ideák. Ez sok
esetben a föderáció külpolitikájának másolásához vezetet, ami elĪre jelezte az adott idĪszak külpolitikai
kudarcait.
389
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negatívumként említendĪ, hogy ebben az idĪszakban nem volt „gazdája“ a
külpolitikának, mivel a politikai elit nem határozta meg azt a centrumot, amelyben
kialakulhatott volna egy aktív, reális politikai hatalommal bíró apparátus.393
A biztonságpolitikai elképzelések tekintetében az esetleges semlegességi
koncepció feladásával 199Ő. február 9-én Szlovákia a σůTτ-tagság mellett döntött és
csatlakozott a Űékepartnerség programhoz.394 Ekkora vált ugyanis világossá a politikai
elit számára, hogy egy éppen megszületett kis kelet-közép-európai állam külsĪ és belsĪ
biztonságának garanciáit csak olyan intézményekhez való csatakozással biztosíthatja,
amelyekkel demokratikus értékközösséget képez és katonai, politikai szövetséget
alkot. ů programban való részvétel célja a σůTτ-tagság, a kompatibilitás és az
interoperabilitás elérése volt. Még ebben az évben megszületett az ország elsĪ védelmi
doktrínája, és 1996-ban a Szlovák Köztársaság σemzeti Űiztonságának alapvetĪ céljai
és alapelvei395 elnevezésĸ dokumentum.
ůz aktuálpolitikai folyamatok, a világos nemzeti érdek megfogalmazásának
hiánya azonban más irányba terelték ezeket az elképzeléseket. ů reformok
megtorpantak, így Szlovákia kimaradt a σůTτ bĪvítés elsĪ körébĪl, elvesztette azt a
bizalmi tĪkét, amelyet megalakulásakor kapott.
ů nemzetbiztonsági szolgálatok esetében megszületésükkel, feladataik
meghatározásával, a törvényi keretek kialakításával és az állami rendszerbe történĪ
beintegrálásukkal azonosítható ez a periódus. ů szolgálatok egy új ország, új
szerveiként jöttek létre, ugyanakkor magukon hordozták a csehszlovák korszak és
mintegy két éves föderációs idĪszak minden pozitív és negatív hatását. ů cseh
kollégáikkal ellentétben a FŰIS szlovákiai szekciójának tagjai nem váltak
automatikusan az új szolgálat, a Szlovák Információs Szolgálat (Slovenská informačná
služba: SIS) részévé, amely 1993 januárjában jött létre a 36/1993. számú törvény
alapján. ů szolgálattal kapcsolatos másik probléma politikai jellegĸ volt, mivel az a
köztársasági elnök és a miniszterelnök közötti hatalmi harc színterévé vált.396 Ehhez

VIDA Csaba: A Sгlovпk Köгtпrsasпg пllamisпgпnak megteremtése. In: Hadtudomány, 2007. XII. évf. 3.
szám www.zmne.hu/kulso/mhtt/hadtudomany/2007/3/2007_3_13.html (Letöltve: 201ő.08.22.)
393
DULEBA, Alexander – LUKÁČ, Pavol – WLůűHτVSKÝ, Miroslav: i.m. 31-32.old.
394
Magyarország és Szlovákia PfP tagfelvétele egy nap különbséggel történt: 199Ő.február 8-án és 9én.
395
τbranná doktrína Slovenskej republiky z roku 1994 és Základné ciele a zásady národnej bezpečnosti
Slovenskej republiky z roku 1996. http://www.nrsr.sk/ (Letöltve: 201ő.08.10.)
396
ů szolgálatokat illetĪen a fĪigazgató Ivan Lexa (199ő.0Ő.18-1998.10.29.) kinevezéséhez
kapcsolódott és tovább csúcsosodott ifjabb Michal Kováč elrablásának ügyében és annak
kivizsgálásában.
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további adalék volt kormányfĪ és a parlamenti koalíció kapcsolata, az ellenzék
elenyészĪ képviselete az állami szféra (pl. nemzetbiztonsági szolgálatok, közszolgálati
televízió, σemzeti Vagyonalap) tevékenységét ellenĪrzĪ szervekben.
ů Szlovák Köztársaságot – összehasonlítva más közép-, illetve kelet-európai
partnereivel – ekkor mint kevésbé meggyĪzĪ és politikailag kevésbé kikristályosodott
államként tartották számon.397 Szlovákia életében ez az idĪszak, amikor a
túldimenzionált orosz kapcsolat mint külpolitikai alternatíva azzal fenyegetett, hogy a
szlovák kül- és biztonságpolitika elfordul az euro-atlanti dimenziótól.398 A
titkosszolgálatoknál is egyfajta visszarendezĪdésrĪl beszélhettünk, amelyet a szakírók
a már említett régi ŠtŰ tisztek újraalkalmazásával, valamint a korábbi hálózati
személyek és módszerek újjáélesztésével magyaráznak.399
ů katonai szolgálatok esetében is jellemzĪ volt, hogy az állampárt idején a
Katonai Elhárítás (VKR) kötelékében szolgáló, de a szövetségi rendszer alatti
felülvizsgálat alapján nemkívánatosnak nyilvánított hivatásos munkatársak, illetve a
Katonai RendĪrség állományából átlépĪk tevékenykedtek az új szervezetekben. 400 A
Katonai HírszerzĪ Szolgálat (Vojenská Spravodajská Služba: VSS) információszerzĪ,
-értékelĪ, valamint tájékoztató tevékenységet folytatott. ů Katonai Védelmi
Hírszerzés (Vojesnké τbranné Spravodajstvo: VτS) alapvetĪen védelmi feladatokat
látott el, a védelmi minisztérium, valamint a fegyveres erĪk nemzetbiztonsági
(biztonsági) védelméhez köthetĪen. Meghatározó szerepe volt továbbá a szlovák
hadiipar érdekek védelmében is. Mindkét szervezet mĸködését az önálló Szlovákia
létrejöttével a 198/199Ő. számú törvény szabályozta, irányításuk a Honvédelmi
Minisztérium irányítása alá került. Tehát megmaradt a föderáció idĪszakában

397
WLACHOVSKY, Miroslav: Sгlovпkia –aг elsгalasгtott lehetőségek orsгпga. In: Pro Minoritate,
1997. Tavasz, Különszám.
http://www.prominoritate.hu/folyoiratok/1997/ProMino97-2-10-Wlachovsky.pdf (Letöltve:
2015.04.03.)
398
Erre az idĪszakra tehetĪ a Magyarországot is érintĪ SIS-akció, az τmega. Szlovák parlamenti
jelentés azzal vádolta a SIS-t, hogy Moszkva megbízásából több akciót hajtott végre a környezĪ
országokban, így Magyarországon is. Hazánkkal kapcsolatos legfĪbb céljuk az euro-atlanti csatlakozás
megakadályozása volt.
hetek.hu: Titkossгolgпlatok hatпron innen és túl.
http://www.hetek.hu/fokusz/199902/titkosszolgalatok_hataron_innen_es_tul (Letöltve: 201ő.0Ő.03.)
399
LESσÁ, Ľuba: Únos preгidentovho sвna alebo krпtke dejinв tajnej službвBratislava, Grand
Multitrade, 1998. 54. old.
400
GτFJÁR, Jaroslav: Vojenské spravodajstvo na rпгcestí. In: „Skúsenosti s fungovaním
spravodajských služieb v postkomunistických krajinách", Zborník ůŰSD 2013.
http://www.absd.sk/upload/file/ZBORNIK_ABSD_2013_WEB.pdf (Letöltve: 201ő.04.22.)
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kialakított struktúra, a katonai hírszerzés és elhárítás elkülönítése. 401A katonai
hírszerzés konkrét tevékenységérĪl, felépítésérĪl, szervezetérĪl és létszámáról,
valamint vezetés-irányításáról semmilyen információt nem adtak ki, nincsenek
nyilvános adatok. Megalakulása után jó két évtizedig nem kerültek napvilágra a
szervezetet érintĪ negatív kritikák, botrányok, mint a SIS esetében.
ů kaotikus belpolitikai viszonyokat és a letisztulatlan külpolitikai orientációt jól
mutatja a csak napjainkban nyilvánosságra hozott 199ő-1998 között mĸködĪ árnyék
titkosszolgálat léte, amelyhez hasonló a volt kommunista országok egyikében sem
szervezĪdött.402 Ugyanakkor elmondható, hogy ezen országok egyike sem került
politikailag a ”senki földjére” Szlovákiához hasonlóan, mivel a demokratizálódási
folyamatok haladtak, a nyugati elkötelezettség kétségbevonhatatlan volt, bár a
piacgazdaságra való áttérés mindenütt kisebb-nagyobb nehézségekbe ütközött.
Szlovákiában ezen ciklusban a szolgálatok egyértelmĸen a politikai játszmák foglyai
voltak, melybĪl morálisan megtépázva kerültek ki.
2. Az 1998-2004 közötti periódus.
1998-ban minĪségileg új idĪszak kezdĪdött a szlovák kül- és biztonságpolitikában,
amely újraértékelte az Európában zajló folyamatokat, meghatározta a nemzeti
érdekeket és megvalósításukhoz szükséges eszközöket. σem volt szükség a korábban
deklarált prioritások megváltozatására, de szükséges volt kiértékelni azt, miért nem
volt képes Īket az ország megvalósítani. Ez a folyamat Szlovákiában Mikuláš
Dzurindához és kormányaihoz403 volt köthetĪ, aki új értelmet és tartalmat adott az
euroatlanti kapcsolatoknak.

1998 után tehát alapjaiban változott meg Szlovákia

belpolitika légköre, a reformorientáltság, a kozmopolitizmus, az európai irányváltás
lett a jellemzĪ. ů politikai elit az új, európai mércével is mérhetĪ politikai kultúra
meghonosításának kísérletét vállalta fel.404

űsehországban ezzel szemben már 199Ő-ben a 1ő3. sz. törvény alapján összevonásra kerültek és
megalakult a VZ (Vojenské zpravodajství- Katonai Hírszerzés)
402
ů szlovák szolgálatokra vonatkozó kutatásaim során több alkalmammal találkoztam az árnyék
titkosszolgálat-elmélettel. Évtizedeken keresztül mítoszként élt a szlovák közvéleményben,
napjainkban azonban egyre több nyilvánosságot kap. Létének magalapozottságát véleményem szerint
elfogadhatónak tekinthetjük, hiszen ezt nemzetközi fórumokon bizonyították a téma kutatói és
érintettjei, mint Vladimír Mitro a SIS volt fĪigazgatója 1993-199ő és 1998-2003 között, vagy Igor
űibula a SIS igazgatója 1993-199ő közötti idĪszakban és Jaroslav Ivor a Páneurópai FĪiskola jogi
fakultásának dékánja.
403
Mikuláš Dzurinda vezette kormányok 1998-200Ő és 200Ő-2006. ů második kormány ciklusidejét a
kialakult belpolitikai helyzet miatt nem tudta kitölteni, az elĪrehozott választásokon megbukott.
404
HUSHEGYI Gábor: Sгlovпkia - Egв nagв korsгak vége.
http://magyarnarancs.hu/kulpol/szlovakia_-_egy_nagy_korszak_vege-65150 (Letöltve: 2015.09.04.)
401
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ůz új szlovák kormány külpolitikai programjában elsĪszámú prioritásként a mielĪbbi
EU és σůTτ csatlakozást, illetve a szomszédos országokkal való szorosabb
együttmĸködés kialakítását jelölte meg. τroszország irányába „korrekt és
kiegyensúlyozott kapcsolatok” megteremtését tĸzte ki célul, melyet aktív nemzetközi
szerepvállalással kívánt alátámasztani.
ůz Unióhoz történĪ csatlakozás a szlovák külpolitikában – a magyar, osztrák és
a horvát nézetekkel szemben – kifejezetten csak politikai célként jelenik meg, mivel a
szervezet nem tud biztonsági garanciákat nyújtani az ország védelmére. ůz alakulóban
lévĪ közös kül-és biztonságpolitika nem jelentett az ország számára alternatívát
biztonsági érdekeinek érvényre juttatásában. ů szlovák kormány nézete szerint a
σůTτ a biztonság garanciája, amit a kormány kül- és belpolitikai elképzeléseknek is
tükröznie kell – határozta meg az 1998-ban kiadott kormányprogram. EbbĪl adódóan,
ahogy Magyarország esetében is, szükség volt új biztonság- és védelempolitikai elvek
felállítására és dokumentumokba foglalására. 2001-ben elfogadta a parlament az
ország biztonsági, védelmi és katonai stratégiáit (Űezpečnostná stratégia Slovenskej
republiky, τbranná stratégia Slovenskej republiky, Vojenská stratégia Slovenskej
republiky.)
ů szolgálatok vonatkozásában is érezhetĪk voltak ezen törekvések, amelyek
különösen az eddig a nemzetbiztonsági szféra jogi szabályozás nélküli területeinek
felügyeletében öltöttek testet, megszüntetve a korábbi exlex állapotokat. ůz 1998/ 73.
számú törvénnyel405 az állami szolgálatról szabályozták a polgári nemzetbiztonsági
szolgálat állományának jogviszonyát. ů katonai szolgálatokra a 200ő. évi 3Ő6. számú
törvény406 a Szlovák Köztársaság Fegyveres ErĪinek hivatásos katonáinak állami
szolgálatáról, vonatkozott. ů katonai nemzetbiztonsági szolgálatok állományát
érintette továbbá a 328/2002. számú a katonák és a rendĪrök szociális biztosításáról
szóló törvény is.407ůz alapvetĪ jogokhoz kapcsolódó és a magánszférába intenzíven
beavatkozó titkos információgyĸjtés is szabályozásra került. ů 211/2000. számú
törvény az információhoz való szabad hozzáférés eljárását és körét szabályozta, a

215/2004. Zákon o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby,
Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície
(www.minv.sk/?policia&subor=174990 (Letöltve: 201ő.04.05.)
406
346/2005. Zákon o štátnej službe profesionálnych vojakov ozbrojených síl Slovenskej republiky a
o zmene a doplnení niektorých zákonov. http://zakony.judikaty.info/predpis/zakon-346/2005
(Letöltve: 201ő.04.05.)
407
328/2002. Zákon o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov.
(http://www.zakonypreludi.sk/main/search.aspx?text=a+328%2F2002 (Letöltve: 201ő. április ő.)
405
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166/2003. számú adatvédelmi törvény az infokommunikációs eszközök a tikos
információgyĸjtésre felhatalmazott szervek általi használatát szabályozza.408
ů demokratizálódási folyamtok terén hasonló jelentĪségĸ tényként kezelhetjük
az új kormány azon lépését, amely jogot adott az ellenzéki pártoknak a parlamenti
bizottságokban való részvételre, így azon bizottságéba is, mely a SIS tevékenységét
felügyeli.409
A szlovák szolgálatok történetében ebben az idĪszakban került sor az elsĪ szervezeti
átalakításra, mivel egy új szervezet a σemzeti Űiztonsági Hivatal (σárodný
bezpečnostný úrad – σŰÚ) került felállításra, ami a minĪsített és a rejtjelzett
információk védelmét, valamint az elektronikus aláírással kapcsolatos feladatokat
hajtja végre.410 A hivatal 2001. november 1-jével kezdte meg mĸködését a 241/2001.
számú minĪsített adatok védelmérĪl szóló törvény alapján, ami 200Ő-ben módosításra
került.411 Jelenleg az σŰÚ tevékenységét a titokvédelemrĪl szóló, 21ő/200Ő. számú
törvény szabályozza. Feladata a külföldi minĪsített adatok továbbításának biztosítása
a Szlovák Köztársaság területén, összhangban a nemzetközi szerzĪdésekkel, illetve
hogy együttmĸködjön más országok nemzeti biztonsági hatóságaival és a nemzetközi
szervezetek biztonsági ügynökségeivel.412 Ezen kívül nemzetbiztonsági ellenĪrzéseket
végez a megrendelĪk vonatkozásában.
ů katonai szolgálatok esetében a σůTτ-hoz történĪ csatlakozás olyan
követelményeinek kellett eleget tenni, mint a σůTτ felderítési rendszerében, továbbá
a koalíciós mĸveletekben való közremĸködés, valamint a σůTτ közös terrorista
ellenes feladataiban való részvétel. Távolabbi célként pedig egy kompatibilis rendszer
kiépítése szerepelt.

ů törvény ezen eszközök és módszerek körét a következĪkben állapítja meg 2 § (1): olyan titkos
információgyĸjtésre használható eszközök, berendezések, elektronikus, rádió-technikai,
fotómechanikai, optikai, mechanikai, kémiai és egyéb mĸszaki eszközök, berendezések, melyek a)
postai és egyéb küldemények kinyitására, vizsgálatára és elemzésére, b) elektronikus hírközlĪ
szolgáltatás útján továbbított kommunikáció tartalmának megismerése és rögzítésére, c) video, audio és
egyéb felvételek felhasználására és elemzésére vonatkoznak.
166/2003. Zákon o ochrane súkromia pred neoprávneným použitím informačno-technických
prostriedkov. http://www.zakonypreludi.sk/zz/2003-166 (Letöltve: 201ő.0Ő.0ő.)
409
DVτRSKÝ, Daniil: Komparace гahraniční politikв České republikв a Slovenské republikв v kontextu
vstupu
do
NATO.
Űakalářská
práce.
Űrno,
2007.
30.
old.
is.muni.cz/th/144041/fss_b/Bakalarska_prace.doc (Letöltve: 2015.10.11.)
410
ů hivatal cseh megfelelĪje 1998-ban jött létre. Feladata annyiban mutat túl a szlovák σŰÚ-n, hogy
2011-tĪl hozzá tartozik a kibervédelemhez kapcsolódva a űseh Govűert (Kormányzati eseménykezelĪ
központ).
411
215/2004. Zákon o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov
hhttp://www.zakonypreludi.sk/zz/2004-215 (Letöltve: 201ő.04.05.)
412
σárodný bezpečnostný úrad: http://www.nbusr.sk/index.html (Letöltve: 201ő.04.05.)
408
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A ciklus nemcsak szervezeti átalakítást hozott nemzetbiztonsági szférában, hanem
olyan új kihívásokkal is szembe kellett nézniük, amelyek korunk társadalmainak
bizonytalanság érzetét meghatározzák. ů legnagyobb közülük a terrorizmus elleni
fellépés, de további feladatként jelent meg a szervezett bĸnözés, a tömeges migráció,
a szélsĪséges vallási és politikai ideológiák terjedése, a proliferáció, az energetikai
biztonság, a környezetvédelem mint kihívás felismerése és definiálása. ů periódus
által felölelt közel 6 éves idĪszak ráadásul nem volt mentes a szolgálatokhoz köthetĪ
csatározásoktól sem, amelyek 2003-ban már túlmutattak a határokon és negatívan
hatottak Szlovákia σůTτ és EU tagjelöltségét illetĪen. ůz egyik legnagyobb
probléma és félelem arra volt visszavezethetĪ, hogy a szolgálatok tevékenységük
kivitelezésében és módszereik használatában visszatérnek a kommunista idĪszakban
bevált gyakorlathoz, amelyet alátámasztott a még mindig nagy létszámban
tevékenykedĪ egykori ŠTŰ tagok száma.413 Ezek a feltevések azon alapultak, hogy
olyan kapcsolatok maradhattak fenn Moszkvával, amelyek nemcsak Szlovákia
biztonságát, hanem a σůTτ-tagországokét is veszélyeztethették volna. További
kérdést vetetett fel az a tény, hogy azok, akik korábban, a szocialista idĪkben
megsértették az emberi jogokat és részt vettek a politikai üldözésekben, a SIS
tagjaiként szolgálták ki az új rezsimet, amely maga is ingatag volt, megerĪsítésre
szorult.
ůz idĪszak végére az ország külföldi megítélése jelentĪsen megváltozott. ůz
ország két év alatt végigment azokon a folyamatokon, amelyeken a visegrádi országok
jóval lassabban haladtak. „Sгlovпkia a veгető nвugati gaгdasпgi lapok és aг aгok
mögött пlló befektetői csoportok kedvence lett – egвfajta regionпlis (neo)liberпlis
mintaorsгпggп lépett elő. Aг aktuпlis kormпnвгattól pedig nem volt idegen a rп
oktrojпlt „beггeg gвerek sгerep.”414 ů nemzetbiztonsági szférát illetĪen, a fent említett
problémák ellenére is megszilárdult a társadalmi bizalom. ůz integrációs
szervezetekhez történĪ csatlakozás nemcsak az ország biztonsági helyzetét változtatta
és egyben határozta meg, hanem a szolgálatok lehetĪségeit a partneri együttmĸködés

TASR: Jane's Intelligence Digest: SIS poгerп do minulosti.
http://korzar.sme.sk/c/4608571/janes-intelligence-digest-sis-pozera-do-minulosti.html (Letöltve:
2015.08.05.)
414
HůLÁSZ Iván: Sгlovпkia 2006: hogвan tovпbb a vпlasгtпsok utпn?
http://www.magyarszemle.hu/cikk/20060701_szlovakia_2006_hogyan_tovabb_a%C2%A0valasztaso
k_utan (Letöltve: 201ő.08.12.)
413
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keretét kiszélesítve. Szlovákia ebben az idĪben már tevékenyen részt vett a σůTτ
missziókban és részesévé vált a σůTτ és az EU hírszerzĪi információs rendszerének.
3. 2004-től napjainkig.
Ezen idĪszak Szlovákia EU- és σůTτ-csatlakozástól tart napjainkig és politikai
értelemben leginkább Robert Fico személyéhez kötĪdik.415 Űár a csatlakozás
külpolitikai szempontból hatalmas sikere volt az országnak, a belpolitikai helyzet
ingatag maradt. Legnagyobb belpolitikai vita a Lisszaboni SzerzĪdés ratifikálása során
2008-ban robbant ki, majd következett a médiatörvény módosításának javaslata és a
szlovák közoktatási törvény felülvizsgálata. ůz így kialakult belpolitikai helyzetet a
pártok egymás ellen indított többfrontos támadásai tették még bonyolultabbá. Űár az
ország belpolitikai viszonyainak alakulása korántsem felelt meg az európai politikai
normáknak, gazdasági fejlĪdése töretlen maradt, ami egyenes út volt az euró 2009.
január 1-jei bevezetéséhez.
ů szlovák külpolitika kiindulási pontját az állam belsĪ környezete és a külsĪ
környezet kölcsönhatása határozza meg. ůz ország alapvetĪ és állandó külpolitikai
érdekei: területi integritásának megĪrzése, polgárai biztonságának garantálása, a
fenntartható gazdasági, társadalmi, környezeti és kulturális fejlĪdés optimális
feltételeinek biztosítása, amelyet a csatlakozás után kiadott „Szlovák köztársaság
középtávú külpolitikai stratégiája”416 elnevezésĸ dokumentum határoz meg. ů
külpolitika stratégiai célja az ország fejlĪdésének biztosítása egy stabil és kiszámítható
nemzetközi környezetben. ů dokumentum nem határoz meg prioritásokat, mivel
azokat a kormány által évente kiadásra kerülĪ „Külpolitikai iránymutatás”
tartalmazza, amely kisebb-nagyobb eltéréssel a csatlakozástól számítva a következĪ
dimenziókat határozza meg417:
1. Két- és többoldalú diplomпcia, ami az egyes országokkal való kétoldalú kapcsolatok
erĪsítését és a nemzetközi szervezetekben való aktív részvételt jelenti, melynek
Űár az I. Fico-kormány 2006-ban került hatalomra, de személye már az elĪtte lévĪ idĪszakot is
meghatározta, befolyásolta. Kormányzását mindössze 1,ő évre szakította meg Iveta Radičová, úgy,
hogy a 2010-es választásokon nyert Fico, a szavazatok 3Ő,8%-át szerezte meg, de nem tudott kormányt
alakítani. ů második kormány a 2012-es elĪrehozott választásokon abszolút többséget, így egypárti
kormány alakult. 2016-ban a szavazatok 28,28%-át kapta a Smer–SD (Irány – Szociáldemokrácia), így
négypárti koalícióra kényszerült.
416
Strednodobá stratégia zahraničnej politiky Slovenskej republiky do r. 201ő
https://www.mzv.sk/App/wcm/media.nsf/vw_ByID/ID_D9D5A743A2CE0A4FC12578950037A688_
SK/$File/strategia%20ZP%20SR.pdf (Letöltve: 2015.08.24.)
417
Zameranie zahraničnej a európskej politiky Slovenskej republiky na rok 2004-2016.
https://www.mzv.sk/sk/zahranicna__politika/dokumenty_k_zahranicnej_politike (Letöltve:
2015.08.28.)
415
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sarokpontja az ország szerepvállalása a szegénység felszámolásában, a fenntartható
fejlĪdés és a demokratikus átalakulás pénzügyi támogatásában, továbbá nemzetközi
fejlesztési együttmĸködésekben. Kétoldalú együttmĸködések fejlesztése során
Szlovákia kiemelt hangsúlyt helyez a gazdasági fellendülés támogatására és a
munkahelyteremtés

elĪsegítésére.

Regionális

viszonylatban

legjelentĪsebb

együttmĸködést a V-Ő csoport jelenti számára.
2. Sгomsгédsпg és térségpolitika, valamint a hatпrokon пtnвúló regionпlis
egвüttműködések, amelyben Szlovákia külön figyelmet szentel a cseh-szlovák és a
magyar-szlovák viszonynak. Ukrajna integrációs törekvéseit, amely ország
egyedüliként a szomszédai közül nem EU és/vagy NATO tag, támogatja az átalakítási
és reformfolyamatok függvényében.
3. Gaгdasпgi diplomпcia és aг orsгпg egвséges megjelenítése külföldön, amelynek
súlypontja a kereskedelmi és gazdasági érdekek érvényesítésén van. ů gazdaságnak
ugyanis olyan erĪs kis-és közepes méretĸ vállalkozásokra van szüksége, amelyek
növelik a munkahelyek számát. ůz ország nagy hangsúlyt fektet a befektetések
növelésére, az új technológiára és az innovációra, továbbá az alkalmazott kutatás
területén a hazai és a külföldi egyetemek közötti együttmĸködésre.
4. Diplomпciai jelenlét, amely összekapcsolódik a nyilvános diplomácia418
fogalmával. űélja a szlovák országkép egységes, pozitív irányú formálása, ami által
növelhetĪ az ország külpolitikai mozgásterére és versenyképességére. Ennek eszközei
a kommunikációs csatornák nyitottságának és az információáramlás gyorsaságának
növelése. Ebbe a pontba sorolandó a konzuli szolgálat korszerĸsítésére vonatkozó
iránymutatás és az állampolgárok segítése külföldön is.
5. Európa politika, amelyben jelentĪs szerepe van a gazdaság megerĪsítésének,
aktuálisan négy területen; bankunió, fiskális unió, gazdasági unió és a demokratikus
legitimitás az EU-ban. Hasonlóan hangsúlyos a szlovák külpolitikában a 201Ő–2020
közötti kohéziós politika pénzügyi keretének kérdése, az ehhez kapcsolódó

ů nyilvános diplomácia fogalmának használata és tartalmának meggyökeresítése a politikai
kultúrában térségünkben új keletĸ. ů nyilvános diplomácia azon tevékenységek összessége, amelyek
arra irányulnak, hogy egy ország kormánya, szervezetei, vállalatai és magánszemélyei befolyásolják
más országok kormányát, szervezeteit, vállalatait és magánszemélyeit a nemzetközi kommunikáció
segítségével nemzetközi mozgásterük és versenyképességük növelése érdekében.
SIMON-NAGY Lilla: Nyilvпnos diplomпcia. PhD. értekezés, Budapesti Corvinus Egyetem 2012. 17.
old. http://phd.lib.uni-corvinus.hu/705/1/Simon_Nagy_Lilla.pdf (Letöltve: 201ő.08.25.)
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programok, strukturális alapok és a beruházások. 2016-os esztendĪ abszolút prioritása
az Európai Unió Tanácsának soros elnöki feladatainak ellátása.419
6. Aг orsгпg biгtonsпga. A szlovák kül- és biztonságpolitika a NATO-hoz és az EUhoz köti a régió biztonságát, ami határozottan kiáll a σůTτ egészének katonaivédelmi és politikai átalakítása, a transzatlanti kapcsolatok erĪsítése mellett, továbbá
támogatni kívánja a szervezet együttmĸködését az EσSZ-szel, az EU-val és az
EBESZ-szel a nemzetközi békés és biztonság szavatolásának érdekében.420
ůz ország realista külpolitikát folytatva a kis ország tudatával kapcsolódik be az
egyre globálisabb külpolitikai feladatok elvégzésébe, amelyben meg kívánja erĪsíteni
befolyását és hatást kíván gyakorolni a nemzetközi környezetre nagyságának,
gazdasági és katonai képességeinek tudatában. ůz ország kiemelten kezeli a
nemzetközi színtér azon változását is, amely a nem állami szereplĪk megjelenéséhez
kapcsolható, így együtt kíván mĸködni velük, a transznacionális szervezetekkel és
civil szervezĪdésekkel egyaránt. Hangsúlyozza ugyanakkor, hogy a kül- és belpolitika
határai egyre jobban összemosódnak, amelyet tovább erĪsít a Lisszaboni SzerzĪdés
hatályba lépése.421 ů külpolitika és diplomácia feladata az ország érdekeinek
meghatározása és képviselete, illetve olyan mechanizmusok kimunkálása, amelyek
által biztosítható megvalósítása.
Ez a külpolitika és a biztonság- és védelempolitika közötti szoros összhang
azonban némi hiányosságot mutat. Míg a külpolitikai orientáció a változó kihívásokra
aktuális válaszokkal rendelkezik, a reális biztonságpolitikai és ezáltal a
ů szlovák elnökség a következĪ négy kulcsterület határozta meg:
- gazdaságilag erĪs Európa és stabil euró;
- egységes összeurópai migrációs és menekültügyi politika kialakítása, mely az okok megszüntetésének
lehetĪségére is koncentrál;
- közös EU energiapolitikai kialakításának kérdése, amelyben kiemelt szerepet kap az energiaforrásdiverzifikáció szélesítése és az energetikai infrastruktúra fejlesztése;
- korszerĸ egységes piac kérdése, melyben a kis és közepes vállalkozások, az innováció, a befektetĪi
biztonság kérdése hangsúlyos.
Zameranie zahraničnej a európskej politiky Slovenskej republiky na rok 2016 .
https://www.mzv.sk/documents/10182/2198827/2016++Zameranie+zahrani%C4%8Dnej+a+eur%C3%B3pskej+politiky+Slovenskej+republiky (Letöltve:
2016.07.02.)
420
Jelenleg a szlovák haderĪ két σůTτ által vezetett katonai küldetésben, ůfganisztánban (ISůF) és
Bosznia-Hercegovinában, továbbá két EU-misszióban, az EUFOR ALTHEA BoszniaHercegovinában és az EUMM Grúziában, illetve az EσSZ ciprusi és UσSTτ megfigyelĪ
missziójában vesz részt.
Ministerstvo obrany SR: Zahraničné operпcie.http://www.mod.gov.sk/zahranicne-operacie/
(Letöltve: 201ő.08.2ő.)
421
SLÁVIKτVÁ, Eliška – BILČÍK, Vladimír – DULEBA, Alexander: Strednodobп koncepcia roгvoja
verejnej diplomacie v podmienkach Ministerstva гahraničných vecí SR.
Analýгa skúseností a nпvrh odporúčaní. Bratislava, 2009. http://old.sfpa.sk/dokumenty/publikacie/222
(Letöltve: 201ő. 08. 25.)
419
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védelempolitikai célok meghatározása nem követi a nemzetközi környezet változásait.
A 2005-ben elfogadott dokumentumok a Szlovák Köztársaság Űiztonsági Stratégiája
és a Szlovák Köztársaság Védelemi Stratégiája422 a σůTτ és az EU stratégiáival
összhangban a kollektív biztonság tükrében világosan meghatározták az ország
védelmének jellegét, átalakították értékrendszerét, a területvédelem helyett az ország
érdekeinek védelme került elĪtérbe, az elmúlt tíz évben azonban aktualizálásukra nem
került sor.423
ů nemzetbiztonsági szféra vizsgálatánál ezen tényeket figyelembe véve a
cikluson belül éles határt kell húznunk, amely a 2012-13 években kezdĪdött –
Magyarországhoz hasonlóan – és napjainkig is tart. ů korszak elsĪ felére a kialakított
struktúrák változatlansága jellemzĪ, ugyanakkor új kihívásokkal is szembesülniük
kellett, amelyek közül a legégetĪbbek a társadalmi-gazdasági problémák kiélezĪdése,
a nemzetközi gazdasági kémkedés és a szervezett bĸnözés erĪsödése voltak. ů szlovák
nemzetbiztonsági szféra ezeken túl kiemelt figyelmet fordított az ukrán válság okán az
egyre erĪsödĪ orosz titkosszolgálati aktivitásra, valamint a hadiipari és kettĪs
felhasználású termékek exportjához kapcsolódó feladatokra.424. ů ciklus második
felében megkezdĪdött a szervezeti átalakítás elsĪ köre, ami a katonai szolgálatokat
érintette. 2013. január 1-jével a korább két katonai nemzetbiztonsági szolgálatból, a
VSS-bĪl és a VOS-bĪl létrejött a Katonai Hírszerzés (Vojenské spravodajstvo – VS).
ůz új szervezet katonai hírszerzĪ és elhárító tevékenységet bel- és külföldön egyaránt
ellát. Felügyelete megmaradt a védelmi minisztériumban. ůz átalakítással együtt
növelték létszámát, Szlovákia megváltozott biztonsági helyzetével indokolva.
σagyobb hangsúlyt kívánnak adni a rádióelektronikai felderítésnek (Signals
Intelligence: SIGIσT), további célként jelölték meg egy olyan ügynökökbĪl,
elemzĪkbĪl, analitikusokból álló hálózat kialakítását, amely képes reagálni a
biztonsági kihívások változásaira a határokon kívül és belül egyaránt. 425 A klasszikus
feladatain túl az integrált szolgálatnak el kell látnia az illegális fegyverkereskedelem
ellenĪrzését, a szlovák állampolgárok külföldi fegyveres konfliktusokba történĪ
Űezpečnostná stratégia Slovenskej republiky, τbranná stratégia Slovenskej republiky
ů biztonsági stratégia aktualizálásának kérdése 2010-ben került elĪször napirendre, majd 201Ő-tĪl,
az ukrán válság kirobbanása óta folyamatosan tematizálja a közvéleményt. ů jelenlegi kormány
azonban ezt a témát nem tartja napirenden. ů védelmi stratégia megújítására vonatkozóan a szlovák
védelmi miniszter Martin Glváč 201ő januárjában igenlĪen nyilatkozott,
424
Slovenská informačná služba http://www.sis.gov.sk/pre-vas/sprava-o-cinnosti.html#bezpecnostnaoblast (Letöltve: 201ő.10.02.)
425
Úrad Vlády Slovenskej republiky http://www.vlada.gov.sk/martin-glvac-vojenske-spravodajstvonie-je-len-na-odpocuvanie-ako-si-to-mysli-exminister-galko/ (2015.09.06.)
422
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bevonásának figyelemmel kísérését, továbbá a biztonsági kockázatokhoz köthetĪen
nagyobb hangsúlyt kell fektetnie a partnerszolgálatokkal való együttmĸködésre.
További feladatként jelentkezik az állomány nemzetbiztonsági ellenĪrzése, illetve az
információs rendszerek és rejtjelzĪ eljárások védelme.426
ů változások következĪ állomása már a teljes átalakítás jegyében hozzányúlt
volna a polgári szolgálatokhoz is. ů törvényjavaslat alapján a SIS átnevezésre került
volna Polgári HírszerzĪ Hivatalre (Úrad civilného spravodajstva: ÚűS), feladatai
jobban illeszkedtek volna az ország XXI. századi biztonsági helyzetéhez és
külpolitikai mozgásteréhez.427 ů reform egyetlen megvalósult hozadéka a 2013. január
1-jén a SIS keretein belül felállításra került σemzeti Űiztonsági ElemzĪ Központ
(σárodné bezpečnostné analytické centrum: σŰůű)428 volt. ůz országos hatáskörĸ
állami szervezet feladata a Szlovák Köztársaságot érintĪ biztonsági kihívások és
terrorfenyegetés tekintetében az információgyĸjtés és -értékelés.
A SIS-re és a VS-re egyaránt vonatkozó, az európai normáknak jobban megfelelĪ, a
szolgálatokat hatékonyabb ellenĪrzés alá vonó törvény már évek óta elvárás a szlovák
közvélemény részérĪl, ráadásul a kormánypárt 2012-es választási programjában is
jelentĪs elemként szerepelt. 201ő márciusára elkészült ugyan egy törvénytervezet,
amelynek elvi alapjait maga a SIS429 is támogatta, a folyamat végül kudarccal zárult,
mivel hiányzott a széleskörĸ politikai támogatás.

GLVÁČ, Martin: Vojenské spravodajstvo nie je len na odpočúvanie.
http://komentare.hnonline.sk/komentare-167/vojenske-spravodajstvo-nie-je-len-na-odpocuvanie633715 (Letöltve: 201ő.09.06.)
427
ů változás 201ő-ben lépett volna életbe, nem nyúlva az σŰÚ feladatai-és hatásköreihez. ů
tanulmány a 201ő márciusában a Űelügyminisztérium által a tárcaközi egyezetésre beterjesztett
törvénytervezet vette alapul.
σávrh nového zákona o spravodajských službách .
https://lt.justice.gov.sk/Document/DocumentDetails.aspx?instEID=1&matEID=8014&docEID=414272&docFormEID=1&docTypeEID=1&langEID=1&tStamp=201503
20085157633 (Letöltve: 201ő.08.29.)
428
ů biztonsági fenyegetettségek kapcsán országos hatáskörrel mĸködĪ szervezet fĪ feladata a
terrorizmus és a jelentĪs biztonsági fenyegetések elleni harc koordinálása, az információk elemzése,
továbbá a szervezetek közötti kommunikáció irányítása. ů szervezet újdonsága abban rejlik, hogy
korábban az országban nem volt olyan koordinációs központ, ami összefogta volna a különbözĪ
szervezetek tevékenységi körét ezen a téren.
Slovenská informačná služba http://www.sis.gov.sk/o-nas/nbac.html (Letöltve: 201ő. 04.06.)
429
ů szervezet több mint két évet dolgozott az új titkosszolgálati törvényen, közel 300 javaslatot
megvizsgálva, melybĪl ő0-et talált jelentĪsnek.
TA3: Nový гпkon o tajných službпch гrejme nebude, chýba mu politickп podpora.
http://www.ta3.com/clanok/1069033/novy-zakon-o-tajnych-sluzbach-zrejme-nebude-chyba-mupoliticka-podpora.html (Letöltve:2016.06.11.)
426
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3.3.3. AUSZTRIA
ůusztria esetében a stratégiai kultúra nemzetbiztonsági elemét érintĪ szakaszhatárokat
a

semlegesség430

politikájához

kapcsolódva

a

kül-

és

biztonságpolitika

periódusváltásai határozták meg, amelyben jelentĪs helyett foglalt el az EU
csatlakozás, majd az ország részvétele az Unió intézményeiben.
1. A kilencvenes évek.
ůz idĪszakot az útkeresés idĪszakával jellemezhetjük. Ez a ciklus szociáldemokratanéppárti nagykoalíció431 állandó válságához köthetĪ, amely abból adódott, hogy ez a
kormányzati forma nem tudott megbirkózni a kor gazdasági, politikai és társadalmi
kihívásaival. Ehhez kapcsolódott a regionális viszonyok újradefiniálása, melyben a
legfĪbb kihívást a Varsó SzerzĪdés (VSZ) – Kölcsönös Gazdasági Segítség Tanácsa
(KGST) körbĪl kiszabadult államok egy európai biztonsági rendszerbe való
befogadása jelentette, ami együtt járt a korábbi osztrák kelet-nyugati hídszerep
feladásával. Ez azonban nem vezetett a külpolitika passzív értelmezéséhez, mivel
külpolitikájának középpontjába a nemzeti érdekeit helyezte az ország az EU-tagságára
koncentrálva, azzal a törekvéssel, „hogв a gaгdasпgi és politikai erőforrпsai alapjпn
a köгép-európai térség stabilitпsпhoг hoггпjпrulпst nвújtson.”432
ůz osztrák kül- és biztonságpolitika a folytonosságra, a stabilitásra, és a
kiszámíthatóságra helyezte a hangsúlyt. ů külpolitika céljai ůusztria pozíciójának
erĪsítése a világban, a béke és a biztonság elĪmozdítása az ország földrajzi
ů kétpólusú világ összeomlásával, majd az EU-hoz történĪ csatlakozásával ůusztriának újra kellett
értelmeznie a semlegesség fogalmát. ů II. periódusban Haider kormányzásának idĪszakában a
semlegesség helyett a szövetségen kívüliség fogalmával apellált és lebegtette a σůTτ-belépés
opcióját is. Werner Faymann vezetése alatt a semlegesség politikája „visszakanyarodik” a korábbi
értékrendhez, elutasít bármely katonai szövetségben való részvételt.
431
τsztrák Szociáldemokrata Pártra (Sozialistische Partei Österreichs – SPÖ), τsztrák σéppárt
(Österreichische Volkspartei – ÖVP). ůz osztrák pártrendszer megértéséhez vissza kell mennünk
néhány szó erejéig a múltba. ůz osztrák pártrendszerre 19Őő után a nagyfokú stabilitás volt jellemzĪ.
Ez mindenekelĪtt két párt domináns szerepében mutatkozott meg, melyek egészen a 80-as évek
közepéig a parlamenti mandátumok több mint 80 százalékával rendelkeztek. ůz SPÖ-t 1970-tĪl 13 éven
át predominánskét jellemezhetjük. Ez az ún. arányrendszer (Proporz-System), amely nemcsak a
politikában, hanem a gazdaság és a kultúra területén is érvényesült összesen két alkalommal tört meg,
2000-ben, majd 2003-ban, amikor Haider gyĪzelemre vitte párját, az τsztrák Szabadságpártot.
(Freiheitliche Partei Österreichs-FPÖ). (200ő. április 17-tĪl az ÖVP-FPÖ-koalíciót az utóbbiban történt
pártszakadás miatt felváltotta ÖVP-ŰZÖ-koalíció.(Űündnis Zukunft Österreich (ŰZÖ) –Szövetség
ůusztria JövĪjéért).
NAGYSZEGI Teréz: Ausгtria politikai pпrtjai.
http://www.grotius.hu/doc/pub/SOGBYD/32%20ausztria%20politikai%20p%C3%A1rtjai.pdf.
(Letöltve: 201Ő.10.23.)
Űundeskanzleramt Österreich http://www.bundeskanzleramt.at/ (Letöltve: 201Ő.10.23.)
432
Kiss J. László: Globaliгпlódпs és külpolitika. Nemгetköгi rendsгer és elmélet aг eгredfordulón. ,
Űudapest, Teleki László ůlapítvány. 2003. 284.old.
430
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környezetében és szerte a világon, továbbá a stabilitás és a gazdasági növekedés
biztosítása voltak. ů hangsúlyok meghatározásánál hét területre összpontosított,
amelynek sorrendisége meghatározó volt: Európa; Közép-és Kelet-Európa/ Dunarégió; szomszédságpolitika; nemzetközi intézmények; Egyesült Államok és
τroszország; semlegesség; fejlesztési együttmĸködések.433
ůusztriának a változó viszonyok között újra meg kellett határoznia semlegességének
keretét.
ůz elsĪ nagy kihívás a Kuvait elleni iraki támadás kapcsán az Egyesült
Nemzetek Szervezete (EσSZ) részérĪl érte az osztrák semlegességet, amelynek
Űiztonsági Tanácsában 1991-92-ben nem állandó tag volt. ů másodikat a semlegesség
uniós csatlakozással való harmonizációja jelentette, mivel csatlakozási kérelmét 1989.
július 17-én nyújtotta át Űrüsszelben. ůz osztrák politikai és diplomáciai körökben az
a vélemény uralkodott, hogy a keleti nyitással ůusztria Űrüsszelbe vezetĪ útja is
könnyebbé válik, de az ezzel kapcsolatos reményekben csalódniuk kellett.434 Az
Európai Űizottság csak két évvel késĪbb reagált hivatalosan a kérelemre az osztrák
politikusok értésére adva, hogy a csatlakozási tárgyalások nem elĪzhetik meg az
egységes belpiac létrehozásáról szóló szerzĪdés életbe lépését.
ů ciklus félidejében, 199ő. január 1-jén megvalósult csatlakozás során ůusztria
átvette az EU egész jogrendszerét, ezzel együtt a már meglévĪ Maastrichti szerzĪdést
és annak a közös kül- és biztonságpolitikára vonatkozó (KKBP) rendelkezéseit. ů
Szövetségi ůlkotmányba beiktatásra került a 23. f paragrafus,435 amely kimondja,
hogy a semlegességi törvény nem áll ellentétben a közös kül- és biztonságpolitikában
való részvétellel. Hasonló lépésként értékelhetjük az ország csatlakozását 199ő-ben a
Űékepartnerséghez, ami által a semlegességi törvény hatálya tovább korlátozódott.

433
ůz osztrák külpolitika ezen érdekszférái többé-kevésbé már 19őő-ben kialakultak, az 1990-ben
bekövetkezett változások sorrendiségüket alakították át. ů korábbi idĪszakban egyértelmĸ
dominanciája a semlegesség kérdésének volt, amelyet a szomszédságpolitika követett. ů megosztott
világban a két nagyhatalomhoz fĸzĪdĪ viszony nem játszott fontos szerepet, mivel ez nem volt
beleilleszthetĪ az aktív semleges külpolitikába. JelentĪs szegmens volt azonban a Közel-Kelet, ahol az
osztrák diplomácia közvetítĪ szerepet kapott; ekkora azonban a konfliktus csitulni látszott.
FILZMAIER Peter – PELINKA Anton: Außenpolitik und Neutralitтt, In: Medienpaket. 1. Politische
Bildung.
ftp://193.170.235.123/Lernbehelfe/Wirtschaft_und_Recht/BWLA/Medienpakete/Politische_Bildung/
K07.pdf (Letöltve: 2016.06.2Ő.)
434
GEHLER, Michael: нsterreichs Aussenpolitik der Zаeiten Republik. Von der allieren Besatгung bis
zum Europa des 21. Jahrhunderts. Band 2. Innsbruck–Wien–Bozen: Studien Verlag, 2005. 584–591.
old.
435
Bundesverfassungsgesetz: Bundes-Verfassungsgesetz-Novelle 1994 — B-VGN 1994.
http://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/BgblPdf/1994_1013_0/1994_1013_0.pdf (Letöltve: 201Ő.10.23.)
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ůz osztrák külpolitika új utat találva magának erĪteljesen és kezdeményezĪen lépett
fel a regionális együttmĸködések terén, amelyek közül kiemelendĪ a Quadragonale,436
illetve megjelent a regionális partnerség elképzelés, ami a „közép-európai
érdekközösség” integrálódását volt hivatott elĪsegíteni.437
ů korszak legnagyobb biztonságpolitikai kihívásaként a délszláv válság
jelentkezett, ahogy már Magyarország kapcsán utaltam rá. Űár ůusztriának nem kellett
arra számítania, hogy – bizonyos korlátozott eseteket kivéve – területét harcok
érintenék, a biztonságpolitikai környezet kiszámíthatatlansága, az instabilitás, az
államok közötti és azokon belüli konfliktusok és a katonai szint alatti kockázatok
mindenképpen hátrányosan érintették biztonságát.438 ů korábban egyértelmĸ és
egydimenziójú

ellenségkép,

amely

meghatározta

a

feladatokat,

összetetté,

kiszámíthatatlanná és többpólusúvá vált. ů nemzetbiztonsági szolgálatok tekintetében
strukturálisan ez a változás nem volt érzékelhetĪ. Még a hidegháború idĪszakában,
1985-ben hajtottak végre a haderĪn belül jelentĪsebb változást. ůz átalakítást
követĪen a Katonai HírszerzĪ Szolgálatból (Heeres-Nachrichtendienst)439 létrejött a
Katonai HírszerzĪ Hivatal (Heeresnachrichtenamt: Hσaů) külföldre vonatkozó
feladatokkal és az Elhárító Hivatal (ůbwehramt – AbwA), amelynek illetékességi
területe katonai vonatkozásban belföld volt.440 Így szervezetileg kettévált a katonai
hírszerzés és az elhárítás. Feladatokban azonban megjelentek az új kihívások. Ezek,
természetüknél fogva már túlhaladták a katonai dimenziót, a biztonság komplex
felfogásának adva teret. ů ciklus felénél ismét új problémakörrel került szembe az
osztrák nemzetbiztonsági szféra, amely az EU jogrendszeréhez történĪ alkalmazkodást
ölelte fel, mivel mérvadóvá az EU közös kül- és biztonságpolitikára vonatkozó
rendelkezései váltak. Ezzel egyidejĸleg megnĪttek a látens válságok Európa
perifériáján is.
ů Közép-Európai Kezdeményezés elĪdje, amelyet 1989. november 11-én ůusztria, Jugoszlávia,
Magyarország és τlaszország hozott létre Űudapesten.
437
KISS J. László: Globaliгпlódпs és külpolitika. Nemгetköгi rendsгer és elmélet aг eгredfordulón.
293.old.
438
TůKÁűS Judit: Ausгtria aг új Európпban. Aг osгtrпk biгtonsпgpolitika egв évtiгede 1989-1999. Phd.
értekezés. Eötvös Loránd tudományegyetem bölcsészettudományi kar. Budapest, 2008.
http://doktori.btk.elte.hu/hist/takacsjudit/diss.pdf (Letöltve: 201Ő.10.20.)
439
ů Katonai HírszerzĪ Szolgálat feladata nemcsak a katonai biztonság garantálása terjedt ki, hanem a
hírszerzésért is felelĪs volt. ů szolgálat átalakítása a Lucona-ügyhöz kapcsolódott.
CONTE, Domingo: Der нsterreichische Auslandsgeheimdienst: HNA (Heeresnachrichtenamt).
http://nomenom.blogspot.hu/2011/01/das-heeresnachrichtenamt-hna.html (Letöltve: 201ő.0Ő.1Ő.)
440
Miliz Info: Das Abwehramt– mehr als ein Nachrichtendienst,
2012.BMLVS/Ausbildungsabteilung.2. sz. 5-6.o.
http://www.bundesheer.at/pdf_pool/milizinfo/ausgabe0212.pdf#page=5 (Letöltve: 201ő.0Ő.06.)
436
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2. 2000-2007 közötti időszak.
ůusztria életében ez a ciklus relatív rövid idĪszakot ölel fel, amely Wolfgang Schüssel
kancellári idejéhez kötĪdik, külpolitikailag azonban ůusztria ideiglenes politikai
elszigetelĪdését jelöli.441 A szankciók önmagukban is az osztrák kül- és
biztonságpolitika alapvetĪ újragondolását követelték meg. „ Elég csak arra
gondolnunk, hogв megmutattпk aгt aг évtiгedes külpolitikai mulasгtпst, amelв
gвakorlatilag európai sгövetségesek nélkül hagвta Ausгtriпt 2000 elején.”442 Ennek
eredményeként létrehozták a „regionális partnerség” koncepcióját, amely a keletközép-európai országokra épített. Ez eredeti formájában nem aratott sikert, mert a
kelet-közép-európai partnerek új intézmények létrehozását nem támogatták,443 az
együttmĸködés bĪvítését viszont igen. Így megalapították a „kulturális Közép-Európa
platformot” (Kultur-Mitteleuropa-Plattform), amelynek következtében ůusztria
Európa-politikájában hangsúlyos elemmé vált a keleti nyitás (τstöffnung).444
ů koalíciós partnerek az addigi kurzust felülvizsgáló új biztonság- és
védelempolitikai programmal indítottak, amelyben átfogalmazták a klasszikus
semlegességi elvét és nem zárták ki ůusztria valamikori σůTτ-csatlakozását, mely
döntést népszavazással kívánták megerĪsíteni. ů biztonság- és védelempolitikai
doktrínát tehát több mint 10 évvel a kétpólusú világrend felbomlás után, a politikai
erĪk közötti nézeteltérések okán 2001 decemberében fogadta el az osztrák parlament.
ů dokumentum megkísérli az osztrák biztonságpolitika445 felülvizsgálatát azáltal,
hogy a semlegesség helyett a szövetségen kívüliség fogalmával apellál és kiemeli a
NATO-belépés lehetĪségét, ugyanis „Európa biгtonsпga elsősorban a NATO és aг EU

ůz Európai Unió egyik legsúlyosabb diplomáciai válságaként tartjuk számon a 1Ő tagállama által
meghirdetett ůusztria elleni szankciót, melyet az τsztrák Szabadságpárt (FPÖ) kormányra kerülése
váltott ki 2000. február Ő-én.
442
TůKÁűS Judit: i.m. 5 old.
443
További probléma volt Űécs konfliktusa ezen országokkal, melyek közül kiemelést érdemel a Űenešdekrétumok, valamint a temelíni atomerĪmĸ miatti Szlovákiával és űsehországgal. „Emellett a
baloldali osгtrпk sгaksгerveгetek nвomпsпra a munkaerőpiac liberaliгпlпsпnak kérdésében Bécs a
leendő tagorsгпgokkal sгemben restriktív politikпt folвtatott, amelв a csatlakoгпsukat követően is
megmaradt.”
KISS J. László: Osгtrпk vпlasгtпsok: nagвkoalíciótól nagвkoalícióig, avagв a néppпrtok eróгiója. In:
MKI-Tanulmányok. ů Magyar Külügyi Intézet idĪszaki kiadványa, 2008. ő. old.
444
KĩRÖSI István: Ausгtria Európa-politikпja és gaгdasпgi poгíciója aг Európai Unióban. In:
Külügyi Szemle, 2013. XII. évf. 2. sz. 2Ő. old.
http://kki.gov.hu/download/1/7a/b0000/Kulugyi_Szemle_2013_02_Ausztria_Eur%C3%B3papolitik%C3%A1j_.pdf (Letöltve: 2016.07.02.)
445
ů második köztársaság elsĪ biztonság- és védelempolitikát meghatározó dokumentuma az 197ő-ben
törvénybe iktatott védelmi doktrína. Ezt követĪen 198ő-re készült el a Honvédelmi Terv
(Landesverteidigungsplan), melynek kidolgozásáról az osztrák kormány már 197ő októberében
határozatot hozott.
441
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működőképességétől függ.”446 Ennek meghatározó lépései a 2001 májusában kiadott
hadianyag és a külföldi csapatok ausztriai állomásoztatását szabályozó törvény
módosítása,447 a 2004-ben elfogadott és a lisszaboni szerzĪdésbe átmentett
szolidaritási záradék elfogadása, valamint a 200Ő novemberében született osztrák
döntés az Európai Unió harccsoportjaiban való részvételrĪl voltak. Ezzel
megfogalmazódott és realizálódott az igény az osztrák biztonság- és védelempolitika
számára az olyan képességek kialakításának tekintetében, amelyekkel teljesíthetĪk a
petersbergi feladatok, vagyis a békekikényszerítéshez köthetĪ alkalmazás.448 A
nemzetközi gyakorlatban így ůusztria a továbbiakban nem semleges, hanem
szövetségmentes országnak számított, amit a stratégia a semlegességbĪl a szolidaritás
irányába történĪ változásként jellemez.449 ůz osztrák külpolitika célkitĸzéseit, melyek
a biztonságpolitika alapjául szolgáltak ebben a ciklusban, a következĪkben
jellemzhetjük:
1. Európa jövője, ami a bĪvítésre koncentrál és célja a kontinens biztonságához,
stabilitásához és jólétéhez való hozzájárulás, amely a regionális politikában is
visszatükrözĪdik. További fontos kérdés az EU intézményi és döntéshozatali reformja,
és szerepének a világpolitikában való felértékelĪdése.
2. Európai sгomsгédsпgpolitika és jó visгonв a Köгel-Kelet orsгпgaival. ůz osztrák
külpolitika feladatának tekinti a délkelet-európai országok csatlakozásának
támogatását és a török reformokat.
3. A transгatlanti visгonвok javítпsa. ůz osztrák kül- és biztonságpolitika központi
kérése, tekintettel arra a tényre, hogy az iraki háború kapcsán feszültségek keletkeztek
Európa és az Egyesült Államok között.450

Sicherheits- und Verteidigungsdoktrin. www.bka.gv.at/2004/4/4/doktrin_d.pdf (Letöltve:
2014.10.23.)
447
ů törvény lehetĪvé tette a nemzetközi mandátumú békefenntartó katonai erĪk ott tartózkodását és az
ország területének és légterének igénybevételét.
Demokratiezentrum Wien: Die österreichische Neutralitтts- und Außenpolitik.
http://www.demokratiezentrum.org/wissen/timelines/die-oesterreichische-neutralitaets-undaussenpolitik.html?type=98 (Letöltve: 2014.10.24.)
448
Ezt a folyamatot támasztja alá, hogy ůusztria a közös kül- és biztonságpolitikában teljes mértékében
részt kíván venni, amit példáz az EU Közép-afrikai Köztársaságban indított katonai mĸveleteiben való
részvétele, továbbá hogy 326 katonája szolgál Űosznia-Hercegovinában az uniós misszió, az ůLTHEů
részeként és űsádban 160 katonája teljesített szolgálatot 2008 januárjától 2009 decemberéig.
bundesheer.at: Auslandseinsтtгe des Bundesheeres. http://www.bmlv.gv.at/ausle/zahlen.shtml
(Letöltve: 201Ő.11.09.)
449
Sicherheits- und Verteidigungsdoktrin. www.bka.gv.at/2004/4/4/doktrin_d.pdf (Letöltve:
2014.10.24.)
450
Űundesministerium für Europa, Integration und Äußeres: Ferrero-Waldner prтsentiert Prioritтten
der österreichischen Aussenpolitik bei Botschafterkonferenг.
446
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ů vázolt hangsúlyeltolódások rávetültek a nemzetbiztonsági szférára is. Legnagyobb
változást azonban 2001. szeptember 11-ei terrortámadás és a nemzetközi
terrorfenyegetettség
szervezetrendszer

növekedése
átalakítása

okozta,
volt.

melynek

2002-ben

közvetlen

létrehozták

leképzése
a

a

Szövetségi

ůlkotmányvédelmi és Terrorelhárító Hivatalt (Űundesamt für Verfassungsschutz und
Terrorismusbekämpfung: ŰVT). ů szervezet a Űelügyminisztérium kötelékébe tartozó
rendĪrhatóság nemzetbiztonsági jelleggel, de nemzetbiztonsági jogosítványok nélkül,
ami a Terrorizmus Elleni Mĸveleti űsoport, a Szervezett Űĸnözés Elleni Mĸveleti
űsoport és az 19Őő-ben felállatott ÁllamrendĪrség τsztályaiból jött létre.451
ů Hivatal fĪ feladata az állam biztonságát veszélyeztetĪ fenyegetések elleni
védelem, valamint az államellenes tevékenység felderítése, megelĪzése, különös
tekintettel az extrémizmusra, továbbá a terrorizmusra, a kémkedésre, az illegális
fegyverkereskedelemre és a politikai motiváció alapján elkövetett törvényellenes
cselekményekre.452 ů legnagyobb változás mégis a titkosszolgálati eszközök és
módszerek köréhez kapcsolódott, mivel a RendĪrségi Űiztonsági Törvény
„kiterjesztett veszélykutatás”453 címszó alatt lehetĪvé tette a rendĪri szervek számára,
hogy nyilvános helyeken fedésben hajtsák végre feladataikat, film, fotó és
hangfelvételeket készítsenek.454
ů fenyegetések átfogókká váltak, ezért meg kellett teremteni annak keretét, hogy
az ezekre való reagálás képessége minél szélesebb körben rendelkezésre álljon. Ezzel
együtt a fegyveres erĪk alkalmazásának spektruma is jelentĪs változáson ment
keresztül, ami által az osztrák biztonságpolitika egyre erĪsödĪ politikai eszközzé vált
Európában. Már ebben a ciklusban is állomásoztak külföldön osztrák erĪk: ŰoszniaiHercegovinában, Koszovóban, ůfganisztánban és űsádban. Így az említett
kontingensek védelme455 – a globális fenyegetések mellett – jelentĪs szerepet kapott a
https://www.bmeia.gv.at/das-ministerium/presse/aussendungen/2003/ferrero-waldner-praesentiertprioritaeten-der-oesterreichischen-aussenpolitik-bei-botschafterkonferenz/ (Letöltve: 201Ő.10.23.)
451
Center for Security Studies (űSS), ETH Zürich: Zivile Nachrichtendienstsвsteme im europтischen
Umfeld der Schweiz NDB-Ressortforschungsprojekt, 2011.
http://www.css.ethz.ch/content/dam/ethz/special-interest/gess/cis/center-for-securitiesstudies/pdfs/Zivile-Nachrichtendienstsysteme.pdf (Letöltve: 201ő.08.06.)
452
WEGMÜLLER, Hans: Heeres-Nachrichtenamt: der strategische Ausland-Nachrichtendienst
нsterreichs. In: SMZ: Sicherheit Schweiz: Allgemeine schweizerische Militärzeitschrift, 2009.175.
kötet. 1Ő-15.old. http://retrold.seals.ch/cntmng?pid=asm-004:2009:175::1134 (Letöltve: 2016.07.06.)
453
Erweiterte Gefahrenerforschung
454
Rechtsinfokollektiv: Der österreichische Verfassungsschutz und seine Befugnisse. In: IniqueUniversität Wien, 2012. 5. sz.
http://www.univie.ac.at/unique/uniquecms/?p=1883 (Letöltve: 201ő.07.12.)
455
ForceProtection- ErĪk védelme
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nemzetbiztonsági szolgálatok feladatkörében.456 Ezen feladatokat a 2001. július 1-tĪl
hatályos Katonai Illetékességi törvény (Militärbefugnisgesetz: MŰG) szabályozza.
ůz ůbwů tevékenységei kibĪvülnek, mivel az elhárítási feladatok mellett ellátja
a haderĪ belsĪ biztonsági és bĸnmegelĪzési célú ellenĪrzési feladatait is, a határokon
belül és külföldi missziókban is, különösen a kémkedés, a szabotázs és a felforgató
tevékenységek esetén.457 ů Hσaů esetében is a törvény egy letisztult feladatmeghatározást tartalmaz és kimondja, hogy ez a szervezet ůusztria stratégiai
hírszerzĪszolgálata, amelynek kiemelt szerepe van az ország és az EU biztonságát
érintĪ korai elĪrejelzĪ rendszerekben. Feladata a külföldi eredetĸ, idegen országokra,
nemzetközi szervezetekre, valamint intézményekre vonatkozó, biztonságpolitikai és
katonai szempontból releváns információk gyĸjtése.458 ůz információgyĸjtés katonai
és civil ágának elválasztása napjainkban a modern lét komplexitása okán lehetetlen és
nemzetközi szinten sem indokolt – hangzik az osztrák vélekedés.

459

Ezen

információkat így a katonai és a politikai döntéshozatal is alapul veszi.
Űár az osztrák külpolitika mozgástere ebben az idĪben behatárolt volt, a
kormány belpolitikai lépései, amelyek a törvényalkotásban csúcsosodtak ki, a
nemzetbiztonsági szféra kapcsán sikeresnek voltak mondhatóak. A 2001-2002-es
struktúramódosítás után ugyanis ebben az idĪszakban alakul ki az osztrák
nemzetbiztonsági szféra intézményi rendszere, ami a mai napig változatlan formában
fennáll.
3. 2008-tól 2016 májusáig.
Kül- és biztonságpolitikai szempontból a 2008-as esztendĪ ůusztria szempontjából is
meghatározó. ů már felsorolt globális jelenségeken túl, ůusztria gazdaságát a
bankszektor válsága negatívan érintette. Ekkor került hatalomra az a Werner Faymann
által vezetett nagykoalíció, ami 2013-ban ismételten gyĪzni tudott a választásokon.
Külpolitikájának kiemelten kezelt területei a következĪk voltak:460

bundesheer.at: Die Entstehung der österreichischen Nachrichtendienste.
http://www.bundesheer.at/organisation/beitraege/n_dienste/pdf/geschichte.pdf (Letöltve: 2015.07.12.)
457
Miliz Info: Das Abwehramt– mehr als ein Nachrichtendienst. 2012/2. 5-6.o.
http://www.bundesheer.at/pdf_pool/milizinfo/ausgabe0212.pdf#page=5 (Letöltve: 201ő.04.06.)
458
bundesheer.at: Die Entstehung der österreichischen Nachrichtendienste.
459
Heeres-Nachrichtenamt. In: Öffentliche Sicherheit, 2005. 7-8. sz.
http://www.bmi.gv.at/cms/BMI_OeffentlicheSicherheit/2005/07_08/files/Heeresnachrichtenamt.pdf
(Letöltve: 201ő.07.11.)
460
PETRITSCH, Wolfgang: Völlige Aufgabe der Außenpolitik нsterreichs. 
http://www.profil.at/home/golan-wolfgang-petritsch-voellige-aufgabe-aussenpolitik-oesterreichs360299 (Letöltve: 201ő.07.11.)
456
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1. Európai perspektíva, Ausгtria és aг Európai Unió. Horvátország 2013-as
csatlakozása után is a legfontosabb külpolitikai célja a többi nyugat-balkáni ország
integrációjának támogatása. ů földrajzi közelség, a gazdasági egymásrautaltság és a
történelmi kapcsolatok teszik ez a régiót különösen fontossá ůusztria számára, így a
politikai stabilitás és a jogállamiság megerĪsödése kapcsán az osztrák gazdaság is
profitálhat.

ů

Törökországgal

való

csatlakozási

tárgyalásokat

visszafogott

figyelemmel kíséri és kétségeit fejezi ki a koppenhágai kritériumok teljes körĸ
végrehajtásával kapcsolatban.461
2. Regionпlis politikai elköteleгettség. ů Dunamenti régió, az ůlpok és a fekete-tengeri
térség az osztrák regionális partnerség meghatározó elemei. ůusztria aktívan részt
kíván venni ezen makro-regionális együttmĸködések minden területén,462 továbbá
együttmĸködésre törekszik a Visegrádi űsoporttal (V-Ő) és Szlovénia csatlakozása
után „Visegrád Plusz” kezdeményezéssel is. ůusztria a közép-kelet-európai
szomszédaihoz történelmileg és kulturálisan is szorosan kötĪdik, ezért ezen
kapcsolatok ápolása jelentĪségteljes külpolitikájában.
3. Államsгerгődés és a semlegesség. ůusztria kül- és biztonságpolitikája elsĪsorban az
EU-ban, illetve a közös biztonsági és védelmi politika (KŰVP) keretén belül zajlik,
ezért teljes mértékben elkötelezi magát az Európai Unión belüli szolidaritásnak. ů
semlegesség politikája, amely visszakanyarodik a korábbi értékrendhez, elutasít
bármely katonai szövetségben való részvételt. ů σůTτ-tagságot ezért ůusztria nem
tekinti politikai lehetĪségnek, ugyanakkor számol a PfP, valamint az EσSZ vagy EU
vezetésĸ nemzetközi béke missziókhoz történĪ csatlakozással.
5. Egвüttműködés nemгetköгi konteбtusban. Az EU-tagság és részvétel az EσSZben463 kiemelt területei az osztrák külpolitikának. Semlegességét az „aktív
Bundesministerium für Europa, Integration und Äußeres:ůuswärtiges ůmt: Außenpolitik.
https://www.bmeia.gv.at/europa-aussenpolitik/ (Letöltve: 201ő.10.2Ő.)
461
Törökországgal kapcsolatban ůusztria álláspontja bizonyos fokig eltér az EU által képviselttĪl. ů
„testre szabott” partnerségrĪl szkeptikusan nyilatkozik, ragaszkodik ahhoz, hogy népszavazásra
bocsássa a kérdést egy esetleges pozitív tárgyalási eredmény után.
462
Ezen együttmĸködések kiemelt területei a biológiai sokféleség és a természeti területek megĪrzése,
a fenntartható fejlĪdés, az energiaforrások kérdése, a versenyképesség az innováció, illetve a
foglalkoztatáspolitika.
463
ůusztria az Öbölháború kitöréséig nem vett részt harmadik ország ellen irányuló katonai akcióban.
Az osztrák haderĪ azonban 1960-ban egy egészségügyi egységet küldött Kongóba az EσSZ keretében
indított békefenntartó mĸvelet részeként. ůzóta folyamatos katonai jelenlétet biztosít az ENSZ
békefenntartó mĸveleteiben mintegy ő00 katonával Koszovóban és űipruson. 2013 júliusában ůusztria
visszavonta 380 katonáját a UσDτF misszióból a Golán-fennsíkról, ahol közel 39 évet voltak jelen.
bĪvebben lásd: Űundesministerium für Landesverteidigung und Sport: нsterreich: 55 Jahre
Teilnahme an internationalen Einsтtгen. http://www.bundesheer.at/ausle/pdf/55_jahre_ausle.pdf
(Letöltve: 2016.05.09.)
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békepolitika” megvalósítására használva jelentĪs nemzetközi befolyásra és presztízsre
tett szert.464
6. Nemгetköгi sгerveгetek és konferenciпk köгpontja. ůz osztrák külpolitika egyik
prioritása, mely számunkra egyedinek tĸnhet, az ország kimagasló hozzájárulása a
nemzetközi szervezetek életéhez.465 Űécs ad otthont a σemzetközi ůtomenergia
Űizottság (IůEů), a KĪolaj-exportáló τrszágok Szervezet (τPEű), több ENSZ
szakosított intézmény: Iparfejlesztési Szervezet (UNIDO), σemzetközi Kereskedelmi
Jogi Űizottság (UNCITRAL), Kábítószer-ellenĪrzési és ŰĸnmegelĪzési Hivatal
(UNODC) irodáinak, továbbá a Űiztonsági és Együttmĸködési Szervezetnek (EŰESZ)
és az Európai Unió ůlapjogi Ügynökségének.
ů nemzetközi szintéren végbemenĪ változások legnagyobb mértékben a katonai
nemzetbiztonsági szolgálatokat érintették, mivel tevékenységükben a feladatköreik
átszabásával egyre hangsúlyosabbá váltak a biztonságpolitika nem katonai tényezĪi,
kiváltképpen az IT-szektor. 2012-ben az ůbwů és a Űelügyminisztérium közösen
létrehozták a űyber Security ůustria-t független non-profit szervezetként, melynek
célja a kritikus infrastruktúra támogatása, illetve a nyilvánosság bevonása a
kiberbiztonság témakörébe elĪadásokon, publikációkon és hacker versenyeken
keresztül. ů hivatal feladat-végrehajtásában további változást hozott az EU Külügyi
Szolgálatának megalakulása és az Egyesített HelyzetelemzĪ Központ (Joint Situation
Centre:

SitCen)

mĸködésének

kiterjesztése,

mivel

tevékenysége

nemzeti

hozzájárulásként segíti az EU döntéshozóinak munkáját.466 ů katonai szolgálatokat
érintette az τsztrák Szövetségi Hadsereg (Bundesheer) 2013-as reformja is, ami a
hírszerzési képesség javítását tĸzte célul, melynek a kormány stratégiai szerepet szán
a válságok korai elĪrejelzésében. ů szemléletváltás célja az volt, hogy elĪsegítse a
politikai döntéshozatalt, valamint támogassa az osztrák haderĪt külföldön és a
nemzetbiztonsági szervezetek közötti együttmĸködést bel-és külföldön egyaránt. ůz
osztrák katonai hírszerzés érdekeltségi körébe tartozik a Űalkán mellett Közép- és

Három alkalommal volt nem állandó tagja az EσSZ Űiztonsági Tanácsának. 2011 májusában
ůusztria három évre a genfi EσSZ Emberi Jogi Tanácsának tagja lett.
465
Magyarország is fogalmazott meg hasonló érdekeket, csak más perspektívából. ů Magyar
külpolitika az uniós elnökség után stratégiai jellegĸ dokumentum a következĪket tartalmazza:
„Külpolitikai erĪfeszítéseinkkel is elĪ kívánjuk segíteni, hogy Magyarország a térség élvonalához
tartozó tudományos, kutatási és innovációs központtá fejlĪdjék.”
Külügyminisztérium: Magвar külpolitika aг uniós elnökség utпn.17. old.
http://2010-2014.kormany.hu/download/a/cb/60000/kulpolitikai_strategia_20111219.pdf (Letöltve:
2014.10.24.)
466
Heeres-Nachrichtenamt. In: Öffentliche Sicherheit, 2005. 7-8. sz.
464
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Észak-ůfrika térsége, amelyekben kis országként nemzetközi mércével is jelentĪs
információszerzĪ hálózatot épített ki és tart fent.467
ů polgári szolgálatnál, a Szövetségi ůlkotmányvédelmi és Terrorelhárító
Hivatalnál ezen változások az elĪzĪ ciklusban már említett „kiterjesztett
veszélykutatás” klauzula további 2012. évi bĪvítésében nyilvánultak meg. Ekkor tette
lehetĪvé a törvényalkotó a szervezet számára, hogy más hatóságoktól adatokat
kérdezzen le, valamint hogy mobil- és internetadatokat gyĸjtsön.468
ů nemzetbiztonsági szektor további változásai az elemzĪ-értékelĪ munkában is
megjelentek ůusztriában. Társadalmi és politikai szinten is egyre nagyobb jelentĪsége
van a releváns kockázati tényezĪk folyamatos figyelésének és mélyreható
elemzésének, amely által átfogóbb ismeretekhez juthat a jelen viszonyairól és
felkészülhet a jövĪbeli kihívásokra. ů társadalom szintjén ez egy korai figyelmezetĪ
rendszer elemeként realizálódott, ami összegyĸjti az országon belül és kívül a
biztonság fenyegetéséhez köthetĪ információkat. Megvizsgálja és értékeli ezeket,
illetve kockázatelemzések használatával és a helyzet vizsgálatával megfelelĪ
cselekvési stratégiát dolgoz ki a biztonsági stratégában foglalt elvárásokhoz igazodva.
ů megújult biztonságpolitikai koncepciót tartalmazó τsztrák biztonsági
stratégiát a kormány 2011 márciusában hagyta jóvá, majd továbbította a
törvényhozásnak. ů parlament védelmi bizottsága 2012. május 31-én tárgyalta, de
elfogadásáról csak 2013 júliusában döntött.
4. 2016 májusától napjainkig.
Az osztrák belpolitika fordulóponthoz ért azáltal, hogy a politikai irányvonalat
évtizedek óta meghatározó két nagy történelmi párt az τsztrák Szociáldemokrata Párt
(SPÖ) és az τsztrák σéppárt (ÖVP) jelöltjei nem jutottak be államfĪválasztás májusi
második fordulójába. σapjaikban új hatalmi centrumok kialakulása van folyamatban,
melyek az τsztrák Szabadságpárt (FPÖ) és a Zöldek köré összpontosulnak. ů változás

WETZ, Andreas: нsterreichische Geisel: Ein Fall für die Nachrichtendienste.
http://diepresse.com/home/politik/aussenpolitik/4682213/Osterreichische-Geisel_Ein-Fall-fur-dieNachrichtendienste (Letöltve: 2015.04.11.)
468
Rechtsinfokollektiv: Der österreichische Verfassungsschutг und seine Befugnisse. : In UniqueUniversität Wien, 2012. 5. sz.http://www.univie.ac.at/unique/uniquecms/?p=1883 (Letöltve:
2015.07.12.)
467
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további sarokpontja az osztrák kancellár lemondása469 és az ůlkotmánybíróság
döntése, amelynek értelmében érvénytelenítették az elnökválasztás eredményét.470
ů kül- és biztonságpolitika kapcsán jelenleg nem látszanak tiszta irányvonalak,
annak ellenére sem, hogy a 2013-ban választott SPÖ-ÖVP koalíció tagjai a 2007-es
törvénymódosítás nyomán elsĪ ízben négy helyett öt évre kapnak mandátumot.
σapjainkban a belpolitika primátusa az uralkodó.
ů XXI. század második évtizedének felében az osztrák szolgálatoknak is egyre
nagyobb kihívás a transznacionális terrorizmus, a szervezetbĸnözés, az illegális
migráció és a tömegpusztító fegyverek és technológiájuk elterjedése, melyhez a
politikai vezetés részérĪl a válsághelyzetek korai felismerésének igénye is járul,
kiegészítve az osztrák haderĪ külföldön szolgálatot teljesítĪ állományának
információszükségletével.

További

hangsúlyos

elemként

jelentkezik

a

nemzetbiztonsági szervezetek nemzeti és nemzetközi együttmĸködésének javítása a
megfelelĪ

parlamenti

kontrollmechanizmusok

figyelembevételével.

A

nemzetbiztonsági szolgálatok elé újabb követelményeket támasztott a kívülrĪl érkezĪ
fenyegetések átalakulása és az ország aktív részvétele a közös európai biztonság- és
védelempolitikában. Ez a két tényezĪ a szervezetektĪl a válságkörzetek
biztonságpolitikai tényezĪinek átfogó elemzését és figyelemmel követését kívánja
meg, amely négy területre terjed ki: a kül- és belpolitika, a gazdaság és a fegyveres
erĪk, melyek azonban nem különíthetĪk el a sajátos történelmi és kulturális
összefüggésektĪl.471 Ezen új követelményekhez kell igazodniuk a szolgálatoknak a
legfelsĪ politikai és katonai vezetés információigényeit kielégítve, új alapokra
helyezve az információgyĸjtés feladatát.

3.3.4. HORVÁTORSZÁG
Horvátország kapcsán a felvázolt folyamatok négy ciklus keretében írhatók le,
amelynek sarokpontjai az ország és a térség instabilitása, a polgárháborús viszonyok,
majd a békeszerzĪdés által kialakított viszonylagos stabilitáson építkezĪ demokratikus
rendszer kialakítása voltak. Választóvonalat, ahogy Magyarország és Szlovákia esetén
is bemutatásra került, egy minĪségileg új helyzet, a σůTτ és EU tagság jelentette. ůz
ů kancellár önként távozott a posztjárókról, miután pártja, az SPÖ vereséget szenvedett az osztrák
elnökválasztás elsĪ fordulójában, utóda űhristian Kern lett.
470
ůz osztrák alkotmánybíróság helybenhagyta az elnökválasztás érvényességét kétségbe vonó
szabadságpárti beadványt,így az államfĪválasztás második fordulóját meg kell ismételni
471
bundesheer.at: Die Entstehung der österreichischen Nachrichtendienste .
http://www.bundesheer.at/organisation/beitraege/n_dienste/pdf/geschichte.pdf (Letöltve: 201ő.0Ő.12.)
469
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ország integrációs folyamata nagyon kitolódott, közel negyed évszázadot vett igénybe,
amellyel a harmadik szakasz zárul. ůz utolsó ciklus, ahogy ůusztria esetén is láttuk,
belpolitikai csatározások által meghatározott idĪszakot mutat be, melyben a
külpolitika mellékszereplĪvé válik.
1. Az államalapítástól Franjo Tuđman elnök haláláig.
Ez az idĪszak – ahogy már Szlovákia472 estében is láthattuk – egyszemélyĸ,
tekintélyelvĸ vezetéshez volt köthetĪ, melynek meghatározó alakja az elnök, Franjo
Tuđman volt.473 ůz ország számára ez a történelmi változás korszaka volt, mivel elérte
nemzetközi elismerését, nemzetközi egyezményekben garantált területi egységét,
illetve elindította az integrációs folyamatokat.474 ů korszak végére azonban az
elhibázott kül- és belpolitika elszigeteltségbe taszította az országot. ů Tuđman-érát
„autoriter elnöki hatalomgвakorlпs és aг elnöki hatalommal való vissгaélések
sorozata,

alacsonв

demokratiгпltsпg,

sгéleskörű

korrupció

és

nepotiгmus

jellemeгte.”475
Horvátországban, ahogy a térség több államában is megfigyelhetĪ volt, az 1980-as
évek végétĪl kapott erĪre a nemzeti önállósodási törekvés, s ezzel együtt a társadalom
demokratizálásának gondolata.476 Ezen törekvés folyományaként 1990-ben két
tagköztársaságban – Horvátországban és Szlovéniában – kiírták a szabad
választásokat, majd leváltották a kommunista vezetést. ůz így visszaállított polgáridemokratikus keretek között megindulhatott a demokratikus viszonyok széles körĸ
helyreállítása és a piacgazdálkodáshoz való visszatérés.477 Mindennek alapvetĪ

Míg Szlovákia esetén a kormányfĪ személye volt domináns (pl. Mečiar, Fico), addig
Horvátországban a köztársasági elnök Franjo Tuđman volt jelentĪs hatással a politikai folyamatokra.
Tuđman utódainál (Mesić, Josipović, vagy a jelenlegi Grabar-Kitarović) ez a jelenség már nem
figyelhetĪ meg.
473
Az1990. december 22-én elfogadott alkotmány félelnöki rendszert vezetett be Horvátországban,
azonban Tuđman elnök a háborús szükségállapotra hivatkozva, s ezáltali különleges elnöki jogköreit
kihasználva, autokratikus politikai rendszert hozott létre az országban.
474
Horvátország 1992. május 22-én csatlakozott az EσSZ-hez, és szintén ebben az évben az IMF-hez.
(International Monetary Fund, σemzetközi Valutaalap)
475
MÉSZÁRτS Tamás: Horvпtorsгпg függetlenné vпlпsa és útja aг Európai Unió felé. In: Grotius ekönyvtár. 2010. 13. old.
http://www.grotius.hu/doc/pub/ZKWWDO/2010_150_meszaros_tamas_szakdolgozat.pdf (Letöltve:
2015.09.27.)
476
MTI: Hпborúban elnвert függetlenség: Sгlovénia és Horvпtorsгпg önпllósulпsa.
http://multkor.hu/20110628_haboruban_elnyert_fuggetlenseg_szlovenia_es_horvatorszag_onallosulasa?pIdx=2
(Letöltve: 2015.09.24.)
477
KUSIĆ, Siniša – KÖσIG, Michael: Zwei ungleiche Brüder auf dem Weg nach Europa: die
Entwicklung Sloweniens und Kroatiens seit der staatlichen Unabhтngigkeit und die Annтherung an
die Europтische Union. In: Südosteuropa-Mitteilungen,1999. XXXIX. évf. 3. sz. 238-239. old.
472
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feltétele volt azonban a két tagköztársaság kilépése a jugoszláv szövetségbĪl, amelyet
népszavazással kívántak megerĪsíteni. ů pozitív eredményt hozó memorandumot
azonos idĪpontban, 1991. június 2ő-én proklamálta Szlovénia és Horvátország.478 A
szerb-jugoszláv válasz, mely elítélte és érvénytelennek nyilvánította e határozatokat,
kijelölte a két ország további fejlĪdéstörténetét.479
Ezen idĪszakban, a függetlenség kikiáltásától a korszak lezárásáig 6 kormány
volt hatalmon: a Mesić-kormány, amely 1990 augusztusában átadta helyét a Manolićkormánynak,480 majd a Gregurić-, a Šarinić- és a Valentić-kormányok,481 végül a
Mateša-kormányzat,482 ami az ország megalakulása óta elsĪként töltötte ki
mandátumát. ůz ország politikáját ekkor az erĪs nacionalista irányvonal határozta
meg, a kormányok célja pedig az önálló állam intézményeinek és identitásának
kiépítése volt. ů háborús idĪszak miatt a nemzeti intézményrendszer kialakítása nem
ment zökkenĪmentesen, ráadásul az elemezett országok közül egyedüliként területére
az EσSZ ŰT február 21-i határozata alapján az Egyesült σemzetek Védelmi ErĪit

1991. május 19-én Horvátországban népszavazást tartottak az ország függetlenedésérĪl, melyen (a
szerb kisebbség bojkottja mellett) a megjelentek 9Ő%-a voksolt a JSZSZK-ból való kiszakadás mellett.
479
Szlovén viszonylatban a „tíznapos háborút” tekinthetjük a szerb-szlovén konfliktus tetĪpontjának. ů
háború 1991. június 28. és július 7. között zajlott, aminek a Űrioni Egyezmény vetett véget. Milošević
beleegyezett az ország függetlenségébe, amelynek okaként a következĪket jelölhetjük meg:
Szlovéniának nem volt közös határa Szerbiával és etnikailag homogén ország volt: kétmillió lakója
közül mindössze Ő0 ezer (2%) volt szerb származású. Milošević azoknak a tagköztársaságoknak a
távozását akarta megakadályozni, melyek területén magas volt a szerb ajkú lakosság aránya. Harmadik
okként említendĪ, hogy Szlovénia kiválásával elkerülhetĪvé vált, hogy a jugoszláv testületekben a
szlovének a horvátokkal összefogva leszavazzák a szerb kezdeményezéseket.
ů Horvátország elleni háború, ahol a szerb nemzetiségĸ lakosság aránya 15%-a volt, közel ő évig tartott.
ů konfliktus további gyújtópontja a horvátországi szerbek által 1991 decemberében kikiáltott Krajinai
Szerb Köztársaságot volt. ůz így kialakult fegyveres konfliktusban az 199ő. évi horvát hadmĸveletek
(Villám, Vihar) hoztak fordulatot, melyek nyomán a horvátok visszafoglalták Szerb Krajinát, s a
bosnyákokkal együtt felszabadították a bihaci enklávét. ů háború 1992 áprilisától Űoszniára is kiterjedt.
1995. november 21-én az egyesült államokbeli Daytonban a bosnyák, a horvát és a szerb államfĪ aláírta
a délszláv háborúnak véget vetĪ megállapodást, amely elvezetett a boszniai békeszerzĪdés 199ő.
december 14-i párizsi aláírásához. ůz 199ő-ben fel nem szabadított részeket, így Kelet-Szlavónia egyes
vidékeit és Dél-Űaranyát az EσSZ ellenĪrzése alatt integrálták újra Horvátországba. Ez a folyamat
1998-ra fejezĪdött be.
Társadalmi Konfliktusok Kutatóközpont: Sгlovénia tíгnapos hпborúja.
http://konfliktuskutatold.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=98:2-szloveniatiznapos-haboruja&catid=9:v-a-masodik-jugoszlav-polgarhaboru-1991-1999 (Letöltve: 201ő.09.22.)
480
Josip Manolić vezette kormány 1990.08.2Ő. – 1991.07.17 között volt hatalmon.
Zločin i kazna - Životopis Josipa Manolića.
.http://www.hrvatskipolitickiuznici.hr/content/view/1249/2/ (Letöltve: 201ő.09.2Ő.)
481
Franjo Gregurić kormánya, ami a többi HDZ vezette kormányoktól eltérĪen nemzeti egység
kormány volt, 1991.07.1Ő. – 1992.08.12. között regnált. Hrvoje Šarinić kormányát 1992.08.12. –
1993.0Ő.03. σikica Valentić által irányított kabinet követte 199Ő.0Ő.03. – 199ő.11.07 közötti
periódusban.
LIPOVAC, Marijan: Analiгa tek dvoje premijera na čelu dvije vlade.
http://croatia.ch/zanimljivosti/111207.php (Letöltve: 201ő.09.2Ő.)
482
Zlatko Mateša 199ő.11.07. – 2000.01.27. közötti idĪszakban irányította kabinetét.
478
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(United Nations Protection Forces: UNPROFOR) telepítettek. ů horvát függetlenség
kialakulásának további fontos szereplĪje az USů aktivizálódása volt: a űlintonkormányzat nyomására megkötött 199Ő. március 18-i washingtoni egyezmények
eredményeként létrejött a horvát–bosnyák kiegyezés.
Horvátország nemzetközi megítélése és elismerése Szlovákiával ellentétben
nem volt egyértelmĸ folyamat. Eleinte a nagyhatalmak nem támogatták a horvát
elszakadási törekvéseket. Ez az álláspont csak 1991 augusztusától kezdett
megváltozni, amikor a Szovjetunió felbomlásának felgyorsulásával megszĸnt a
precedensteremtéstĪl való félelem. σémetország nyíltan kiállt a horvát és szlovén
függetlenség mellett, ami 1992. január 1ő-re vezetett oda, hogy az Európai Közösség
tagjai, majd Magyarország is elismerjék a független Horvátországot.
A politikai irányultság meghatározó alakja ebben az idĪszakban kétséget
kizáróan az államfĪ, Franjo Tuđman volt. ů decemberben elfogadott alkotmány
félelnöki rendszert vezetett be Horvátországban, azonban Tuđman elnök a háborús
szükségállapotra hivatkozva, s ezáltal különleges elnöki jogköreit kihasználva,
autokratikus politikai rendszert hozott létre.
ů horvát külpolitikában az Európa-pártiság volt az egyetlen olyan ügy, amely
széles- körĸ konszenzusnak örvendett a kormányzó elit körében, bár ez irányba mutató
lépések nagyon bizonytalanok voltak. „Franjo Tuđman elnök retorikпjпban ugвan
mindvégig fontos sгerepet kapott aг Európai Unióhoг való csatlakoгпs gondolata,
ugвanakkor aг пltala hangoгtatott horvпt nemгeti érdekek eггel ellentétben пlltak, s aг
integrпciót eгeknek rendelte alп.”483 ů szomszédok irányába egyértelmĸen elzárkózó
álláspontról beszélhetünk, amely alapvetĪen három kérdéskörre vezethetĪ vissza:
Zágrábnak a szerb kisebbséggel szemben tanúsított rendelkezéseire, Tuđman kétarcú
Bosznia-politikájára, amely szerint nem tett le a Dayton-i egyezményt követĪen sem a
boszniai horvát területek bekebelezésérĪl, bár a nemzetközi közösség felé ennek
ellenkezĪjét

bizonygatta,

valamint

az

ország

antidemokratikus

politikai

berendezkedésére. ů horvát külpolitika és érdekérvényesítés ebben a ciklusban
meglehetĪsen gyenge volt. ů kilencvenes évek végén a szélsĪséges nacionalizmus, az

LĩRIσűZσÉ BENCZE Edit: Aг Európai Uniós bővítések elmélete és gвakorlata a horvпt csatlakoгпs
tükrében. PhD értekezés. Széchenyi István Egyetem Regionális és Gazdaságtudományi Doktori
Iskola. GyĪr, 2009. 171.old.
http://rgdi.sze.hu/files/Ertekezesek,%20tezisek/Ertekezes,%20bekotesre%20szant%20vegleges%2020
09.%20februar%2013..pdf (Letöltve: 201ő.10.22.)
483
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EU-ellenes retorika, valamint a szerbek ellen elkövetett atrocitások miatt az ország
nemzetközileg teljesen elszigetelĪdött és be nem jelentett szankciók vették körül.
ů horvát nemzetbiztonsági szféra megalapítása egybeesik, ahogyan Szlovákia
esetében láthattuk, az országépítés, a nemzeti lét jogi, gazdasági, politikai feltételei
megteremtésének nehézségeivel, valamint az intézményi struktúra kialakításával,
melyet a háborús események tovább nehezítettek. Ebben az idĪszakban, az 199ő-ben
a σemzetbiztonsági Hivatalról szóló törvényben484 megfogalmazottak alapján alakult
ki a nemzetbiztonsági szférát meghatározó rendszer, amelynek sajátossága – a többi
három országgal szemben – az amerikai mintára felállított hírszerzĪ közösségi forma,
mely azon szolgálatokból áll, amelyek különleges eszközeik és módszereik
segítségével információkat gyĸjtenek bel- és külföldön. űéljait és feladatait az
Egyesített σemzetbiztonsági Űizottság (Stožerni odbor za nacionalnu sigurnost:
SONS485) és a HírszerzĪ Közösség Koordinációs Űizottság (Koordinacijski odbor
obavještajne zajednice: KττZ486) jelölte ki. ů KττZ éves tervet határozott meg a
hírszerzĪ közösség számára, mely különbözĪ tervekbĪl és operatív intézĪdésekbĪl állt.
ů SτσS jóváhagyta a hírszerzĪ közösség éves tervét és felelt annak végrehatásáért.
ů közösség fĪ feladatai:
-

az ország nemzetbiztonságát érintĪ információk megszerzése, a külügy-,
védelem- és gazdaságpolitika irányításához, a döntések elĪkészítéséhez
szükséges információk biztosítása;

-

a terrorizmus és a szervezett bĸnözés elleni küzdelem;

-

külföldi külképviseletek védelme az ország területén és a horvát külképviseleti
irodák védelme külföldön;

-

nemzeti érdekek védelme;

-

külföldi titkosszolgálati érdekek elhárítása voltak.

ů horvát modell ebben a ciklusban a 2 polgári és 2 katonai szolgálat rendszerére épült,
amelynek tagjai:
-

Horvát HírszerzĪ Szolgálat (Hrvatska izvještajna služba: HIS);

484

Zakon o Uredu za nacionalnu sigurnost (NN 37/95) http://narodnenovine.nn.hr/clanci/sluzbeni/1995_06_37_740.html(Letöltve: 201ő.10.22.)
485
A SONS tagjaiként a már említett törvény 7. cikke az UσS vezetĪjét, annak helyeztetést, a
hírszerzés vezetĪjét, illetve azon minisztériumok vezetĪit, melyek tevékenysége kapcsolódik a nemzet
biztonságához jelölte meg.
486
ů KττZ a SτσS által meghatározott feladatok végrehatásért volt felelĪs, koordinálva a
szolgálatok munkáját.
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-

Horvát Köztársaság Űelügyminisztériumának ůlkotmányvédelmi Szolgálata
(Služba za zaštitu ustavnog poretka Ministarstva unutarnjih poslova RH: SZUP);

-

Védelmi Minisztérium Űiztonsági Szolgálata (Sigurnosno-informativna služba
Ministarstva obrane: SIS);

-

Horvát Hadsereg Parancsnokság HírszerzĪ Igazgatósága (τbavještajna uprava
Glavnog stožera τružanih snaga RH: τbU GSτSRH).487

ů többi országgal ellentétben a horvátoknál a szolgálatokat nem a kormány, hanem a
köztársasági elnök és a kormányfĪ irányította, akik igazgatójukat kinevezték, illetve
felmentették.488 ů polgári szolgálat parlamenti ellenĪrzését a Űelügyi- és
nemzetbiztonsági bizottság látta el.
ů hírszerzĪ rendszer kialakulása többlépcsĪs folyamat eredménye volt,
amelynek meghatározó állomásai a következĪkben foglalhatók össze: ů horvát
parlament 1990. május 30-ai határozata létrehozta a fĪtitkárhelyettes irányítása alatt
mĸködĪ szervezetet, a Horvát Szocialista Köztársaság Űelügymisztériumának
Állambiztonsági Szolgálatát (državne sigurnosti Republičkog sekretarijata unutrašnjih
poslova Socijalističke Republike Hrvatske: SDS RSUP SRH). FĪ feladata a
választások idején a joghatósága alá tartozó feladatok ellátása, a békés hatalomátvétel
biztosítása, továbbá az ellenérdekelt titkosszolgálati tevékenységek felderítésére, a
Jugoszláv σéphadsereg (Jugoslovenska Narodna Armija: Jσů) és az Jugoszláv
Szövetségi Köztársaság Állambiztonsági Szolgálata (Služba državne sigurnosti: SDS)
felforgató tevékenységének elhárítása, valamint a radikális szerb egyének
tevékenységének megakadályozása volt.489
ů Űelügyminisztérium keretében 1991 áprilisában felállították a SDS jogutódát,
az ůlkotmányvédelmi Szolgálatot (Služba za zaštitu ustavnog poretka SZUP) az
alkotmányos rend védelmére. Feladatát az új alkotmány hatálybalépésével kezdte meg,
melyben kiemelkedĪ szerep jutott az országgal szembeni nyílt agresszió elleni
fellépésnek és a Horvát Köztársaság szuverenitása és területi egysége megvédésének.
ůz alkotmányvédelmi és kémelhárítási feladatok mellett a törvényalkotó jogosultságot
adott a szervezet számára a terrorizmus és a szervezett bĸnözés területén is,

Izložba znakoulja i opreme - Sigurnosno-obavještajna
https://www.soa.hr/UserFiles/File/deplijant.pdf(Letöltve: 201ő.09.30.)
488
Zakon o sigurnosnim službama Republike Hrvatske (σσ 32/02) Članak Ő3. (1).
http://www.poslovniforum.hr/zakoni/zss010.asp (Letöltve: 201ő.10.2ő.)
489
Sigurnosno-obavještajna agencija: Uloga obavještajne гajednice u nastanku i borbi гa očuvanje i
neovisnost Republike Hrvatske. https://www.soa.hr/hr/povijest/oz/ (Letöltve: 201ő.10.2ő.)
487
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függetlenül az elkövetĪ állampolgárságától és nemzetiségétĪl a Űelügyi Törvény 17.
a.)§. alapján.490 ůz Állambiztonsági Szolgálat tevékenysége az ország területére
korlátozódott, kivéve a horvát állampolgárokat érintĪ nemzetközi ügyeket.491
Mindezek hozzájárultak az ország stabilitásának megteremtéséhez, valamint
hadmĸveletekben a sikerek eléréséhez. MegjegyzendĪ azonban, hogy az új szolgálatok
eszközei és módszerei nagyrészt a jugoszláv idĪk állambiztonsági szolgálatától
átvettek voltak, amelyeket a belsĪ ellenség megfigyelésére és felderítésére használtak.
Az 1994-ben a Űelügyminisztériumban bekövetkezett változások a szervezetet és
érintették, mivel törvényes mĸködésének felügyeletére létrehozták a Űizottságot. 492
1991. május 27-én Franjo Tuđman elnök rendelettel létrehozta az ůlkotmányvédelmi
Hivatalt (Ured za zaštitu ustavnog poretka: UZUP). ů szervezet az ország alkotmányos
rendjének és területi egységek védelme érdekében információt szerzett, illetve
tanácsot adott és szakmai segítséget nyújtott az illetékes hatóságoknak, illetve a
belügy-, a külügy- és honvédelmi minisztériumnak feladataik elvégzése érdekében.
További tevékenysége az ország érdekei és biztonsága érdekében stratégiai kutatások
és elemzések készítésére irányult. ůz UZUP mindössze két éves tevékenysége után
átszervezésre került és 1993. március 21-én jogutódjaként megszületett a
σemzetbiztonsági Hivatal (Ured za nacionalnu sigumost. UσS), ami koordinálta,
irányította és felügyelte azon kormányzati szervek munkáját, amelyek tevékenysége
kapcsolódott a nemzetbiztonsági tevékenységhez, valamint a hírszerzĪ közösségen
belül felügyelje és irányította a hírszerzés és elhárítás munkáját. ů szervezet ellátta
ezeken túl az államfĪ és a miniszterelnök védelmét.493
ů Hivatal részeként 1993-ban életre hívták a hírszerzéssel foglalkozó Horvát
HírszerzĪ Szolgálatot (HIS), amely a Horvát Köztársaság területén kívül a nemzeti
érdek védelmében operatív információkat gyĸjtött, ezeket elemezte és értékelte, illetve
külföldi partner biztonsági- és hírszerzĪszolgálatokkal való együttmĸködés kiépítését
végezte. ů nemzetközi szervezetekkel, többek között az EσSZ Védelmi HaderĪvel
Zakon o unutarnjim poslovima (NN 29/91) http://www.propisi.hr/print.php?id=5624 (Letöltve:
2015.10.25.)
491
Sigurnosno-obavještajna agencija: Služba гa гaštitu ustavnog poretka.
https://www.soa.hr/hr/povijest/szup/ (Letöltve: 201ő.09.26.)
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CVRTILA, Vlatko: Razvoj i nadzor sigurnosno-obavještajnog sustava u Republici Hrvatskoj.
DCAF. 5. old.
http://mercury.ethz.ch/serviceengine/Files/ISN/157327/ichaptersection_singledocument/096a71e356a7-4e15-abae-d7c42dc0d27c/hr/Intelligence+Governance+in+Croatia_CRO.pdf. (Letöltve:
2015.10.25.)
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Sigurnosno-obavještajna agencija: Ured za nacionalnu sigurnost.
https://www.soa.hr/hr/povijest/uns/ (Letöltve: 201ő.09.2ő.)
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(United Nations Protection Force: UNPROFOR-ral),494 az EσSZ Űizalom Helyreállító
Missziójával (United Nations Confidence Restoration Operation in Croatia:
UNCRO495), a σemzetközi Űékefenntartó ErĪkkel (International Peacekeeping Force.
az IFOR496), valamint a Stabilizációs ErĪkkel (Stabilization Force: SFOR497) is
hatékony együttmĸködésre törekedett. Ezen túl koordinálta és irányította a
nemzetbiztonsági közösség munkáját, illetve elĪsegítette a nemzeti érdekek
képviseletét. Az ország területén csak társszolgálattal együtt tevékenykedhetett.498
ů

σemzetbiztonsági

Hivatal

ezen

túl

magába

foglalta

a

Űiztonsági

FĪparancsnokságot, valamint a Felügyeleti Szolgálatot. ů szakmai feladatok
végrehajtásához további két részlege alakult, a σemzeti Elektronikai MegfigyelĪ
Szolgálat (σacionalna služba elektroničkog izviđanja: σSEI) és a HírszerzĪ
ůkadémia. ůz σSEI közvetlenül kapcsolódott a horvát haderĪ vezérkarának
elektronikus megfigyelési központjához, koordinálta, irányította és felügyelte az
elektronikus monitoring tevékenységet a határokon kívül és az ország területén belül
egyaránt. ů szolgálat kutatási-, fejlesztési és szabványosítási jogosítványokkal is
rendelkezett, valamint felügyelte a rejtjeltevékenységet, a kriptográfiai rendszereket
és módszereket.499
Törvényi keretet a szolgálatok tevékenységére az 199ő. május 17-én elfogadott
törvény a σemzetbiztonsági Hivatalról biztosította,500 tehát az 1991-199ő közötti
idĪszakban a feladat-végrehajtás jogi szabályzása nem felelt meg a demokratikus
országok által felállított normáknak. Az elfogadott jogszabály azonban nem határozott
meg egyértelmĸ hatásköröket a szolgáltatások esetében, így tevékenységi körük több
esetben összecsúszott, illetve teret biztosított a törvény mezsgyéjén történĪ
lavírozásra.

EσSZ Védelmi HaderĪ 1992. február – 199ő. december között.
ůz EσSZ Űizalom Helyreállító Missziója Horvátországban 199ő. május – 1996. január közötti
idĪszakban.
496
A σemzetközi Békefenntartó ErĪ Űosznia- Hercegovinában a σůTτ kötelékébe tartozott 199ő.
december- 1996. december között.
497
Stabilizációs ErĪk) 1996. december – 200Ő. december között.
498
TUĐMůσ, Miroslav: HIS: 1993 - 1998 Prvih pet godina Hrvatske iгvještajne službe. In: nacionalna
sigurnost
i
budućnost.
Zbornik,
Svezak
1,
2001.
http://www.nsfjournal.hr/onlineissues/focus/tabid/5256/id/1102/his--1993---1998-prvih-pet-godina---hrvatskeizvjetajne-slube-brzbornik-svezak-1-2001.aspx#.WBjD7SRG3IU (Letöltve: 201ő.09.26.)
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TUĐMůσ, Miroslav: i.m.
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Zakon o Uredu za Nacionalnu Sigurnost (NN 37/95)
http://narodnenovine.nn.hr/clanci/sluzbeni/1995_06_37_740.html (Letöltve: 201ő.09.25.)
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ů honvédelmi törvény501 1991. évi hatálybalépésével megszületett az Információs
Szolgálat (Sigurnosno-informativna služba: SIS), ami a biztonsághoz kapcsolódó
szakértĪi tevékenységet folytatott a fegyveres erĪk és a Honvédelmi Minisztérium
számára. Munkája során ugyanazokkal a jogokkal és kötelezettségekkel rendelkezett,
mint az ůlkotmányvédelmi Szolgálat (Služba za zaštitu ustavnog poretka: SZUP).
Titkos adatgyĸjtés során szintén azonos munkamódszerekkel operált. ů korábban
említett szolgálatokhoz hasonlóan felügyeletét az elnök gyakorolta. ů SIS
gyakorlatilag korlátlan hatalommal rendelkezett, cselekvési területe messze
túlmutatott a katonai szervezeten és a védelmi szektoron, kiterjedve az egész
társadalomra. Ennek oka jogkörének szabályozatlansága volt, olyannyira, hogy a
szervezet titkos adatgyĸjtést folytathatott miniszteri vagy bármilyen a Honvédelmi
Minisztériumhoz tartozó hatóság engedélye nélkül. Űár az 1993-ban elfogadott
honvédelmi törvény némileg módosított ezen, gyakorlatilag 2002-ig sem a parlament,
sem más felügyeleti szerv nem gyakorolt ellenĪrzést felette.
ů másik katonai szervezet a Horvát Hadsereg Parancsnokság HírszerzĪ Igazgatósága
(τbavještajna uprava Glavnog stožera τružanih snaga RH: τbU GSτSRH) néven vált
ismertté, ami nem volt más, mint a horvát haderĪ hírszerzĪ szolgálata. Feladatvégrehajtása során nem hozhatott létre hírszerzĪi hálózatot és nem tevékenykedhetett
az ország területén kívül, kivéve a háborús helyzet miatti minĪsített idĪszakot.
Hírszerzési információt az ország területén kívül csak hivatalos úton cserélhetett,
olyan katonai szolgálatokkal, amelyekkel az ország együttmĸködött.502
ů nemzetbiztonsági rendszer a ciklus végére megrendült az információkhoz való
hozzáférés szabályozatlanságának és a rendszer ellentmondásos intézkedéseinek okán,
amelyek több alkalommal is jelentĪs mértékben sértették az ember- és
szabadságjogokat.503
2. A háború befejezésétől az integrációs intézményekhez történő csatlakozásig.
Ezt az idĪszakot két meghatározó tényezĪvel jellemezhetjük. Egyrészt a hosszú és
erĪszakos horvátországi háborút követĪen Zágráb a korszak elején maradéktalanul ki

Zakon o obrani (NN 49-1230/1991) Članak 1ő1. http://narodnenovine.nn.hr/clanci/sluzbeni/1991_09_49_1230.html (Letöltés: 2016.07.30.)
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TUĐMůσ, Miroslav: i.m.
503
CVRTILA im: 2. old.
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tudta terjeszteni szuverenitását az ország teljes területére504. Másrészt Franjo Tuđman
elnök halálával505 és a Horvát Demokratikus Közösséget (Hrvatska demokratska
zajednica: HDZ) leváltó Szociáldemokrata Párt (Socijaldemokratska partija: SDP)
vezetésĸ kormány hatalomra kerülésével valóban parlamentáris rendszerré vált az
ország. Ekkor három évig volt hatalmon az elsĪ és második Ivica Račan vezette
baloldali kormánykoalíció, majd 2003-tól az elsĪ és második Sanader-kabinet
megbízatása következett, ami jobbközép koalíció volt a megújult Horvát
Demokratikus Közösség (HDZ) vezetésével.
ů belpolitikai átrendezĪdés egyben külpolitikai irányváltást is jelentett, amely
alapján Horvátország megkezdte kapcsolatai rendezését a többi volt jugoszláv
tagköztársasággal és az euro-atlanti integrációs folyamatot,506 amit külpolitikája
prioritásaként kezelt. ůz új külpolitikai irányelvekhez igazodva az ország különbözĪ
nemzetközi szervezetek munkájába kapcsolódott be: 2000. november 30-án
csatlakozott

a

Kereskedelemi

Világszervezethez,

2003-ban

Közép-európai

Szabadkereskedelmi Megállapodáshoz (űentral European Free Trade Agreement –
CEFTA). „A külpolitikai irпnвvпltпs keretében keletről nвugatra fordítottпk
figвelmüket, s ahelвett, hogв Belgrпddal vetélkedtek volna a régióban betöltendő
veгető sгerepért és Bosгnia-Hercegovinпért, inkпbb konstruktív sгerepet vпllaltak a
térségben és megkeгdődött a kapcsolatok kiépítése a sгomsгédos пllamokkal.”507
Elindult egy rendezési folyamat, amelynek jó példája a Szegedi Folyamat, ellenpéldája
pedig a Szlovéniával való tengeri határvita kérdése.508 ů horvát-szlovén vita a ciklus
végére kiélesedett, olyannyira, hogy Ljubljana több alkalommal vétót jelentett be az
EU-csatlakozási tárgyalásokon. További érzékeny terület volt a hágai σemzetközi
Horvátország területi integritását 1988-ban nyerte vissza, mivel a kelet-szlavóniai, a nyugatszerémségi és drávaszögi területek az ErdĪdi Egyezmény értelmében egy kétéves átmeneti periódus
után, 1998. január 1ő-én békésen kerültek vissza Horvátországhoz.
PÁMER Zoltán: A Nyugat-Balkпn és aг európai integrпció. In: Magyar Tudomány.2012/Ő-5. . In:
Magyar Tudomány, 2012. CLXXIII. évfolyam. Ő. szám. Ő34. old.
505
Franjo Tuđman1999. december 10-én hunyt el.
origo.hu: Franjo Tudjman életrajгa. http://www.origold.hu/nagyvilag/19991211franjold.html
(Letöltve: 201ő.09.2Ő.)
506
ůz ország 2000. május 2ő-én a σůTτ Partnerség a békéért programjának tagjává vált, majd 2003.
május 2-án a σůTτ-tagsági felkészülést elĪsegítĪ ůdriai űharta formáció alapítója lett. 2001. október
29-én aláírt stabilizációs és társulási szerzĪdés jó alapot biztosított az EU felé vezetĪ úton, melynek
következĪ állomásaként 2003. február 21-én hivatalos csatlakozási kérelmet nyújtott be. Ezután a
folyamat megrekedt a Hágai Törvényszékkel való együttmĸködés hiányának okán, és csak 200ő Īszén
indult újra.
507
LĩRIσűZσÉ BENCZE Edit: im 176.old.
508
Szlovénia azt akarja elérni, hogy Zágráb biztosítsa a szlovén hajók szabad kijutását a nemzetközi
vizekre Piran térségében. Ennek feltétele az volt, hogy a horvát fél álljon el területi követelésétĪl a
térségben.
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Űírósággal történĪ együttmĸködés kérdése,509 ami a társadalomban nem igazán talált
teljes körĸ elfogadásra, amelynek központi tétele ůnte Gotovina tábornok 200ő. évi
kiadatása volt. Hasonló nehézséget okozott a háborús menekültek visszafogadása, ami
sem politikailag, sem gazdaságilag nem volt könnyen megoldható feladat.
Űelpolitikában a legjelentĪsebb változás – Mesić támogatása mellett – a
félelnöki rendszer felszámolása volt 2001-ben, amellyel egykamarás parlamentáris
alapokra helyezték az ország vezetését. ů változó környezethez és a reálpolitikai
viszonyokhoz igazodva Zágráb az ország fennállása óta elsĪ alkalommal 2002-ben
megfogalmazta a σemzeti Űiztonsági Stratégiáját510 és a Védelmi Stratégiát.511
ůz idĪszak változást hozott a nemzetbiztonsági szféra tekintetében is, mivel az
új kormány átalakította a biztonsági ágazat egészét, létrehozva olyan új ellenĪrzési
mechanizmusokat, amelyek egy felelĪsségteljes, hatékony és átlátható struktúrát
teremtettek meg. ů független nemzetbiztonsági rendszer bázisát az uralkodó elit azon
szándéka határozta meg, mely szerint demokratikus elvek alapján kívánták felállítani
az új rendszert, ami korszerĸ, megfelel a kor kihívásainak, tartalmazva az aktuális
külsĪ- és belsĪ nemzetbiztonsági fenyegetéseket, figyelembe véve a korlátozott
financiális lehetĪségeket. ů változások a belügyi törvény módosításával vették
kezdetüket és legelĪszĪr a Űelügyminisztériumhoz tartozó belsĪ biztonsági szolgálatot
érintették, amelyet még jugoszláv örökségnek tekintettek.512 KövetkezĪ lépésben 2002
márciusában került sor a szféra teljes körĸ átalakítására és az azt szabályzó törvény
kiadására.513
ů Horvát HírszerzĪ Szolgálat (Hrvatska izvještajna služba: HIS) tekintetében
számos szabálytalanság látott napvilágot, többek között ellenzéki politikusok és
újságírók törvénytelen megfigyelése, valamint az ország megítélését is negatívan
befolyásoló tényezĪk, mint a háborús bĸnösök felkutatásának akadályozása. Ez
hiteltelenné tette a szervezet mĸködését, ami 2002-ben teljes megújításhoz vezetett514
KτVÁűS Zoltán: A volt Jugosгlпvia tagпllamai biгtonsпgпnak értékelése a regionпlis biгtonsпgi
kompleбum elmélet alapjпn. In: FelderítĪ Szemle, 2013.XII. évf. szeptember–október. 1Ő. old.
510
Strategija nacionalne sigurnosti republike hrvatske
http://www.morh.hr/images/stories/morh_sadrzaj/pdf/strategija%20nacionalne%20sigurnosti%20nn32
-02.pdf (Letöltve: 201ő.09.27.)
511
Strategija obrane Republike Hrvatske.
https://vlada.gov.hr/UserDocsImages//Sjednice/Arhiva//133.%20-%201.pdf (Letöltve: 201ő.09.27.)
512
CVRTILA: im. 5. old.
513
Zakon o Sigurnosnim Službama Republike Hrvatske – Horvát Köztársaság nemzetbiztonsági
szolgálatairól szóló törvény
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/127655.html (Letöltve: 201ő.09.26.)
514
Hrvatska Enciklopedija, mrežno izdanje: obavještajna služba
http://www.enciklopedija.hr/natuknica.aspx?ID=44534 (Letöltve: 201ő.09.26.)
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és létrejött a HírszerzĪ Ügynökség (τbavještajna agencija: τů). ů szolgálat
megszerezte, elemezte, értékelte a külföldre vonatkozó, illetĪleg külföldi eredetĸ a
politikai, gazdasági, biztonsági és katonai információkat, amelyek a nemzetközi
kormányzati és nem kormányzati szervezetekre, a politikai, katonai és gazdasági
szövetségekre, csoportokra és egyénekre vonatkozóan nemzetbiztonsági fenyegetést
jelentettek.515 ůz új törvény már egyértelmĸen meghatározta a szervezet feladatvégrehajtásának keretét és tevékenységi területét, amit az országhatáron kívülre
helyezett.
ůz ůlkotmányvédelmi Szolgálat (Služba za zaštitu ustavnog poretka
Ministarstva unutarnjih poslova RH: SZUP) is új néven, Elhárító Ügynökségként
(Protuobavještajna agencija – Pτů) mĸködött 2006-ig. Feladatai az ország területén
tevékenykedĪ külföldi titkosszolgálati tevékenységek felderítésére, elemzésére és
értékelésére, valamint a nemzet biztonságát veszélyeztetĪ egyének, csoportok és
szervezetek elleni intézkedések megtételére terjedtek ki.516 További jelentĪs
változásként értékelendĪ az a tény, hogy amíg a SZUP a Űelügyminisztérium
részeként mĸködött, a Pτů már független ügynökségként jött létre.
ů katonai szolgálatok kapcsán is reformok kerültek végrehajtásra. ů SIS átnevezése
után Katonai Űiztonsági Hivatal (Vojna sigurnosna agencija: VSů) lett, utalva arra,
hogy tevékenyégi területe már csak a védelmi rendszerre korlátozódik, így
jogelĪdjével ellentétben nem érintette a belsĪ biztonság polgári hatáskörét.
Szervezetileg továbbra is a Honvédelmi Minisztériumhoz tartozott, ugyanakkor felelĪs
volt a fegyveres erĪk által végrehajtott feladatok tervezéséért és támogatásáért az
ország szuverenitásának, függetlenségének és területi integritásának biztosítása
kapcsán.517
σem tradicionális titkosszolgálati feladatok ellátására a törvény létrehozta a
Fegyveres erĪk vezérkarának Elektronikus Felügyeleti Központját (Središnjica
elektroničkog izviđanja Glavnog stožera τružanih snaga518), ami a fenti két szolgálat
számára elektronikus (hírközlési) rendszereken stratégiai megfigyelést (monitoring)

Sigurnosno-obavještajna agencija: Obavještajna agencija.
ps://www.soa.hr/hr/povijest/oa/ (Letöltve: 201ő.09.26.)
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Sigurnosno-obavještajna agencija: Protuobavještajna agencija.
https://www.soa.hr/hr/povijest/poa/ (Letöltve: 201ő.09.26.)
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Zakon o sigurnosnim službama Republike Hrvatske. III. fejezet c. pont. 10. cikk
http://www.poslovniforum.hr/zakoni/zss010.asp (Letöltve: 201ő.09.26.)
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Zakon o sigurnosnim službama Republike Hrvatske. III. fejezet d.pont. 12. cikk
http://www.poslovniforum.hr/zakoni/zss010.asp (Letöltve: 201ő.09.26.)
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végzett. Ezen feladat végrehajtásáról az igazgatók javaslatára a kormány részérĪl a
σemzetbiztonsági Szervezetek Koordinációs tanácsa hozott döntést, megvalósításáért
a honvédelmi miniszter felelt. ů törvényességi felügyeletet a minisztériumon belül a
Védelmi Általános Felügyelet biztosította.
ůhogy láthattuk, nemcsak a szolgálatok alakultak át, hanem a horvát hírszerzĪ
közösség egésze is, amelynek tagjai 2002-2006 közötti periódusban a törvény 1.
cikkében megfogalmazottak szerint: 519
-

HírszerzĪ Ügynökség (τbavještajna agencija τů);

-

Kémelhárítás Ügynökség (Protuobavještajna agencija: Pτů);

-

Katonai Űiztonsági Hivatal (Vojna sigurnosna agencija: VSů) voltak.

ů 2006. június 30-án elfogadott újabb törvény (Törvény a Horvát Köztársaság
biztonsági rendszerérĪl)520 alapján került sor a horvát biztonsági és hírszerzĪ rendszer
következĪ szervezeti és felügyeleti reformjára. ůz átalakítások következtében a
korábbi szolgálatok összevonásával egy polgári és egy katonai szervezet alakult. ů
törvényalkotó ezzel az aktussal az ellenĪrzĪ mechanizmusok további erĪsítését kívánta
elérni, amely leginkább a civil kontroll intézményét volt hivatott erĪsíteni. Ezen túl
jelentĪs változásnak tekinthetĪ a Távközlést felügyelĪ operatív-technikai központ
(Operativno-tehnički centar za nadzor telekomunikacija: τPT) felállítása a
telekommunikációs szektor ellenĪrzésére a törvény 18. cikke alapján, melynek
értelmében a központ hajtja végre az elektronikus hírközlési szolgáltatás útján
továbbított kommunikáció tartalmának, aktivitásának és forgalmának tikos
megfigyelését, olyan jogi és fizikai személyek között, akik rendelkeznek nyilvános
távközlési hálózattal vagy internet hozzáféréssel.521
ů polgári szolgálatként funkcionáló Űiztonsági és HírszerzĪ Ügynökség
(Sigurnosno-obavještajna agencija: Sτů) feladata az alkotmányos rend, az állami
intézmények, az állampolgárok biztonsága és a nemzeti érdekek elleni fenyegetések
megakadályozása lett az ország területén. Ezzel összhangban gyĸjti, elemzi és értékeli
azokat a politikai, gazdasági, tudományos-technikai, biztonsági adatokat, amelyek az
államok, politikai és gazdasági szövetségek, szervezetek és egyének vonatkozásában
az ország fenyegetésére irányuló szándékot és lehetĪséget vetítenek elĪ.
BODA József: Sгigorúan Titkos!ςςσemzetbiztonsági almanach. ů felderítés és hírszerzés, valamint
a titkos információgyĸjtés elméleti és gyakorlati kérdései. Budapest. Zrínyi Kiadó, 2016. 205.old.
520
Zakon o sigurnosno-obavještajnom sustavu Republike Hrvatske http://www.zakon.hr/z/744/Zakono-sigurnosno-obavje%C5%A1tajnom-sustavu-Republike-Hrvatske (Letöltve: 201ő.09.26.)
521
Zakon o sigurnosno-obavještajnom sustavu Republike Hrvatske Članak 18.
519
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ůz integrált katonai szolgálat, a Katonai Űiztonsági és HírszerzĪ Ügynökség (Vojna
sigurnosno-obavještajna agencija: VτS) a VSů utódjaként kibĪvített feladatrendszerrel kezdete meg mĸködését 2006. augusztus 17-én. Tevékenysége bel- és
külföldre egyaránt kiterjed.
ů törvény új szervezetek létrehozásáról is rendelkezett. ů mĸveleti
együttmĸködés érdekében felállították a Űiztonsági és HírszerzĪ Ügynökségek
Koordinációs Tanácsot (Savjet za koordinaciju sigurnosno-obavještajnih agencija),
ami összehangolja a hírszerzési és biztonsági rendszer, valamint az ügynökségek
feladatait a σemzeti Űiztonsági Tanács és más vezetĪ döntéshozók rendelkezései
alapján. ů σemzetbiztonsági Tanács Hivatala (Ured Vijeća za nacionalnu sigurnost:
UVNS) szakmai és adminisztratív feladatokat végez a σemzeti Űiztonsági Tanács és
a Űiztonsági és HírszerzĪ Ügynökségek Koordinációs Tanácsa törvényben
meghatározott feladatainak végrehajtására. ůz UVσS integrálja az információs
biztonsági és hírszerzési ügynökségek által készített jelentéseket, valamint jelentéseket
készít a biztonsági és hírszerzĪ szervezetek tevékenységeirĪl, továbbá elemzi és
értékeli az ország nemzetbiztonságát érintĪ hírszerzĪi és elhárítói adatokat az elnök és
a kormány alkotmányos hatáskörének gyakorlásához.522
Űár

mint

láttuk,

az

ország

kül-

és

belpolitikájában,

valamint

védelempolitikájában jelentĪs változás ment végbe a korábbi ciklus nézetrendszerével
összehasonlítva, azonban a szociális rendszerrel szembeni elégedetlenség, a
széleskörĸ nacionalista hangvételĸ tüntetéssorozatok, a Hágai Törvényszékkel való
együttmĸködés erĪs társadalmi elutasítása, majd a ciklus végén bekövetkezĪ
gazdasági világválság negatív hatásai lelassították az integrációs folyamatot a σůTτ
és az EU tekintetében is. ůz ország az elĪbbibĪl 2007-ben maradt ki, amikor Románia
és Űulgária taggá vált, az Unió kapcsán a térséget felölelĪ két bĪvítési kört – a 2004es és 2007-es – is elmulasztotta. „A köгép- és kelet-európai, valamint dél-európai régió
többi rendsгervпltó orsгпga, melв hasonló, sőt néha a fejlettség alacsonвabb fokпn
пllt, megelőгve Horvпtorsгпgot, mпr tagja aг Uniónak. Habпr fejlettségi mutatói
tekintetében Zпgrпb mпr alkalmas lett volna a tagsпgra, mégis hossгú időre a
Köгösségen kívül reked.”523
3. 2009 – 2015. november közötti időszak, amelyben sarokpont az euroatlanti
intézményrendszerhez történĪ csatlakozás volt.
522
523
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ů korszak Horvátország σůTτ csatlakozásával (2009. 0Ő.01.) veszi kezdetét, amit
Ivo Sanander kormánya vitt végig. ů kormányfĪ azonban sikerét nem tudta kiélvezni,
mivel júniusban a pártjában kirobbant hatalmi vetélkedések nyomán váratlanul
lemondott tisztségérĪl524 és a kormány irányítását párttársának, Jadranka Kosornak
adta át. ůz általa vezetett kabinet azonban elveszítette a 2011. decemberi parlamenti
választásokat, így a Zoran Milanović vezette balközép koalíció alakított kormányt, aki
végül eljuttatta országát a 2013. július 1-jén befejezĪdött hosszú, közel 10 éves
csatlakozási folyamat végéhez. ů kilátásokat mérlegelve ůnđelko Milardović
politológus szavait idézném, amely hĸen tükrözi a folyamatban kimerült horvát
társadalom hangulatát és képet ad a szomszédos országokhoz való viszonyáról.
Horvátország „bekerül aг EU rendsгerébe, olвan sгabпlвok alapjпn, melвekheг
tartania kell magпt és ugвanolвan problémпkkal fog megküгdeni, mint aг Európai
Unió többi tagorsгпga. Egв fedél alatt fog élni a többi tagorsгпggal, de termésгetesen
nem ugвanolвan stпtusгa lesг, mint a legfejlettebb orsгпgoknak. A nвugat harmadik
sгövetségébe fog tartoгni, mint Magвarorsгпg, Sгlovénia, Bulgпria, Sгlovпkia,
Romпnia és Írorsгпg. A nвugat mпsodik sгövetségét Spanвolorsгпg, Csehorsгпg,
Ausгtria és Olasгorsгпg alkotjпk. A nвugat első sгövetségébe a legfejlettebbek
tartoгnak: Németorsгпg, Franciaorsгпg, Nagв-Britannia, Lengвelorsгпg. Semmi
sгükség misгtifikпlпsra, aг új valósпghoг rendkívül racionпlisan és objektíven kell
hoггппllni, és ami lпtható, aгt ki is kell mondani.”525
A szervezetekhez való csatlakozás után új külpolitikai irányvonalat kellett
felvázolnia az országnak, amely mentén megfogalmazhatók a kormányzati hírigények,
a nemzetbiztonsági szolgálatok feladatai és a tájékoztatási rendszer kulcspontjai. ů
hatpilléres irányelv526 a következĪeket tartalmazza:
-

kétoldalú együttmĸködések;

-

többoldalú együttmĸködések és gazdaságdiplomácia;

Sanader indoklás nélküli lemondás a találgatások és vádaskodások tömegét indította el.
Részletesen lásd: SZILÁGYI Imre: A horvпtorsгпgi hatalmi vetélkedés okai Kosor gвőгelme Sanader
felett. In: MKI-Tanulmányok. Magyar Külügyi Intézet, 2010. ISSσ 2060-5013
http://kki.gov.hu/download/a/c9/b0000/Tanulmanyok_2010_02_A_horv%C3%A1torsz%C3%A1gi_h
atalmi_v.pdf (Letöltve: 201ő.09.27.)
525
JUKIĆ, Ivana –SURÁσYI Csaba: Horvпtorsгпg csatlakoгпsa aг Európai Unióhoг. Demokrпcia,
vпlasгtпsok, politika és tпrsadalom. Interjú ůnđelko Milardović professzorral. In: Délkelet Európa–
South-East Europe. International Relations Quarterly, 2012. 4 sz.
.http://www.southeast-europe.org/pdf/12/DKE_12_M_I_Ivana-Jukic--Suranji-Csaba_Milardovic.pdf
(Letöltve: 201ő.09.27.)
526
Republika Hrvatska Ministarstvo vanjskih i europskih poslova: Vanjska politika.
http://www.mvep.hr/hr/vanjska-politika (Letöltve: 201ő.09.27.)
524

172

DOI azonosító: 10.17625/NKE.2017.09

-

az ország helyzete az EU intézményein belül;

-

az ország helyzete a régión belül;

-

együttmĸködés a σůTτ-partnerekkel;

-

speciális projektek.

ů horvát külpolitika véleményem szerint ugyanazon út elején van, amit láthattunk
Szlovákia és Magyarország esetén – kevésbé ůusztriánál –, tehát keresi mozgásterét
és lehetĪségeit. ů csatlakozás óta eltelt idĪszakban külpolitikáját inkább EUközpontúként jellemezhetjük, vagyis az Európai Unió külpolitikáját folytatta és
kevésbé volt tekintettel geopolitikai helyzetére, saját érdekeire, amely közvetve igaz
az ország σůTτ-politikájára is.527
ů nemzetbiztonsági szférán belül a 2006-ban végrehajtott reformok után az
integráció elérését követĪen nem történtek nagy változások. ů szolgálatok struktúrája
lényegében változatlan maradt, ugyanakkor feladataik változtak, nĪttek. Ez a tény csak
részben magyarázható a σůTτ- és EU-tagsággal, sokkal inkább a stratégiai
környezetben történt változással, amely a nemzetközi téren bekövetkezett
hatásmechanizmusokra, kialakuló új kihívásokra reagált. Ezen kihívások azonban
nemcsak Horvátországot érintették és érintik napjainkban, hanem az egész térséget,
így a tárgyalt három országot is.
4. 2015. novembertől napjainkig.
Horvátország, ahogy ůusztria esetében látható volt, nem tudja megoldani belpolitikai
gondjait. ů politikai elit próbálkozása egy technokrata miniszterelnök kinevezésére
kudarcot vallott, melyet tovább súlyosbított a szĸk kormánytöbbség és a pártfegyelem
hiánya, valamint az ůlkotmánybíróság körüli bizonytalanság, illetve a menekültválság
problematikája. Ezen körülmények nem kedveznek egy elĪremutató, proaktív
külpolitika létrejöttének. ů nemzetbiztonsági szolgálatok feladatköre is ennek
következében valószínĸsíthetĪen ezen átmeneti idĪszakban az alkotmányvédelem
irányába tolódik.

Horvátország még σůTτ tagsága elĪtt szerzĪdést kötött Iránnal hadihajók gyártására, azonban a
nyugati országok nyomására elállt ettĪl. http://www.tportal.hr/vijesti/svijet/347089/Hrvatska-vanjskapolitika-je-neozbiljna-i-dezorijentirana.html (Letöltve: 201ő.09.27.)
527
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3.4. STRATÉGIA - NEMZETBIZTONSÁG
Korunk globalizációjával, a technológiai fejlĪdés és az információs társadalom
kihívásaival, továbbá a kibertérbĪl érkezĪ fenyegetésekkel, váratlan eseményekkel
jellemezhetĪ mindennapjaiban meghatározó a környezet elvárásainak való megfelelési
igény kiszolgálása, ahol a nemzet biztonságának minél hatékonyabb és hatásosabb,
valamint lehetĪ legteljesebb kielégítése lesz az értékteremtĪ tényezĪ.528 Mindezek azt
is jelenthetik, hogy a stratégia legfontosabb céljává olyan fejlesztések válnak, amelyek
megvalósításával a kockázatokat kritikus idĪszakokban is a legalacsonyabb szinten
lehet tartani, azaz fĪ feladattá az ilyen fejlesztési célok felvázolása válik. ů célok
egyértelmĸ meghatározása a hozzá vezetĪ út kijelölése egyben meghatározza majd azt
a mozgásteret is, amelyet a prioritások megfogalmazásakor figyelembe kell venni. Ezt
úgy kell kialakítani, hogy tükrözze az azonosított fenyegetésekkel szemben megteendĪ
válaszlépéseket, melyek túlmutatnak a hagyományos katonai és polgári, külföldi és
belföldi, nemzeti és regionális, illetve a korábbi „határokon”. Ez utóbbi a korábban
ismert kihívásokra és azok rendszerére értendĪ, mivel a ma vázolható kihívások és
elĪrejelzésük túlmutatnak ezeken, és lényegesen több bennük a bizonytalansági
tényezĪ.
ů nemzetbiztonsági terület stratégiai tervezése, mely része a stratégiai
kultúrának, egyben a nemzetbiztonsági nézetrendszer központi eleme, olyan nyílt,
leplezett, illetve titkos információszerzés és -gyĸjtés, -elemzés, -értékelés, feldolgozás- és hasznosítás, továbbá prognóziskészítés, ami az ország biztonságát és
védelmét szolgálja. ů jövĪbeni tevékenységek eredményességének garanciája lehet –
véleményem szerint – az állomány maradéktalan azonosulása egy olyan
célrendszerrel, ami alapjául szolgál a szféra konkrét fejlesztésének, azaz egy
nemzetbiztonsági stratégiában megfogalmazott küldetésnek, mely tartalmazza529:
-

az ország külsĪ és belsĪ veszélyeztetettségének idĪszerĸ, illetve távlati
alakulásának aspektusait;

-

veszélyforrások meghatározását globális, regionális és belsĪ szinten;

JÁVτR Endre: A biгtonsпgi stratégia kidolgoгпsa sorпn érvénвesítendő elvek és módsгerek. In:
Hadtudomány. X. évfolyam, 2. szám 20. old.
529
ů felsorolás ajánlásokat tartalmaz, így egyrészt prioritási sorrend felállítása nem releváns, másrészt
az itt jelölt tartalmi elemek a jelen állapotot tükrözik. σapjaink gyorsan változó és átalakuló kihívásai
folyamatosan módosítják ezeket. Véleményem szerint mégis hasznos kiindulópont lehet egy jövĪbeli
célrendszer kialakításában.
528
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-

térségünkben bekövetkezĪ változásokban rejlĪ kockázatok reális alapú
elĪrejelzését és lehetséges forgatókönyveit a következmények kezelésére;

-

az új külpolitika nemzetközi érdekérvényesítésének pozitív és negatív
hatásainak vetületeit, biztonságpolitikai transzformációját;

-

gazdasági biztonság, a fenntartható fejlĪdés nemzeti és nemzetközi
keretfeltételeinek vizsgálatát, prognózisát;

-

nemzetközi intézményi tagságunkból következĪ feladatok, kötelességek leltárát
és ennek nemzetbiztonsági aspektusait;

-

a nemzetközi színtéren megjelenĪ nem állami szereplĪkkel, σGτ-kkal (nem
kormányzati szervezetekkel), multi- és transznacionális vállalatokkal, azok
befolyási területeik és érdekérvényesítĪ tevékenységük további növekedése
okán új viszonyrendszer kialakításának kockázatait;

-

az integrációs folyamatok további mélyítésének elĪsegítését, különösen az
európai identitás erĪsítésére és a közös kül-és biztonságpolitikai folyamatok
elĪsegítésére, amelyben kiemelt szerep jut/juthat az Európai Külügyi
Szolgálathoz tartozó EU ITűEσ-nek (EU HírszerzĪ ElemzĪ Központ: EU
Intelligence Analysis-Centre);530

-

a külföldön mĸködĪ intézményeket, továbbá a válságkezelĪ és békefenntartó
feladatokban részt vevĪ alakulatokat és szakértĪket érintĪ lehetséges
fenyegetések felmérését, elhárításukra kidolgozott terveket;

-

nyitást olyan új területek felé, amelyek problémái hatással vannak az ország,
illetve a régió biztonságára; pl. energiabiztonságot érintĪ trendek készítése,
olyan információk megszerzése, melyek elĪsegítik a nyersanyagellátás stabil
szinten tartását, továbbá a megújuló energiatermelés szempontjainak
megfogalmazását;

-

a belsĪ biztonsági kihívások alakulását, amelyek kapcsolódhatnak a globális
trendekhez, illetve belsĪ folyamatokhoz, legyenek azok politikai, gazdasági,
környezeti vagy társadalmi kihívások, melyek a bĸnmegelĪzés és a bĸnügyi
információcsere színvonalának emelésére is kiterjednek;

ů Központ jövĪbeli mĸködése a tagállamok adekvát válasza lehet progresszív szinten a változó
környezet, változó kihívásaira és feladataira, különös tekintettel az Európai Unió jelenlegi válságokkal
teli idĪszakára.
530
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-

nemzetbiztonsági feladatok teljesítésének feltételeit a kritikus infrastruktúravédelem során tekintettel az „összveszély-megközelítés” elvére,531 kiemelve az
információbiztonságot;

-

hatékonyabb feladatszabást a szolgálatok szintjén a párhuzamosságok
elkerülésére, szervezeti képességek erĪsítésére;

-

az információs társadalom és információtechnológiai forradalomnak kihívásaira
adekvát válaszadást;

-

az információs hadviselés nemzetbiztonsági aspektusaira való felkészülést;

-

a globális, regionális és nemzeti információs környezet feltérképezését; a
hálózat- és információbiztonságot érintĪ kockázatok és események megelĪzését,
kezelését és elhárítását;

-

információs tudástöbblet elĪállítását, koordinált elemzĪ-értékelĪ képességek
kialakításával, amelynek alapja a rendelkezésre álló információk adekvát
feldolgozása;

-

nemzetbiztonsági szervezetek más szervekkel való együttmĸködésének tárát
tekintettel a szereplĪk érdekviszonyaira, speciális feladataira;

-

a civil kapcsolatok erĪsítését, letisztultabb viszonyt a nyilvánossághoz;

-

együttmĸködés szélesítését más hivatásrendekkel a válságkezelés folyamatában;

-

az irányított információs és elĪrejelzĪ tevékenységet;

-

a humán erĪforrás fejlesztését,

-

a szakmailag jól képzett és motivált állományt, amelyben csökkenthetĪ a
fluktuáció és az elvándorlás;

-

a nemzetbiztonsági munka társadalmi elismerésének növelését.

ů jövĪ megismerésének reális alapja a tapasztalatok alapján szerzett ismeretek
hasznosítása, a tudományos elĪrejelzĪ szervezetek hatékony mĸködtetése. ů
felkészülés alapja pedig egy szakmai alapokon folytatott együtt gondolkodás. ů
tervezés egyik kulcskérdése, hogy mi változott, és mi nem, milyen egyensúlyt kell
teremteni a meglévĪ képességek és a várható kihívásokra és fenyegetésre adandó
válaszokra

történĪ

felkészülés

között

a

nemzeti

érdekek

és

értékek

figyelembevételével.

Zöld Könyv a kritikus infrastruktúra védelmének európai programjáról, illetve 2080/2008. (VI. 30.)
Korm. határozat a Kritikus Infrastruktúra Védelem σemzeti Programjáról.
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3.5. KÖVETKEZTETÉSEK
Minden állam önmaga határozza meg a stratégiai céljait és az azok eléréséhez
szükséges lépéseket, figyelembe véve a nemzeti hagyományokat, a gyakorlatot és a
nemzetközileg is elvárható lépéseket. Elmondható azonban, hogy a négy tárgyalt
ország tekintetében a kül- és biztonságpolitika, ezáltal a nemzetbiztonsági szféra is
gyökeres átalakuláson ment keresztül, ami az alapvetĪ értékek és érdekek
transzformációján keresztül valósult meg, mely az általam felállított cikluselmélet
alapját is adja. Szlovákia és Magyarország esetén a Varsói SzerzĪdés megszĸnésétĪl a
σůTτ, majd az Európai Unióban való teljes jogú szereplésig, ůusztria tekintetében
az EU-tagságig és a kiszélesedĪ, mai kort jellemzĪ széleskörĸ nemzetközi
kapcsolatokban

történĪ

szereplésig,

illetve

Horvátország

kapcsán

a

titói

elnemkötelezettségtĪl az euro-atlanti szervezetekbe történĪ integráció érvényesüléséig
terjedt, ami kitágította minden értelemben az országok nemzetközi szerepvállalásának
lehetĪségeit és a vele együtt járó kockázatkezelést.
ů változó biztonsági környezet hatására átalakult mind a négy ország kül- és
biztonságpolitikája,

melyben

újrafogalmazódtak

a

prioritások

a

jelentkezĪ

kihívásokhoz igazítva. Ennek külpolitikai cselekvés-vetületét napjainkban nemcsak
Magyarország példáján a 201Ő-ben újraértelmezett külpolitikában láthatjuk, hanem a
tanulmány által tárgyalt országok közül Szlovákia és ůusztria tekintetében is.
ElĪbbinél ez a II. Fico-kormány megalakulásának idĪszakára, míg utóbbinál 2008-ra,
a nagykoalíció gyĪzelmével datálható. Horvátország kapcsán jelenleg a külpolitika
még mozgásterét keresi az euroatlanti intézményi kereten belül, mivel kétéves tagsága
még nem bizonyult elég hosszútávúnak ahhoz, hogy önálló pályára álljon. ů horvát
külpolitikai stratégia hátterében következésképpen inkább gazdasági-geopolitikai
érdekek állnak, semmint bármiféle konzekvensen követett ideológia.
További változásként említhetĪ a külsĪ és a belsĪ biztonság, illetve a bel- és
külpolitika közötti szorosabb egység érvényesülése a komplex kihívások kezelése
kapcsán, valamint, hogy a külpolitika egyre inkább egyesíti a biztonságpolitika, a
külgazdaság és gazdaságdiplomácia, az ország image, az energiapolitika, valamint a
tudományos és kulturális diplomácia elemeit, amelyek az országspecifikus külpolitika
kiemelt

területeinek

nemzetbiztonsági

megfogalmazásában

szféra

többszöri

érhetĪk

strukturális

tetten.

Ezen

átalakításával,

a

hatások

a

szolgáltok

feladatszabásának felülvizsgálatával és a feladatrendszerek újrafogalmazásával jártak.
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4. A MAGYAR, SZLOVÁK, VALAMINT AZ OSZTRÁK
ÉS A HORVÁT NEMZETBIZTONSÁGI RENDSZEREK
VIZSGÁLATA
ů biztonságpolitika a mindenkori kormánypolitika része, miként a külpolitika
sikerének feltétele a reális biztonságpolitikai célok kitĸzése. Ennek alapja, hogy a
mindenkori vezetés tisztában legyen az adott ország nemzetközi környezetével, a
biztonsági környezet változásával és az ebbĪl kialakuló fenyegetésekkel, az ország
nemzetközi rendszerben elfoglalt helyével, gazdaságpolitikai realitásaival, valamint
megtalálja helyét és feladatait a szövetségi rendszereken belül, következésképpen
megfelelĪ képességekkel rendelkezzen a kihívások kezelésére. Ez a kívánalom
megjelenik a nemzetbiztonsági szolgálatok feladatrendszerének meghatározásakor,
hiszen legfontosabb céljuk az adott ország függetlenségének és törvényes rendjének
védelme, és a döntéshozók ehhez szükséges információkkal történĪ ellátása, mivel
egyrészt meg kell óvniuk az országot a külsĪ fenyegetésektĪl, másrészt az olyan belsĪ
konfliktusoktól, amelyek kedvezĪtlen hatást gyakorolnak az ország mĸködésére és az
állampolgárok biztonságára. "A biгtonsпg megőrгése sгempontjпból olв fontos
informпciók megsгerгése – jellegéből adódóan – speciпlis sгaktudпst, esгköг- és
módsгerrendsгert, képességalapú sгerveгeti struktúrпt igénвel, amelв mind a polgпri,
mind a katonai élet teljes spektrumпra kiterjed. "532

4.1. A NEMZETBIZTONSÁGI NÉZETRENDSZER
Ez a komplex szemléletrendszer a nemzetbiztonsági nézetrendszer fogalmában ölt
testet, amelynek célja, hogy a nemzetbiztonsági szerveket az új típusú biztonsági
kihívások kezelésére alkalmassá tegye. Ennek érdekében speciális képességekkel bíró,
a kihívásokra és a fenyegetésekre rugalmasan reagálni tudó, megújulásra alkalmas, az
információs társadalom igényeinek eleget tevĪ, kutatás-fejlesztés terén innovatív,
hatékony nemzetbiztonsági szervezetekre van szükség.

HÉJJů István – KENEDLI Tamás: Köгéppontban a nemгetbiгtonsпg. In: Szakmai Szemle, 2009. V.
évf. 3. sz. 19. old.
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ů nézetrendszer alapja az a koncepció, amelynek mentén a szolgálatok
tevékenykednek. Ez levezethetĪ a nemzetközi (NATO,533 az EU534) és nemzeti
stratégiai dokumentumokból, az ůlkotmányban/ůlaptörvényben leírt alapelvekbĪl, a
szolgálatok tevékenységére vonatkozó törvényekbĪl, illetve tevékenységeiket
szabályzó törvényekbĪl, valamint a belsĪ intézkedésekbĪl. űélja a jövĪben
minĪségközpontú, tevékenységét összehangoló, együttmĸködésre kész, tudatos
nemzetbiztonsági képességtervezés kialakítása.
Ezt olyan célrendszernek fogadhatjuk el, amely tükrözi azt, amivé a szóban forgó
szervezeteknek fejlĪdni szükséges, hogy megfeleljenek a velük szemben állított
követelményeknek. Ennek ellenére a nemzetbiztonsági szféra a négy elemzett ország
egyikében sem rendelkezik önálló stratégiai dokumentummal. Megalkotása az elmúlt
negyedszázadban csak Magyarországon volt több alkalommal napirenden, azonban
nem sikerült megtalálni azt a konszenzusos alapot, ami lehetĪvé tette volna elfogadását
és elfogadtatását.

4.2.NEMZETBIZTONSÁGI SZERVEZETI MODELLEK
ů nemzetbiztonsági szervezeteket minden ország saját politikai kultúrájának, a
nemzeti sajátosságoknak megfelelĪen strukturálja. Szlovákia, Horvátország és
Magyarország kapcsán a történelem jelentett fordulópontot 1989-1990-ben a
kétpólusú világ összeomlása után. Mind a három országban új elvek alapján kellett
felépíteni a rendszert, ráadásul Szlovákiának535 és Horvátországnak536 a „megkésett
nemzetté válás” folyamatában a kialakuló államiság összes problémájával, az
országépítés, a nemzeti lét jogi, gazdasági, politikai és kulturális feltételei
megteremtésének nehézségeivel is meg kellett küzdenie, amely az elĪbbi esetében
békésen, míg az utóbbinál hatalmas emberáldozatok árán ment végbe. ů
megosztottság megszĸnésével ůusztria hagyományos közvetítĪ, diplomáciai
szolgáltató szerepe elveszítette geopolitikai alapját, új feladatként és igazodási
σůTτ lisszaboni stratégiai koncepciója
Európai Unió: Köгös jövőkép, köгös fellépés: Erősebb Európa. Globпlis stratégia aг Európai Unió
kül- és biгtonsпgpolitikпjпra vonatkoгóan.
535
Szlovákia 1993. január 1-jén a nemzetközi jog alanyává vált, amivel egy olyan új államalakulat jött
létre, amely korábban nem rendelkezett a közép-európai nemzetekhez hasonló államisággal.
536
Horvátország történelmében mindössze 166 év volt az az idĪszak, amikor önálló államról
beszélhetünk. 925-ben I. Tomiszláv alapította meg a Horvát királyságot, ami 1091-ig áll fent, mikor
kihal a Trpimir-dinasztia, s a horvát területek az Árpád-házi királyok fennhatósága alá kerülnek. 1091
és 1918 között Horvátország perszonálunióban volt a Magyar Királysággal, a II. világháború után
Jugoszlávia tagköztársaságává vált. része volt.
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pontként a szövetségi rendszerben (Európai Gazdasági Közösség majd Európai Unió)
vállalt kötelezettségei, valamint semlegességének átalakulása537 formálták a
nemzetbiztonsági szférát érintĪ feladatrendszert.
ů nemzetbiztonsági feladatok elosztása országonként eltérĪ megoldást mutat,
amelyben az elmúlt negyedszázadban több alkalommal történt változás. Szolgálatok
keletkeztek

(1996.

σemzetbiztonsági

Szakszolgálat,

2001.

Űundesamt

für

Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung: ŰVT, 2016. Terrorelhárítási
Információs és Űĸnügyi ElemzĪ Központ), illetve szĸntek meg (Szlovákiában és
Magyarországon a katonai felderítĪ és elhárító szolgálatok összevonására került sor).
Magyarországon módosult a szolgálatok irányításának rendszere. ůz 1991 májusában
létrehozott horvát nemzetbiztonsági rendszeren több alkalommal hajtottak végre
átalakítást, míg 2006-ban elnyerte a napjainkban is létezĪ katonai-polgári
kétszolgálatos modellfelépítést.
Ezen szolgálatok a speciális jogköreik, valamint a biztonság garantálásában
betöltött szerepük miatt nem önálló, elszigetelt szervezetként mĸködnek, hanem egy
rendszert alkotnak, amely nem csak a szolgálatokból áll, hanem azok tevékenységét
irányító, felügyelĪ, koordináló, valamint ellenĪrzĪ testületekbĪl, személyekbĪl és
fórumokból. ů rendszer felépítése meghatározza a szolgálatok helyét a kormányzati
struktúrában, valamint a szolgálatok közötti kapcsolatok jellegét.538

4.3. AZ ELEMZETT ORSZÁGOK NEMZETBIZTONSÁGI
RENDSZEREINEK VIZSGÁLATA
ůz elemzésbe bevont négy ország nemzetbiztonsági rendszerének összehasonlító
vizsgálatával, amely a különbségek megalapítása mellett az azonosságok és a
hasonlóságok bemutatására koncentrál, be kívánom mutatni az együttmĸködés elvi
kereteit. Úgy vélem, hogy a globalizált világ változásai, az információs társadalom
kihívásai, a technikai és technológiai fejlĪdés hatásai, a nemzetközi terrorizmus
megerĪsödése, valamint a térségünkben megjelenĪ illegális migrációs hullám jelentĪs
ůz osztrák semlegesség fokozatos átalakulásáról lásd: KISS J. László: Osгtrпk külpolitika és aг
EU kibővülése: aktív sгomsгédpolitika avagв "köгép-európai érdekköгösség" aг integrпció útjпn. In:
Magyar Szemle, 2001.X. évf.7-8 sz. 202-215.old.
538
BÖRűSÖK András – VIDA Csaba: A nemгetbiгtonsпgi sгolgпlatok rendsгere (Nemгetköгi gвakorlat
a nemгetbiгtonsпgi rendsгer kialakítпsпra. ). In: σemzetbiztonsági Szemle, 201Ő. II. évf. 1 szám. 6ő66.old.
http://epa.oszk.hu/02500/02538/00002/pdf/EPA02538_nemzetbiztonsagi_szemle_2014_01_063100.pdf (Letöltve: 201ő.04.13.)
537
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hatást gyakorolnak a térség biztonságára. Ezen komplex kihívások megoldására az
együttmĸködés, az információcsere, a két-, illetve a többoldalú kapcsolatok
elmélyítése kínálhat elméleti és gyakorlati síkon új megoldásokat, az országok egyéni
érdekei sérülése nélkül. ůz elemzésben, ahogyan az elĪzĪ fejezetben is az észak-dél
irányából haladó sorrendiséget választottam, Magyarország kiindulóponttal. ůz
összehasonlítás során a következĪ szempontok kerültek érvényesítésre, kiválasztásra,
melyek segítségével egy átfogó minĪségi kép felvázolására törekszem:
-

nemzetbiztonsági szféra jogi szabályozásának kerete;

-

intézményi/szervezeti keret, struktúra;

-

az információigény megfogalmazója és az adatszolgáltatás;

-

nemzetbiztonsági rendszer demokratikus felügyelete és ellenĪrzése;

-

irányítás, erĪforrás-gazdálkodás és feladatkijelölés;

-

nemzetbiztonsági tevékenység eszközei és módszerei;

-

nemzetbiztonsági szolgálatok feladatrendszere;

-

technikai felszereltség (csúcstechnológia);

-

szakmai képzés/továbbképzés;

-

politikamentesség;

-

az együttmĸködés kereteinek, eljárásainak és módszereinek tisztázottsága;

-

megfelelĪ finanszírozás;

-

nyilvános megjelenés, pozitív arculat.

4.3.1. A NEMZETBIZTONSÁGI SZFÉRA JOGI SZABÁLYOZÁSÁNAK KERETE
ů demokratikus országokban a törvényi szabályozás képezi a nemzetbiztonsági szféra
legális mĸködésének alapját és határozza meg feladatait, azok végrehajtásának módját,
valamint keretet ad szervezetek mĸködéséhez. Speciális jogosultságokat biztosít
számukra a társadalom többi szereplĪjéhez képest, egyben kontrolálja, felügyeli
betartásukat.
A.)

Magyarország

Magyarország esetében a rendszerváltás után, a demokratikus és jogállami feltételek
megteremtését követĪen átmeneti jelleggel két dokumentum született a szolgálatok
vonatkozásában. ůz egyik a különleges titkosszolgálati eszközök és módszerek
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engedélyezésének átmeneti szabályozását539, a másik a nemzetbiztonsági feladatok
ellátásának átmeneti rendjét tartalmazta540. ů jelenleg is érvényben lévĪ, a
nemzetbiztonsági szférát szabályzó CXXV. számú törvény jóváhagyására 1995-ben
került sor, mely az ůlaptörvény 36. cikk 3. pontjából, azaz a nemzetbiztonsági
szolgálatok feladatának meghatározásából indul ki. ů törvény módosítása és
korszerĸsítése követte a nemzetközi politika változásait, a globális világ megváltozott
kihívásainak problematikáját, a σůTτ és EU intézményi tagságunkból adódó
követelményeket és kívánalmakat és az ezekbĪl adódó feladat-meghatározást, illetve
strukturális változások sorát. ů törvénnyel kialakított struktúra, amelyben 3 polgári
(Információs Hivatal, σemzetbiztonsági Hivatal, σemzetbiztonsági Szakszolgálat), 2
katonai

(Katonai

FelderítĪ

Hivatal,

Katonai

Űiztonsági

Hivatal)

került

meghatározásra, 2012-ig fennmaradt. Ekkor került sor ugyanis a katonai hírszerzés és
az elhárítás egy szervezetbe történĪ integrálására és létrejött a Katonai
σemzetbiztonsági Szolgálat (KσŰSZ). ů 2016. július 17-én életbe lépett módosítással
új polgári szolgálat születetett Terrorelhárítási Információs és Űĸnügyi ElemzĪ
Központ néven. A szervezet állományának jogviszonyát és a szolgálat ellátását
alapvetĪen az említett törvényen túl a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi űűV.
törvény, valamint a végrehajtásukra kiadott különbözĪ szintĸ jogi normák
szabályozzák.
ů szolgálatok tevékenységének szabályzásához szervesen és elválaszthatatlanul
kapcsolódik a 2009. évi űLV. törvény a minĪsített adat védelmérĪl, továbbá a
nemzetbiztonsági ellenĪrzéssel összefüggĪ 303/2013. Kormányrendelet és a 201ő. évi
XLII. törvény a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának
szolgálati jogviszonyáról.541 Hazánkban, ahogy a másik három ország esetében is, a
nemzetbiztonsági tevékenység komplex rendszerére, a szolgálatok egyes területeinek
fejlesztésére, mĸködésére, az ezekkel összefüggĪ alkalmazási feltételek tisztázására, a
súlyponti feladatok meghatározására a megváltozott kihívásokra adandó megfelelĪ
válaszok kidolgozására az alapot σemzeti Űiztonsági Stratégia kínálja. Magyarország

1990. évi X. törvény a különleges titkosszolgálati eszközök és módszerek engedélyezésének
átmeneti
szabályozásáról.
http://www.1000ev.hu/index.php?a=3&param=8666
(Letöltve:
2015.04.12.)
540
A nemzetbiztonsági feladatok ellátásának átmeneti szabályozásáról szóló 26/1990. (II. 14.) MT
rendelet
541
303/2013. (VII. 31.) Korm. rendelet az egyes nemzetbiztonsági ellenĪrzés alá esĪ jogviszonyokról
és a nemzetbiztonsági ellenĪrzéssel összefüggĪ lényeges adatokról, valamint a lényeges adatok
bejelentésének rendjérĪl.
539
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esetében ezen dokumentum kidolgozására és elfogadására elĪször 2002-ben majd
2004-ben került sor. ů jelenleg hatályban lévĪ formula 2012-ben került 103ő. számon,
kormányhatározat formájában elfogadásra. ů nemzetbiztonsági szférát érintĪ további
stratégiai jelentĪségĸ dokumentum az τrszággyĸlés által elfogadott 9Ő/1998. számú
határozat a Magyar Köztársaság biztonság- és védelempolitikájának alapelveirĪl,
valamint kiindulópontját jelenti a 1012/2008. kormányhatározat Magyarország
külkapcsolati stratégiájáról, a 2012-ben elfogadott σemzeti Katonai Stratégia, illetve
a

1139/2013.

kormányhatározat

Magyarország

σemzeti

Kiberbiztonsági

Stratégiájáról.
B.)

Szlovákia

Szlovákiában a szlovák állam és az önálló civil nemzetbiztonsági szolgálat (SIS)
megalakulásával egy idĪben megteremtették mĸködésének jogi kereteit is. ůz 1993.
február 1ő-én elfogadott Ő6. számú törvény542 napjainkban is hatályos. ů szolgálat
mĸködését ezen túl meghatározza a 73/1998. számú törvény a közszolgálatról,543
valamint a 21ő/200Ő. számú törvény a minĪsített adatok védelmérĪl 544, illetve a
300/200ő. számú büntetĪtörvénykönyv.545 ů 211/2000. számú törvény az
információhoz történĪ szabad hozzáférésrĪl,546 a három évvel késĪbb kiadott
166/2003. számú törvény a magánélet védelmérĪl az infokommunikációs eszközök
jogosulatlan használata ellen,547 a 200Ő. évi 110. számú törvény a Szlovák Köztársaság
Űiztonsági Tanácsáról, valamint a 136/201Ő. számú adatvédelmi törvény548
befolyásolják, valamint hatnak a szolgálat feladat-végrehajtására.

542
46/1993. Zákon o Slovenskej informačnej službe (Törvény a Szlovák Információs Szolgálatról)
http://www.zakonypreludi.sk/zz/1993-46 (Letöltve: 201ő.08.0Ő.)
543
346/2005. Zákon o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby,
Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície.
http://zakony.judikaty.info/predpis/zakon-73/1998 (Letöltve: 201ő.10.18.)
544
21ő/200Ő. Zákon o ochrane utajovaných skutočností http://www.zakonypreludi.sk/zz/2004-215
(Letöltve: 201ő.10.22.)
545
300/2005. Trestný zákon. http://www.zakonypreludi.sk/zz/2005-300 (Letöltve: 201ő.10.22.)
546
211/2000. Zákon o slobodnom prístupe k informáciám http://www.zakonypreludi.sk/zz/2000-211
(Letöltve: 201ő.10.22.)
547
166/2003. Zákon o ochrane súkromia pred neoprávneným použitím informačno-technických
prostriedkov http://zakony.judikaty.info/predpis/zakon-166/2003 (Letöltve: 201ő.10.22.)
548
122/2013. Zákon o ochrane osobných údajov
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/archiv/zakon_136_2014_o_ochrane_osobnych_udajov.pdf (Letöltve:
2015.10.22.)
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A Katonai Hírszerzés (VS) mĸködését a 319/2012. számú a katonai hírszerzésrĪl szóló
törvény549 szabályozza, de a hivatásos katonai állományra550, valamint a
nemzetbiztonsági szolgálatokra vonatkozó jogszabályok is meghatározzák a szolgálat
tevékenységét. ů harmadik szervezet, az σŰÚ (σemzeti Űiztonsági Szolgálat), amely
létrehozásáról 2001-ben döntöttek, nem klasszikus titkosszolgálati feladatot lát el.
Tevékenységét a titokvédelemrĪl szóló 21ő/200Ő. számú törvény551 4. cikke
szabályozza, valamint az elektronikus aláírásról szóló 21ő/2002. számú törvény

552

határozza meg. ů szolgálatok számára tágabb értelemben a feladatkijelölést a 200őben elfogadott dokumentumok, a Szlovák Köztársaság Űiztonsági Stratégiája és a
Szlovák Köztársaság Védelemi Stratégiája553 adják.
Szlovákiában a nemzetbiztonsági szféra megújításának elsĪ üteme a katonai
szolgálatok összevonásával megtörtént. KövetkezĪ lépésként a nemzetbiztonsági
törvény megújítása volt napirenden, ami az érintettek szerint is már elavult554 és nem
tükrözi az aktuális biztonságpolitikai kihívásokból eredĪ feladatokat. ů törvényalkotó
további célként tĸzte ki a polgári és a katonai szféra közötti munkamegosztás
optimalizálását és a feladat-végrehajtás párhuzamosságainak megszüntetését is. Űár a
szlovák nemzetbiztonsági szféra képviselĪi jó ideje húzódó vita után végre egyességre
jutottak, a politikai oldalon nem tudtak kiegyezni, így a reformfolyamat 201ő Īszére
megrekedt.

198/1994. Zákon o Vojenskom spravodajstve. https://www.mosr.sk/data/files/3071_2012-319.pdf
(Letöltve: 201ő.10.22.)
550
ů több alkalommal módosított Szlovák Köztársaság védelmérĪl szóló törvény (Zákon o obrane
Slovenskej republiky http://www.zakonypreludi.sk/zz/2002-319 (Letöltve: 201ő.10.22.)
321/2002. számú törvény a Szlovák Köztársaság fegyveres ErĪirĪl (Zákon o ozbrojených silách
Slovenskej republiky. http://www.zakonypreludi.sk/zz/2002-321 (Letöltve: 201ő.10.22.)
ŐŐ3/200ő. számú törvény a rendĪrök és a katonák szociális biztosításáról szóló törvény (Zákon o
sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov.http://www.akademiapz.sk/sites/default/files/OSC/05z443.pdf (Letöltve: 201ő.10.22.)
3Ő6/200ő. számú a Szlovák Köztársaság Fegyveres ErĪi hivatásos katonáinak állami szolgálatáról
(Zákon o štátnej službe profesionálnych vojakov ozbrojených síl Slovenskej republiky
https://www.mosr.sk/data/files/606.pdf (Letöltve: 201ő.10.22.)
551
21ő/200Ő. Zákon o ochrane utajovaných skutočností
552
21ő/2002. Zákon o elektronickom podpise http://www.zakonypreludi.sk/zz/2002-215 (Letöltve:
2015.10.22.)
553
Űezpečnostná stratégia Slovenskej republiky.http://www.mod.gov.sk/data/files/833.pdf (Letöltve:
2015.10.22.)
τbranná stratégia Slovenskej republiky. http://www.mod.gov.sk/data/files/832.pdf (Letöltve:
2015.10.22.)
554
A SIS a 2015-ös törvénytervezettel kapcsolatban honlapján megjegyzi, hogy az új törvény
elfogadásának célja az aktuális biztonsági kihívásokra történĪ adekvát reagálás a σůTτ és EU
tagállamok mintája alapján, valamint a nemzetbiztonsági szolgálatok feletti ellenĪrzés erĪsítése.
http://www.sis.gov.sk/aktuality/novinky.html (Letöltve: 201ő.10.18.)
549
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C.)

Ausztria

ůz osztrák nemzetbiztonsági kultúra háromtagú: két katonai szolgálat a hírszerzéssel
foglalkozó HNaA555 és az elhárításért felelĪs ůbwů556, valamint a polgári elhárítási
feladatokat végzĪ ŰVT557 alkotja. ů katonai szolgálatok tevékenységének jogi hátterét
a 2001. július 1-jével érvénybe lépett Katonai Illetékességi Törvény biztosítja.558
Korábban a hatásköröket és a szolgálatok feladatait a védelmi minisztérium
szabályozta, felhatalmazást az információgyĸjtésre és -elemzésre az ůlkotmány 79.§.
adta. ů polgári elhárításért felelĪs szolgálat, a ŰVT a többször módosított RendĪrségi
Biztonsági Törvény559 és az 197ő. évben alkotott ŰüntetĪeljárásról szóló törvény560
alapján végzi illetékességi köréhez tartozó feladatát. Keretrendszerét a 2001-ben
elfogadott

biztonság-

és

védelempolitikai

doktrína,561

majd

a

megújult

biztonságpolitikai koncepciót tartalmazó 2013-ban elfogadott τsztrák biztonsági
stratégia adja.562
D.)

Horvátország

A nemzetbiztonsági szolgálatokra vonatkozó horvát törvényi szabályzás 199ő-ig
egyoldalú volt, ugyanis csak a katonai szolgálatokra vonatkozóan került rá sor,
mégpedig az 1991-ben megszületett honvédelmi törvény által.563 ů polgári
szolgálatokat érintĪ törvény 199ő-ben került kiadásra,564 így az 1991-199ő közötti
idĪszak jogi szabályzása nem felelt meg a demokratikus országok által felállított
normáknak.

555

Heeresnachrichtenamt
Abwehramt
557
Űundesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekӓmpfung
558
Militärbefugnisgesetz (MŰG): ŰGŰl. I σr. 86/2000
https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=200008
64 (Letöltve: 201ő.10.22.)
559
Űundesgesetz über die τrganisation der Sicherheitsverwaltung und die ůusübung der
Sicherheitspolizei (Sicherheitspolizeigesetz - SPG) BGBl. Nr. 566/1991.
https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=100057
92 (Letöltve: 2015.10.11.)
560
Die österreichische Strafprozessordnung – StPO BGBl. Nr. 631/1975
https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=100023
26 (Letöltve: 201ő.10.22.)
561
Sicherheits- und Verteidigungsdoktrin. www.bka.gv.at/2004/4/4/doktrin_d.pdf (Letöltve:
2015.04.12.)
562
Österreichische Sicherheitsstrategie. https://www.bka.gv.at/DocView.axd?CobId=52099
(Letöltve: 201ő.0Ő.12.)
563
Zakon o obrani (NN 49-1230/1991), Članak 1ő1. http://narodnenovine.nn.hr/clanci/sluzbeni/1991_09_49_1230.html (Letöltés: 2016.07.30.)
564
Zakon o Uredu za Nacionalnu Sigurnost (NN 37/95)

556
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A horvát nemzetbiztonsági szféra struktúrája és feladatszabása több alkalommal
változott. σapjainkban a Parlament által 2006. június 30-án elfogadott törvény alapján
mĸködik565, amelyre az ůlkotmány566 ad felhatalmazást. Feladataik végrehajtásában
további négy törvénynek van meghatározó szerepe, melyek a minĪsített adatokról
szóló

törvény567,

a

biztonsági

ellenĪrzésekrĪl

szóló

törvény568,

az

információbiztonsági törvény569 és a büntetĪtörvénykönyv570. A VSOA-ra vonatkozik
ezen túl a Horvát Köztársaság Fegyveres ErĪirĪl rendelkezĪ törvény571 és a
Honvédelmi törvény.572
ů nemzetbiztonság alapvetĪ kérdéseirĪl szóló politikai alapelveket a 2002.
március 19-én kiadott σemzeti biztonsági stratégia tartalmazza.573 A dokumentum
megújítására 2010-ben, majd 2012-ben történtek törekvések, sĪt széleskörĸ
konzultációt tartottak róla, a konszenzus hiánya miatt azonban elfogadtatásra nem
talált. ů jelenlegi stratégia így elavult, amelyben Horvátország még nem tagja sem az
EU-nak, sem a NATO-nak, a Jugoszláv Szövetségi Köztársaság még fennáll és
Koszovó Szerbia része.
A

nemzetbiztonsági tevékenység sajátos jogi szabályozást igényel, mivel

törvényi felhatalmazás alapján korlátozza az alkotmányos alapjogokat, valamint
behatol az állampolgárok büntetĪjog eszközeivel védett magánszférájába. Ezen
szervezetek által alkalmazott különleges eljárásokat, eszközöket, módszereket,
melyeknek azonban csak megfelelĪ ellenĪrzĪ mechanizmusok, biztosítékok mellett
van létjogosultságuk minden demokratikus jogállamban – meghatározott feltételek
szerint – csak ezen szervezetek speciálisan felkészített személyi állománya
alkalmazhatja. Magyarország, Szlovákia és Horvátország esetén külön törvényben
Törvény a horvát biztonsági és hírszerzĪ rendszerrĪl. Zakon o sigurnosno-obavještajnom Sustavu
Republike Hrvatske (NN 79/06)
566
Ustav Republike Hrvatske (Horvát Köztársaság ůlkotmánya) 103. űikk. Http://NarodneNovine.Nn.Hr/Clanci/Sluzbeni/2010_07_85_2422.Html (Letöltve: 201ő.10.22.)
567
Zakon o zaštiti tajnosti podataka (σσ 108/96.) http://www.zakon.hr/z/217/Zakon-o-tajnostipodataka (Letöltve: 201ő.10.22.)
568
Zakon o sigurnosnim provjerama (NN85/08) http://www.zakon.hr/z/536/Zakon-o-sigurnosnimprovjerama (Letöltve: 201ő.10.22.))
569
Zakon o informacijskoj sigurnosti (NN 79/07) http://www.zakon.hr/z/218/Zakon-o-informacijskojsigurnosti (2015.10.22.)
570
Zakon o kaznenom postupku. (NN 62/03) http://www.propisi.hr/print.php?id=8789 (Letöltve:
2015.10.22.)
571
Zakon o službi u τružanim snagama Republike Hrvatske (NN73/13)
http://www.morh.hr/images/stories/morh_sadrzaj/pdf/zakon_o%20sluzbi_u_osrh_02072013.pdf
(Letöltve: 201ő.10.23.)
572
Zakon o obrani. http://www.zakon.hr/z/334/Zakon-o-obrani (Letöltve: 2015.10.23.)
573
Strategija nacionalne sigurnosti Republike Hrvatske
https://www.soa.hr/UserFiles/File/Strategija_nacionalne_sigurnosti_RH.pdf (Letöltve: 201ő.10.23.)
565
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jelenik meg a jogszabályi keret. ůusztria esetében nem találjuk meg a szféra komplex
szabályzását, a polgári és a katonai normatívák egy-egy nagyobb rendszer részébe –
rendĪrség, honvédség – integrálódtak, történelmi tradíciókhoz kötötten.

4.3.2. INTÉZMÉNYI/SZERVEZETI KERET, STRUKTÚRA
A nemzetbiztonsági szolgálatoknak feladata, hogy a kormányzati döntésekhez
szükséges információkat biztosítsák, tájékoztassák a politikai vezetést – katonai
szolgálatok esetén a védelmi minisztert is – az ország külsĪ és belsĪ
veszélyeztetettségének idĪszerĸ, illetve távlati alakulásáról. Kivételt képez ez alól a
magyar σŰSZ és a szlovák σŰÚ, mivel kormányzati tájékoztató tevékenységet nem
folytatnak. ůz σŰSZ a nemzetbiztonsági rendszer polgári elemében mĸködik mint
önálló adatszerzĪ szolgálat.574 Egyedülálló szolgáltató szerepkört lát el a titkos
információgyĸjtés törvényben meghatározott eszközei és módszerei alkalmazásával az
arra jogosult szervek megkeresése alapján. σem rendelkezik tehát hírszerzĪi,
elhárítási, intézkedési és nyomozati jogkörökkel (a belsĪ biztonsági tevékenységhez
kapcsolódó kivételektĪl eltekintve). ů szlovák σŰÚ575 sem folytat klasszikus
nemzetbiztonsági tevékenységet, hanem a minĪsített és a rejtjelzett információk
védelmét, valamint az elektronikus aláírással kapcsolatos feladatokat hajtja végre.
Tevékenysége így csak közvetve köthetĪ az állam biztonságának garantálásához. A
horvát nemzetbiztonsági rendszer is rendelkezik egy olyan szervezettel, mely ugyan
nem önálló, mivel a védelmi minisztérium szervezeti egységébe tartozik, mégis
stratégiai adatszerzéssel foglalkozik a két szolgálat számára, ez pedig a Fegyveres
ErĪk Elektronikus HírszerzĪ Központja.576
Ezen alaphelyzetbĪl kiindulva – a három említett szervezeten kívül – jelentĪs
szerepet játszanak az ország értékeinek védelmében és a nemzeti érdekek érvényre
juttatásában, mivel olyan elemzett-értékelt információkat biztosítanak, amelyek
felhasználásával az ország számára elĪnyös döntések hozhatók. ů szolgálatok
tevékenységében a tradicionális ágak funkcionális elkülönülése napjainkban oldódik,
mivel az állam külsĪ és belsĪ biztonságának garantálása nem választható szét az új
típusú fenyegetések és kihívások tükrében, ahogy a kül- és belpolitika határai is
Aг önпlló adatsгerгő sгolgпlatok olвan nemгetbiгtonsпgi sгerveгetek, amelвek a hírsгerгési
ciklusból csak aг adatsгerгő sгakasгt végгik, vagвis csak adatfeldolgoгó képességekkel rendelkeгnek,
míg elemгő-értékelővel nem…”
BÖRűSÖK ůndrás – VIDA Csaba: im: 71.old.
575
σárodný bezpečnostný úrad- σemzeti Űiztonsági Hivatal
576
Središnjica elektroničkog izviđanja Glavnog stožera τružanih snaga
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összecsúsznak globalizált világunkban. Másik szemszögbĪl megvizsgálva a
problémát, két ellentétes hatás érvényesülését láthatjuk. ůz államok kormányai a
gazdasági- és pénzügyi válság hatására az államigazgatás minden területén, beleértve
a nemzetbiztonsági szolgálatokat is, a felesleges párhuzamosságok elkerülésére,
ezáltal költségtakarékos és minél hatékonyabb mĸködésre törekszenek. Így a
rendelkezésünkre álló erĪforrások célirányosabb felhasználását elĪsegítĪ kormányzati
politika következetes végrehajtása a nemzetbiztonsági szektor feladatorientált
megújításában is tetten érhetĪ. Ez történt a magyar és a szlovák katonai szolgálatok
esetében. Szlovákiában ehhez politikai célként járult a titkosított anyagok
kiszivárogtatásának megakadályozása és a nemzetbiztonsági szféra hitelének
helyreállítása is.577 Ekképpen vált a KσŰSZ és a VS integrált katonai
nemzetbiztonsági szervezetté. Horvátország esetében a polgári szegmens érintette az
összevonás, 2006-ban a Sτů létrejöttekor. ů másik oldalon, a jelentkezĪ kihívások
komplexitása okán új információelemzĪ központok születnek. Ezek lehetnek már
meglévĪ szervezetbe integráltak, mint a szlovák SIS struktúrájába tartozó, 2013.
január 1-jén létrehozott σemzeti Űiztonsági ElemzĪ Központ (NBAC), vagy önálló
szervezetként létrejövĪk. Ez utóbbira példa a magyar TIŰEK.
ů nemzetbiztonsági szféra szervezeti struktúrájának elemzésekor mind a négy
ország esetén jó megfigyelhetĪ a szolgálatok – polgári és katonai – elkülönítése,
ugyanakkor ůusztriában a katonai hírszerzĪ szolgálat tevékenysége nem korlátozódik
a biztonság katonai elemeire, mivel egyedüli hírszerzĪ szolgálatként a teljes
kormányzat tájékoztatási feladatait ellátja a biztonságpolitikai kihívások teljes
spektrumában.
Magyarország esetében – hagyományos nézet szerint – két polgári szolgálatról
beszélhetünk.

ůz

ůlkotmányvédelmi

Hivatal

végzi

a

kémelhárítási,

az

alkotmányvédelmi, a gazdaságbiztonsági feladatokat, illetve a központi államhatalmi
és a kormányzati tevékenység szempontjából fontos szervek, intézmények és
létesítmények

biztonsági

védelmét

garantálja. Ezen túl

közremĸködik az

idegenrendészeti eljárásokban, non-proliferációs tevékenységet folytat, a Nemzeti
Űiztonsági Felügyelet megkeresésére elvégzi a hatáskörébe tartozó iparbiztonsági
ellenĪrzéseket és ellátja a hatáskörébe tartozó személyek nemzetbiztonsági
TASR: Zlúčenie vojenských tajných služieb dostalo гelenú.
http://www.sme.sk/c/6557266/zlucenie-vojenskych-tajnych-sluzieb-dostalo-zelenu.html (Letöltve:
2015.04.12.)
577
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védelmének/ ellenĪrzésének feladatait, illetve aktív részese az ůwarenessprogramnak.578
ůz Információs Hivatal a polgári hírszerzés komplex feladatrendszeréért felelĪs,
továbbá Magyarország érdekeinek érvényesítését szolgáló tevékenységet folytat.579
ů nemzetbiztonsági szolgálatok „új generációjához” tartozik a Terrorelhárítási
Információs és Űĸnügyi ElemzĪ Központ. ů szolgálat olyan csúcshivatalként jött létre,
ami az ország nemzetbiztonsági, bĸnügyi és terrorfenyegetettségi helyzetéhez
kapcsolódóan a többi nemzetbiztonsági szolgálat információit és munkáját fogja össze,
kiegészítve saját nyílt információgyĸjtĪ- és feldolgozó tevékenységgel.580 Önállóan
titkos információgyĸjtĪ tevékenység végzésére nem jogosult. ů Kormány
nemzetbiztonsági döntéseit elĪkészítĪ szervezet, valamint annak munkáját segítĪ
munkacsoport számára tájékoztató és döntéstámogató, valamint biztonságpolitikai és
bĸnügyi stratégiai elemzĪ tevékenységet folytat. ůz együttmĸködĪ szervek irányába
közvetíti a Kormány által megfogalmazott, a döntései meghozatalához szükséges eseti
és idĪszakos hírigényeket, amelyeket folyamatosan aktualizál.
Klasszikus értelemben, a polgári szolgálatok rendszerében Szlovákiában,
ůusztriában és Horvátországban is egy-egy szervezet található, amelyek tevékenysége
azonban élesen elkülönül. ů szlovák SIS és a horvát Sτů integrált szolgálatként külés belföldön egyaránt folytat titkosszolgálati tevékenységet, mely a feladatok széles
körét

érinti,

az

információszerzés,

-elemzés

és

-értékeléstĪl

kezdve

az

alkotmányvédelmi és belsĪ elhárítási feladatok végrehajtásán át az ország gazdasági
és külpolitikai érdekeinek védelméig.
ůusztriában

a

Űelügyminisztériumhoz

ŰVT

bár

tartozva

végez

titkosszolgálati

nemzetbiztonsági

feladatokat,

jogosítványok

de

a

nélküli,

nyomozóhatósági jogkörrel rendelkezĪ elhárító szervezetként mĸködik, amely
nemcsak információszerzéssel foglalkozik, hanem a megszerzett információk
felhasználásával is a bĸnüldözésben.
Az Awareness-program olyan nyílt, tájékoztató tevékenység, amely keretében szakembereink
tematikusan foglalják össze az adott személyi körrel kapcsolatba hozható biztonsági kérdéseket és
lehetĪséget adnak a visszacsatolásra a hozzájuk érkezĪ jelzésekrĪl.
ůlkotmányvédelmi Hivatal: Awareness program .http://ah.gov.hu/html/awareness.html (Letöltve:
2015.09.06.)
579
Ennek alapján az IH nemcsak továbbítja, hanem a kormányzati célkitĸzésekkel szoros összhangban
maga is felhasználja az általa megszerzett információkat a nemzeti érdek érvényesítését szolgáló,
külföldi irányultságú mĸveletei során.
DEZSĩ Lajos: Az Informпciós Hivatal. In: Kobolka István (szerk.): σemzetbiztonsági alapismeretek.
Egyetemi Jegyzet. Űudapest, σemzeti Közszolgálati és Tankönyvkiadó Zrt., 2013.1őŐ.old.
580
199ő. évi űXXV. törvény 8/ů.§ (3)bekezdés d. pontja
578
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ů katonai szféra vizsgálatakor három ország esetében beszélhetünk integrált
szolgálatokról, ez a magyar KσŰSZ, a szlovák VS és a horvát VSτů. EttĪl a
rendszertĪl eltér az osztrák nemzetbiztonsági szféra feladatszabása azáltal, hogy a
katonai hírszerzés és elhárítás hagyományos tagolása megmaradt.

4.3.3. AZ INFORMÁCIÓIGÉNY MEGFOGALMAZÓJA ÉS AZ
ADATSZOLGÁLTATÁS

ů

szolgálatok

irányítása

a

konkrét

feladatok,

azaz

információigények

meghatározásában és a szakmai tevékenység szabályozásában valósul meg. ůz
irányítás mellett ez egyfajta felügyeletet, kontrolt is jelent, melynek célja
megakadályozni, hogy a szolgálatok visszaéljenek a számukra biztosított különleges
jogosítványokkal.
Magyarország kapcsán a 2010-es év tekinthetĪ mérföldkĪnek, mivel a polgári
nemzetbiztonsági szolgálatok rendszerváltás után felállított irányítási alapelveivel
ekkor szakított a kormány. ů polgári nemzetbiztonsági terület egységes kezelését és
egységes irányítását új elv váltotta fel. Ennek megfelelĪen a szolgálatok irányítását
azon miniszterek (nem pedig minisztériumok) kapták, akiknek „hivatali” profiljába
leginkább beleillik a szolgálatok irányítása. Rendszer szinten tehát a kétpólusú
irányítást a hárompólusú váltotta fel.581 ů szolgálatok tevékenységérĪl a fĪigazgató
szükség szerint, de évente legalább egyszer a miniszter útján jelentést tesz a
Kormánynak. ů KσŰSZ esetén a Magyar Honvédség vezérkari fĪnöke is közvetlenül
igényelhet a fĪigazgatótól információt, aki az igényt haladéktalanul köteles teljesíteni.
ů szakmai kapcsolattartás és az információszolgáltatás rendjét a honvédelemért felelĪs
miniszter állapítja meg.
ůusztria és Szlovákia esetében az elmúlt negyedszázadban kialakult rendszer
nem változott. Mindkét ország kétpólusú irányítási rendszert használ. Ausztria
esetében ezen szervezetek a kormány felügyelete alatt állnak, ami az arra kijelölt
miniszterek által irányítja azokat: a BVT-t a Űelügyminisztériumon keresztül, a két
katonai szolgálatot, a HNaA-t és az AbwA-t a Szövetségi Védelmi- és
Sportminisztérium

segítségével.

ů

legfĪbb

irányító

szerv

az

τsztrák

199ő. évi űXXV. törvény a nemzetbiztonsági szolgálatokról. 10.§. ůz IH-t a polgári hírszerzési
tevékenység irányításáért felelĪs miniszter, az ůH-t, Az NBSZ-t, valamint a TIBEK-et a polgári
nemzetbiztonsági szolgálatok irányításáért felelĪs miniszter, a KσŰSZ-t a honvédelemért felelĪs
miniszter útján irányítja a Kormány.

581
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σemzetbiztonsági Tanács (σationaler Sicherheitsrat)582, mely az osztrák kormány
tanácsadó testülete a kül-, biztonság- és védelmi politikai kérdésekben.
Szlovákiában szintén a kormányé az irányító szerep a polgári szolgálatok
tekintetében. ů vonatkozó törvény 3.§..583 értelmében a Védelmi tanács (Rada obrany
štátu) elnökén keresztül szab írásban feladatot a szervezet számára a törvényben
meghatározott kereten belül (2.§.). Ezen túl a szlovák kormány határozza meg a SIS
létszámát, illetve igazgatója elĪterjesztésére fogadja el alapszabályát. ů Szlovák
Információs Szolgálat évente legalább egy alkalommal tájékozatja a Parlamentet
igazgatója útján (σemzeti Tanács σárodná rada Slovenskej republiky) az általa
megszerzett és az értékelt információkról. ů köztársasági elnök, a parlament elnöke és
a miniszterelnök a jogszabályok által meghatározott kerteken belül írásban információt
kérhet a szolgálattól.
Horvátországban a titkosszolgálatok irányítása egy központi koordináló
testületen, a σemzetbiztonsági Tanácson keresztül valósul meg, ami az elnök és a
kormány irányítása alatt mĸködĪ szervezet. Tagjai: az elnök, a kormányfĪ, a
honvédelmi miniszter, a belügyminiszter, a külügyminiszter, az igazságügyi miniszter,
a nemzetbiztonságért felelĪs miniszter, az elnök nemzetbiztonsági tanácsadója, a
vezérkari fĪnök, a σemzetbiztonsági Tanács Hivatalának vezetĪje,584 valamint a
szolgálatok igazgatói. ů Tanács ellenĪrzi és értékeli az országot érintĪ biztonsági és
nemzetbiztonsági kihívásokat, nemzetbiztonsági kérésekben irányelveket határoz meg
a minisztériumok és más kormányzati szervek számára, illetve döntéseket hoz a
nemzeti érdekek megvédése érdekében.585 ů többi országtól eltérĪen a horvát
szolgálatok a feladat végrehajtása során az általuk megszerzett és értékelt
információkról és a biztonsági helyzet változásáról jelentést tesznek a köztársasági
elnöknek, a horvát parlament elnökének, a miniszterelnök és σemzetbiztonsági Tanács
Hivatalának. ů VSτů csak akkor tesz jelentést a védelmi miniszternek és a vezérkari
fĪnöknek, ha az információ a fegyveres erĪkre vonatkozik.586
ů Tanács elnöke a mindenkori kancellár, tagjai az alkancellár, a külügy-, belügy és a védelmi
miniszter, valamint a σemzeti Tanács FĪbizottságában (Hauptausschuss) képviselt pártok képviselĪi.
Gesamte Rechtsvorschrift für Errichtung eines Nationalen Sicherheitsrates, Fassung vom 23.10.2016
(BGBl. I Nr. 122/2001 ) 3.§(1).
https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=200016
03 (Letöltés: 2016.07.30.)
583
Zákon o Slovenskej informačnej službe.
584
ů σemzetbiztonsági Tanács vezetĪjét a miniszterelnök és a köztársasági elnök megállapodással
nevezi ki.
585
Zakon o sigurnosno-obavještajnom sustavu Republike Hrvatske Članak 3.
586
Zakon o sigurnosno-obavještajnom sustavu Republike Hrvatske Članak őő.
582
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2.

ábra: ů nemzetbiztonsági szféra irányítása (Forrás: szerzĪ)

Az információigény megfogalmazása jgi keretek között történik, amelyben a
döntéshozó kijelöli azt, aki jogosult megfogalmazni ezen igényeket, illetve
meghatározza a szervezeteket, ezek feladat-és hatáskörét, valamint eszközrendszerét.
ůz információigény tartalma az a tervezett, irányított információs és prognosztikus
tevékenység, ami mind a négy ország esetén a Űiztonsági Stratégiában is
megfogalmazott nemzeti érdekek, értékek, valamint az ország alkotmányos rendjének
és biztonságának védelmét szolgálja, a nemzetközi kötelezettségeknek és szövetségi
vállalásoknak eleget téve.
σapjaink gyorsan változó világában tehát a nemzetbiztonsági szférának készen
kell állnia ezen információ- és hírigények gyors változásainak kezelésére technikailag,
a humánerĪforrás, az alkalmazott módszerek és az eljárások szintjén is.

4.3.4. A NEMZETBIZTONSÁGI RENDSZER DEMOKRATIKUS FELÜGYELETE
ÉS ELLENŐRZÉSE

ů nemzetbiztonsági rendszer mĸködése a demokratikus országokban szigorú
felügyeletet és elszámoltathatósági mechanizmusokat tesz szükségessé. ů felügyelet
módja a hatalmon lévĪ kormánytól független parlamenti vagy szakértĪi testületek587
ů Kormányzati EllenĪrzési Hivatal (KEHI) pénzügyi ellenĪrzést folytat, továbbá az államháztartás
alrendszereibĪl, valamint az európai uniós forrásokból finanszírozott vagy támogatott, céljelleggel
juttatott összegek rendeltetésszerĸ felhasználását vizsgálja. ůz Állami SzámvevĪszék a 2011. évi LXVI.
törvényben meghatározott kivételekkel, általános hatáskörrel végzi az államháztartás ellenĪrzését. ůz
ůlapvetĪ Jogok Űiztosának Hivatala az alapvetĪ jogokat érintĪ visszásságok tekintetében, a
nemzetbiztonsági ellenĪrzés felülvizsgálati eljárásának elrendelését és lefolytatását is vizsgálja.

587
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által végzett utólagos ellenĪrzés, amely magába foglalja a nemzetbiztonsági
szolgálatok tevékenységét és a választópolgárok nevében biztosítja a jogállamiság
tiszteletben tartását, ezáltal fontos eleme a civil kontrollnak.
A.)

Magyarország

Magyarországon a szolgálatok parlamenti ellenĪrzését a σemzetbiztonsági Űizottság
(NBB),588 látja el. ů katonai nemzetbiztonsági szolgálat vonatkozásában az
τrszággyĸlés

Honvédelmi

Űizottság

(HŰ)

is

rendelkezik

ellenĪrzési

jogosítványokkal. ůz σŰŰ elnöke kizárólag ellenzéki képviselĪ lehet. ů miniszter a
bizottságot a nemzetbiztonsági szolgálatok általános tevékenységérĪl rendszeresen, de
legalább évente kétszer tájékoztatni köteles. ů bizottság ezen túl tájékoztatást kérhet
az ország nemzetbiztonsági helyzetérĪl, a nemzetbiztonsági szolgálatok mĸködésérĪl
és tevékenységérĪl, valamint kivizsgálhatja a nemzetbiztonsági szolgálatok jogellenes
tevékenységére utaló panaszokat, és véleményezi a nemzetbiztonsági szolgálatok
költségvetésének részletes tervezetét. Kinevezésük elĪtt meghallgatja a fĪigazgatói
tisztségre jelölt személyeket, alkalmasságukról állást foglal. ů bizottság a
ténymegállapító vizsgálattal összefüggĪ irattal, adattal vagy egyéb információval
rendelkezĪ személyt, szervet vagy szervezetet a ténymegállapító vizsgálati
tevékenységében

való

közremĸködésre

kötelezheti,

valamint

megkapja

a

nemzetbiztonsági szolgálatok által készített általános értékelĪ, illetve a Kormány
számára készített jelentéseket. Dönt a biztonsági szakvélemény megállapításaival és a
felülvizsgálati eljárás elrendelésének megtagadásával kapcsolatos miniszteri döntéssel
szembeni panaszról és állást foglal az alapvetĪ jogok biztosának a nemzetbiztonsági
szolgálat felülvizsgálati eljárásáról adott tájékoztatásáról.
ů Honvédelmi Űizottság589 folyamatosan ellenĪrzi a KσŰSZ feladatainak
megvalósulását, melynek keretében a miniszter – legalább évente egyszer –
tájékoztatja a szolgálatok általános tevékenységérĪl. Kinevezésük elĪtt meghallgatja a
Katonai σemzetbiztonsági Szolgálat fĪigazgatói tisztségére jelölt személyeket,
alkalmasságukról állást foglal. ů nemzetbiztonsági szolgálatok jogszerĸ mĸködésével
kapcsolatos panasz vagy bejelentés során betekinthet a nemzetbiztonsági ellenĪrzés
irataiba, tájékoztatást kérhet a minisztertĪl és a biztonsági szakvéleményt kiállító
nemzetbiztonsági szolgálat fĪigazgatójától, valamint a panaszost meghallgathatja.
588
589

199ő. évi űXXV. törvény1Ő-16.§
199ő. évi űXXV. törvény17-19/ů. §
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Válaszát úgy kell megfogalmaznia, hogy abból a nemzetbiztonsági szolgálatok titkos
információgyĸjtĪ tevékenységére ne lehessen következtetéseket levonni. ů Űizottság
tagjának csak az az országgyĸlési képviselĪ választható meg, aki tekintetében az
ůlkotmányvédelmi Hivatal elvégezte a nemzetbiztonsági ellenĪrzést.
B.)

Szlovákia

Szlovákiában mindhárom nemzetbiztonsági szolgálat ellenĪrzését a parlament590 látja
el, amelynek megvalósítása érdekében a képviselĪkbĪl különbizottságokat hoz létre.
ů SIS ellenĪrzésére létrehozott különbizottság591 kormánypárti és ellenzéki
képviselĪkbĪl áll a parlament összetételének arányában. Elnöke hagyományosan
ellenzéki képviselĪ. ů bizottság negyedévente legalább egy alkalommal ülésezik,
összehívását bármelyik tagja kezdeményezheti. ů szolgálat igazgatója köteles a
bizottság elé terjeszteni a szolgálat alapszabályzatát, belsĪ leírásait, a költségvetés
végrehajtásának dokumentumait, valamint a szolgálat tevékenységérĪl és annak
eredményeirĪl szóló jelentést. ůz σŰÚ tekintetében a 21ő/200Ő. számú törvény a
mértékadó, mely a 72.§. -ban határozza meg az σŰÚ-t ellenĪrzĪ parlamenti bizottság
hatáskörét.592 Mindkét bizottság tevékenységi körében észlelt törvénysértésrĪl köteles
értesíteni a parlamentet, a fĪügyészt, illetve az ügy jellegétĪl függĪen a kormányt.
Üléseik nem nyilvánosak. Tagjaiknak joguk van kísérettel belépni az adott szolgálat
objektumaiba és intézményeibe. ůz σŰÚ tekintetében a 2őŐ/2006. törvény egy
további bizottság593 felállításáról is intézkedett, mely a hivatal határozatai ellen –
biztonsági ellenĪrzések kapcsán – fellebbezési testületként funkciónál. 11 tagját a
parlament politikai összetétele alapján választják meg. Ülései szintén nem
nyilvánosak, döntéseit a jelenlévĪk több mint felének szavazatával hozza, amely ellen
jogorvoslat a legfelsĪbb bíróságnál kérhetĪ. ů katonai szolgálat esetében a parlamenti
különbizottság594 felállításáról és tevékenységérĪl az 198/199Ő. számú törvény ő-6. §a intézkedik, melyek megegyeznek a két polgári szolgálatéval azzal a kitétellel, hogy
az általa észlelt törvénysértést csak a parlamentnek köteles jelenteni. ů bizottságok az
infokommunikációs eszközök titkosszolgálatok általi felhasználásával kapcsolatban
σárodná Rada: σemzeti Tanács
τsobitný kontrolný výbor σR SR na kontrolu činnosti SIS. Jogállását a SIS-rĪl szóló Ő6/1993.
számú törvény ő-6.§.szabályozza.
592
τsobitný kontrolný výbor σR SR na kontrolu činnosti σŰÚ
593
Výbor σárodnej rady Slovenskej republiky na preskúmavanie rozhodnutí σárodného
bezpečnostného úradu
594
τsobitný kontrolný výbor σR SR na kontrolu činnosti Vojenského spravodajstva

590
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azonban nem rendelkeznek jogosultságokkal, mert azt a parlament ellenĪrzi a
166/2003. számú törvény alapján.
C.)

Ausztria

Az osztrák nemzeti jog szerint az osztrák szolgálatok ellenĪrzése két síkon zajlik. ůz
egyik az interpretációs törvény595 intézménye, a másik az állandó jelleggel mĸködĪ
albizottságok létrehozása. ů ŰVT felügyeletét a Űelügyi ůlbizottság (Unterausschuss
für innere ůngelegenheiten) látja el, amelynek összetétele tükrözi a σemzeti Tanácson
belüli pártok közötti erĪviszonyokat. ůz osztrák ellenĪrzési rendszerben emellett az
Emberi Jogi Tanács (Menschenrechtsbeirat) is megtalálható. ů belügyminiszter a
Tanács feladatának elvégzéséhez a szükséges anyagokat és eszközöket biztosítani
köteles.
ů katonai szolgálatok feladat-végrehajtása nem a nyilvánosság elĪtt zajlik, a
demokratikus ellenĪrzés azonban rájuk is kötelezettségeket ró. ů Honvédelmi
Minisztériumon belüli szakmai felügyeletük mellett a σemzeti Védelmi Albizottság
(Ständiger Unterausschuss des Landesverteidigungsausschusses) végzi felügyeletüket.
ů bizottságok a szolgálatok törvényes feladat-végrehatását vizsgálják, üléseik nem
nyilvánosak. ů bizottságok átfogó reformjára 2009-ben került sor, az ellenĪrzĪ
tevékenység hatékonyabb végrehajtása okán.
D.)

Horvátország

ů horvát nemzetbiztonsági közösség felügyeleti rendszere háromtényezĪs: parlamenti,
szakmai és civil. ů nemzetbiztonsági szolgálatok feletti közvetlen parlamenti
ellenĪrzés a σemzetbiztonsági Űizottságon keresztül valósul meg. ů felügyelet
ellátása

érdekében

az

országgyĸlés

tájékoztatást

kérhet

az

ügynökségek

tevékenységeirĪl és az általuk végrehajtott intézkedésekrĪl, a LegfelsĪ Űíróságtól
titkos információgyĸjtés és konkrét személyekhez köthetĪ tikos adatgyĸjtés kapcsán,
illetve mindkét szervezettĪl a parlamenti képviselĪk és családtagjaikról folytatott
titkos adatgyĸjtés ügyében.596
ů nemzetbiztonsági szolgálatok tevékenysége feletti szakmai felügyeletet a
σemzetbiztonsági Tanács Hivatala látja el. Felügyeli és ellenĪrzi a szolgálatok
tevékenységének törvényességét, a titkos adatgyĸjtés törvényességét, a szolgálatok
595

Parlamentarische Anfragen (Interpellationsrecht)

596

Zakon o sigurnosno-obavještajnom sustavu Republike Hrvatske Članak 10Ő. (2).
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költségvetésének felhasználását, a partnerszolgálati együttmĸködés alakulását,
valamint betekinthet a szolgálatok dokumentumaiba is.597
ů nemzetbiztonsági szféra civil felügyeletét a σemzetbiztonsági Szolgálatokat
FelügyelĪ űivil Tanács (Vijeće za građanski nadzor sigurnosnio-obavještajnih
agencija)598 látja el, ami ellenĪrzi a szolgálatok által végrehajtott feladatok
jogszerĸségét, figyelemmel kíséri és felügyeli a titkos információgyĸjtés és
adatszerzés alkalmazását. ů Tanács az állampolgárok, a kormányzati szervek és jogi
személyek beadványai alapján felügyeleti eljárást indíthat.

4.3.5. IRÁNYÍTÁS, ERŐFORRÁS-GAZDÁLKODÁS ÉS FELADATKIJELÖLÉS
ů XXI. században a nemzetbiztonsági szervezettekkel szemben támasztott
követelmény a professzionalitás, mely értelmében a szervezet a megfelelĪ
módszereket alkalmazza a rendelkezésére álló pénzügyi, infrastrukturális, humán és
információtechnológiai

erĪforrások

felhasználásához,

menedzseléséhez

és

fejlesztéséhez. Ehhez a törvényben meghatározott feladatokon túl szükséges az
intézményi feladatok és célok pontos meghatározása, a felhasznált erĪforrások és az
elért eredmények nyomon követése és értékelése, valamint gazdálkodásról szóló
beszámolók készítése. Ezen feladatok felelĪse a szervezetek élén álló igazgató vagy
fĪigazgató, akinek kinevezése az elemzett szervezetek esetén nagy változatosságot,
eltérést mutat.
A.)

Magyarország

Magyarország esetében az IH fĪigazgatóját a miniszterelnök nevezi ki és menti fel. ů
σemzetbiztonsági Szakszolgálat fĪigazgatójára vonatkozó elĪterjesztést a polgári
nemzetbiztonsági szolgálatok irányításáért felelĪs miniszter a honvédelemért felelĪs
miniszterrel és a rendészetért felelĪs miniszterrel egyetértésben teszi meg. 599 A
KσŰSZ, az ůH és a TIŰEK fĪigazgatóinak kinevezésérĪl és felmentésérĪl – az elĪbbi
esetén a honvédelmi miniszter, az utóbbiaknál a belügyminiszter javaslatára – a
miniszterelnök dönt.

Zakon o sigurnosno-obavještajnom sustavu Republike Hrvatske Članak 107. (1).
Zakon o sigurnosno-obavještajnom sustavu Republike Hrvatske Članak (110-111.)
599
199ő. évi űXXV. törvény a nemzetbiztonsági szolgálatokról 12.§.2. pont. ů nevezett a pont
ellentétben áll a törvény 10. §. foglaltakkal, mivel ott polgári hírszerzési tevékenység irányításáért
felelĪs miniszterre, polgári nemzetbiztonsági szolgálatok irányításáért felelĪs miniszterre, valamint
honvédelemért felelĪs miniszterre hivatkozik a törvény.

597

598
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B.)

Szlovákia

Szlovákiában a polgári szolgálat igazgatóját a kormány javaslatára az államfĪ nevezi
ki, vagy menti fel. Felmentésére az államfĪnél a parlament is tehet javaslatot. Az
igazgatót érintĪ szolgálati ügyekben azonban a 1998. évi 73. törvény 231-246. pontjai
alapján eljárási és döntési jogköre a kormányfĪnek van. ůz σŰÚ igazgatóját a
kormány javaslata alapján a parlament nevezi ki és hívja vissza. ů kinevezés hét évre
szól, ami egy periódus idĪtartamban meghosszabbítható. ů katonai szolgálat, a VS
vezetĪjét a védelmi miniszter nevezi ki és menti fel. Feladatai végrehajtása során a
honvédelmi miniszternek tartozik felelĪsséggel.
C.)

Ausztria

ůusztriában a ŰVT igazgatóját a belügyminiszter, amíg a két katonai szolgálat
vezetĪjét a honvédelmi- és sportminiszter jelöli ki és menti fel. Szolgálati idejük nincs
idĪkorláthoz kötve.
D.)

Horvátország

ů horvát nemzetbiztonsági szférában mindkét szolgálat igazgatóját a köztársasági
elnök és a kormányfĪ nevezi ki. ů polgári szolgálat esetén elĪzetes döntéshozatali jog
illeti meg a σemzetbiztonsági Űizottságot. ů VSτů estén javaslattételi jogköre a
védelmi miniszternek van. ůz igazgatók mĸködési idejét a törvény Ő évre állapította
meg, ami meghosszabbítható.600
Minden ország gyakorlatában elmondható, hogy a hivatalban lévĪ igazgatók ezen
szervezetek kultúrájában szocializálódtak, megjárva a szervezeti struktúra több
lépcsĪjét, szakemberként elismertséget szerezve.601 Következésképpen nem volt
számukra ismeretlen a feladat, amely szerint gondoskodniuk kell arról, hogy a
szervezet stratégiájának bevezetéséhez és céljainak eléréséhez elengedhetetlenül
szükséges erĪforrásokat meghatározzák, amely a kompetenciákban rejlik, és
törekedjenek a használatukhoz szükséges feltételek megteremtésére, illetve
Zakon o sigurnosno-obavještajnom sustavu Republike Hrvatske Članak 66. (2-3.). A 2012
januárjában kelt törvénytervezet alapján további korlátozásokat vezettek be, amivel az igazgatók
mandátumának meghosszabbítását 2 alkalomban kívánták korlátozni.
Prijedlog zakona o dopuni zakona o sigurnosno-obavještajnom sustavu Republike Hrvatske
www.sabor.hr/fgs.axd?id=23065(Letöltve: 201ő.0Ő.0Ő.)
601
ů ŰVT megalakulásakor az ÖVP vezette HM alá tartozó Hσaů alacsony beosztású, elhárítási
tapasztalattal nem rendelkezĪ elemzĪ munkatársát nevezték ki vezetĪnek. Helyettese a ŰM σKτ
korábbi vezetĪje lett, szintén gyakorlatilag szakmai ismeretek nélkül. ů szervezett második vezetĪjére,
aki 2008 óta van hivatalában, azonban már teljes mértékben igazak a megállapítások.
600
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fenntartására a költségvetési lehetĪségeiken belül. Ennek megvalósítása a
tevékenységek, a célok és az eszközök összehangolását, az egyes szervezeti egységek
közötti koordinációt feltételezi és megköveteli a gyors döntéshozatalt, valamint a
rugalmas reagálást, mely szükséges napjaink globális kihívásainak kezelésére. Ezen
kihívásokat mind a négy ország esetén a nemzeti biztonsági stratégia és az abból
eredeztethetĪ katonai stratégia foglalja össze.

4.3.6. A NEMZETBIZTONSÁGI TEVÉKENYSÉG ESZKÖZEI ÉS MÓDSZEREI
ů társadalom védelme, a bĸncselekmények felderítése, az elkövetĪ felkutatása, a
döntéshozók számára megfelelĪ minĪségĸ prognózisok készítése, az ország és a
szövetségesek gazdasági-külpolitikai és biztonságpolitikai érdekeinek védelme
szükségessé teszi a titkosszolgálati eszközök és módszerek használatát. Ezen eszközök
alkalmazása beavatkozást jelent a magánéletbe, alapvetĪ jogokat sérthet, korlátozhat
(magánlakás sérthetetlensége, magánlakás- és családi élet, levelezés tiszteletben
tartása, a személyes adatok védelméhez való jog, vagy az információáramlás
szabadsága stb.). ů korlátozásnak ezért célhoz kötöttnek, arányosnak és a törvény által
szabályozottnak kell lennie az önkényes használat elkerülése érdekében. Szintén
fontos a szükségesség elvének betartása, amelyhez nem kizárólag az általános európai
gyakorlatot kell alapul venni, hanem tekintettel kell lenni az adott ország sajátosságaira
is. Eszerint egy hatósági beavatkozás nem tekinthetĪ automatikusan szükségtelennek
egy demokratikus társadalomban pusztán azért, mert azt más demokráciákban nem
alkalmazzák, ha az érintett államban az alkalmazása kellĪképpen indokolt. Mindig az
ügy összes körülményeinek gondos figyelembevételével lehet eldönteni, hogy az adott
beavatkozás jogsértĪ-e vagy sem.
ů legtöbb államban az ilyen beavatkozásokat csak akkor alkalmazhatják az
egyes hatóságok, ha a külön törvényekben meghatározott feladatok ellátásához
szükséges adatok más módon nem szerezhetĪk meg.602 ůz arra törvényileg
feljogosított szervek minden országban rendelkeznek a titkos információgyĸjtéshez
szükséges jogosítványokkal, amelyek használata során az országok különbözĪ
szabályozási technikát alkalmaznak. ůusztria esetében a titkos nyomozásra vonatkozó
szabályokat a belbiztonsági szervek szervezetét és tevékenységét szabályzó
törvényben (Űundesgesetz über die τrganisation der Sicherheitsverwaltung und die
Dr. ERDĩS István: A titkos informпciógвűjtés magвar sгabпlвoгпsa. In: Várhalmi Miklós (szerk.):
ů magyar σemzetbiztonsági Szolgálatokról. Űudapest, σovarissima Kiadó, 2002. Ő30.old.
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ůusübung der Sicherheitspolizei (Sicherheitspolizeigesetz: SPG) és a katonai szervek
szervezetét és tevékenységét szabályzó törvényben (Űundesgesetz über ůufgaben und
Űefugnisse im Rahmen der militärischen Landesverteidigung (Militärbefugnisgesetz
– MŰG) helyezték el. ů másik három országot illetĪleg a nemzetbiztonsági
szolgálatokhoz kötött információgyĸjtés jogi aspektusai a nemzetbiztonsági
törvényben kerültek lefektetésre (199ő. évi űXXV. törvény a nemzetbiztonsági
szolgálatokról, Zákon o Slovenskej informačnej službe).
Horvátországban a törvényalkotó egyedi eljárást alkalmazva a polgári és katonai
szolgálatok által alkalmazható titkos információgyĸjtĪ intézkedéseket úgy választja
ketté, hogy a Sτů esetében azok alkalmazhatók, amelyek átmenetileg korlátozzák az
adott alkotmányos emberi jogokat és az alapvetĪ szabadságjogokat, amíg a VSτů
tekintetében engedélyezi azokat, melyek átmenetileg felfüggesztik ezen jogokat a
szolgálatok alkalmazottai, vagy a Honvédelmi Minisztérium és a fegyveres erĪk tagjai
tekintetében (Zakon o sigurnosno-obavještajnom sustavu Republike Hrvatske)
Magyarország603

Szlovákia

Ausztria605

Horvátország606

604

felvilágosítás kérése









































fenntartása









csapda alkalmazása



legenda alkalmazása









információgyĸjtés a
nemzetbiztonsági jelleg
leplezésével*
magánszeméllyel történĪ titkos
kapcsolat létesítése
információgyĸjtést elĪsegítĪ
információs rendszerek, eszközök
létrehozása, alkalmazása
fedĪokmány készítése és
felhasználása
fedĪintézmény létrehozása és

199ő. évi űXXV. törvény a nemzetbiztonsági szolgálatokról 8.§.
46/1993. Z. z. Zákon o Slovenskej informačnej službe 10-12§. és 198/199Ő. Z. z. Zákon o
Vojenskom spravodajstve 10-12§.
605
MGB 2. Abschnitt 21-26. § SPG Abschnitt 54. § és
http://www.bundesheer.at/pdf_pool/milizinfo/ausgabe0212.pdf#page=5 (Letöltve: 201ő.04.13.)
606
Zakon o sigurnosno-obavještajnom sustavu Republike Hrvatske Članak 66. (2).
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figyelés

Magyarország

Szlovákia

Ausztria

Horvátország











eszközök színlelt átruházása*



infokommunikációs eszközök
használata, az azon zajló
kommunikáció megismerése és



















metaadatok gyĸjtése**
technikai elhárítás
operatív technika használata, az
észleltek technikai úton történĪ



rögzítésére, megismerésére***
elektromágneses kisugárzás és
lehallgatás megakadályozása



védett objektumok és személyek
esetén
titkosszolgálati technika
alkalmazása külföldön a



nyilvánosság számára elzárt
területeken
büntetlenségi megállapodás



postai /zárt küldemény ellenĪrzése
és tartalmának technikai eszközzel













rögzítése
hírközlési rendszerekbĪl és egyéb
adattároló eszközökbĪl
információk gyĸjtése
adatfeldolgozás, adatmeghatározás
adatcsere bel-és külföldi



szolgálatokkal



megbízhatósági vizsgálat



adatok átvétele****



tárgyak és dokumentumok titkos
megvétele

3.





ábra: ůz operatív eszközök alkalmazása az egyes országokban. (Forrás: szerzĪ)

* Olвan esгköгök vétele, eladпsa vagв mпs módon történő пtruhпгпsa, melвek birtoklпsa engedélвhez
kötött, vagв tilos. Eгen esгköгök segítséget nвújtanak a nemгetbiгtonsпgi feladatok elvégгésében,

200

DOI azonosító: 10.17625/NKE.2017.09

különösen a terroriгmus és a sгerveгet bűnöгés kapcsпn, aг orsгпg biгtonsпgpolitikai érdekeit sгem
előtt tartva.
** Sгlovпkiпban a vonatkoгó esгköгök hasгnпlatпt a 166/2003. sгпmú törvénв sгabпlвoггa résгletesen.
*** Horvпtorsгпgban a törvénвalkotó eгen esгköгök hasгnпlatпt csak nвilvпnos helвeken és a
sгabadban engedélвeгte.
****Ausгtriпban a titkossгolgпlati esгköгök és módsгerek köгé sorolja a törvénвalkotó jelentős
tпrsadalmi érdek esetén mпs sгolgпlatoktól, vagв külföldi sгolgпlatoktól, osгtrпk diplomпciai kar
képviselőitől, haгai hatósпgoktól, külföldi пllami sгervektől és nemгetköгi sгerveгetekről történő
adatпtvitelt.

4.3.7. A NEMZETBIZTONSÁGI SZOLGÁLATOK FELADATRENDSZERE
ů nemzetbiztonsági szolgálatok feladatrendszerét az államok jogszabályokban
rögzítik, amely világos, jól körülhatárolt mĸködési kereteket biztosít számukra. ů
konkrét feladatok, legyenek azok hírszerzĪ, elhárító, védelmi és ellenĪrzési jellegĸek,
a biztonsági kihívásokból és fenyegetésekbĪl következnek. ů jogi szabályozás minden
vizsgált országban egyes szolgálatokra lebontva részletesen meghatározza a
felelĪsségi körükhöz tartozó feladatokat, és azok végrehajtásához szükséges
különleges jogosítványok alkalmazásának szabályait. Ezen feladatok rendszere és
regisztere nem állandó, mivel igazodnia kell a biztonsági kihívásokhoz,
kockázatokhoz és fenyegetésekhez.
Polgári nemzetbiztonsági szolgálatok:
Magyarország607
AH

IH

NBSZ

Szlovákia608
TIBEK

SIS

σŰÚ

Ausztria

Horvátország
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adat- és információgyĸjtés



külföldön
terrorizmus elleni küzdelem





gazdaságbiztonság

















199ő.évi űXXV. törvény a nemzetbiztonsági szolgálatokról
46/1993. Z. z. Zákon o Slovenskej informačnej službe , 215/2004.Z. z. Zákon o ochrane
utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov és http://www.sis.gov.sk/onas/ulohy.html (Letöltve: 201ő.10.2Ő.)
609
Űundesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung : Verfassungsschutzberichtür das
Jahr
2014.http://www.bmi.gv.at/cms/BMI_Verfassungsschutz/Verfassungsschutzbericht_Jahr_2014.pdf
(Letöltve: 201ő.10.2Ő.)
610
Zakon o sigurnosno-obavještajnom sustavu Republike Hrvatske
Sigurnosno-obavještajna agencija: Područja (djelokrug) rada
https://www.soa.hr/hr/soa/podrucja/ (Letöltve: 201ő.10.24.)
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Magyarország
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Szlovákia
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Ausztria

Horvátország
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igénylĪ beszerzések
adat- és információgyĸjtés
külföldön



exportellenĪrzés



rejtjeles információvédelem





rejtjel-felügyelet ellátása





bĸncselekmények
felderítése









titkos információgyĸjtés,
illetve a titkos adatszerzés



szolgáltató tevékenységként
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Magyarország
AH

IH

NBSZ

Szlovákia
TIBEK

SIS

σŰÚ

Ausztria

Horvátország

BVT

SOA

tevékenységéhez szükséges
különleges technikai



eszközök és anyagok
biztosítása
speciális távközlési



összeköttetést biztosítása
biztonsági okmányok
védelmével összefüggĪ



hatósági felügyelet
szakértĪi tevékenység**





Kormányzati
EseménykezelĪ Központ



mĸködtetésével kapcsolatos
feladatok ellátása
állami szervezetek védett
kommunikációjának









védelme
infokommunikációs és
kibervédelmi feladatok



korrupció elleni fellépés



kül- és biztonságpolitikai
feladatok
külföldi eredetĸ
információk szerzése









minĪsített információk



védelme



állami szervek
információbiztonsági







védelme
illegális kereskedelem
elleni fellépés
biztonsági felülvizsgálatok
végrehajtása
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Magyarország
AH

IH

NBSZ

Szlovákia
TIBEK

iparbiztonsági engedélyek

SIS

σŰÚ

Ausztria

Horvátország

BVT

SOA



kiadása
személyi biztonsági



ellenĪrzés
biztonsági elĪírások



kialakítása és kiadása
biztonsági alkalmazottak



képzése
technikai eszközök,
rendszerek, mechanikai és



mĸszaki biztonsági
eszközök hitelesítése
titokvédelmi feladatok



informatikai biztonsággal,
rejtjezéssel kapcsolatban



kutatás-fejlesztés
külföldi információk
védelme, nyilvántartása



elektronikus aláírás kiadása



állampolgárok elleni
háborús bĸntettek



felderítése***
az ország nemzetbiztonsági,
bĸnügyi és
terrorfenyegetettségi
helyzetének a
rendelkezésére álló összes



információ alapján történĪ
figyelemmel kísérése és
elemzése
az ország biztonsági és
bĸnügyi helyzetét érintĪ új
jelenségekrĪl háttér- és



kockázatelemzések,
tanulmányokat készítése
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Magyarország
AH

IH

NBSZ

Szlovákia
TIBEK

SIS

σŰÚ

Ausztria

Horvátország

BVT

SOA

kormányzati tájékoztató és
döntéstámogató, valamint
biztonság-politikai és



bĸnügyi stratégiai elemzĪértékelĪ tevékenység
személyazonosításra
alkalmatlan statisztikai
adatok szolgáltatásával
biztonsági és bĸnügyi



kérdésekkel kapcsolatos
kormányzati döntéshozatal
elĪsegítése
a nemzeti szintĸ
koordináció érdekében



adatbázisok kezelése
az együttmĸködĪ szervek
számára információs



igények meghatározása
Kormány által
megfogalmazott és a
döntések meghozatalához
szükséges eseti és



idĪszakos hírigények
összeállítása, aktualizálása
utasadat-információs
rendszer feladatainak



ellátása
az együttmĸködĪ szervek
által párhuzamosan
folytatott
információgyĸjtés,
nyomozás és adatkezelés



feltárása és ésszerĸsítése

4.

ábra: Polgári nemzetbiztonsági szolgálatok feladatrendszere. (Forrás: szerzĪ)
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*Aг NBÚ esetében eг kiterjed a hivatal tevékenвségét érintő biгtonsпgi kockпгatok elemгésére,
ellenőrгésére.
**Aг NBSZ esetén eг kibővül a 2005. évi XLVII. törvénв alapjпn igaгsпgügвi sгakértői tevékenвséggel.
Aг NBÚ esetén a sгakértői tevékenвség lehatпroltabb, aг informпció védelmére és a rejtjelгésre terjed
ki.
*** A SOA feladatai Horvпtorsгпg hпborús múltja okпn kiterjednek a horvпt пllampolgпrok ellen
elkövetetett hпborús bűncselekménвek felderítésére is

Katonai nemzetbiztonsági szolgálatok:

stratégiai hírszerzés

Magyarország611

Szlovákia612

KNBSZ

VS



Horvátország613

Ausztria
HNaA614

AbwA615

VSOA





külföldi
titkosszolgálatok
honvédelmi érdekeket
sértĪ vagy veszélyeztetĪ





























törekvéseinek
felderítése és elhárítása
katonapolitikai,
hadiipari és katonai
információk
megszerzése
titkos információgyĸjtés
bel-és külföldön
kémelhárítás a
honvédelem területén





199ő.évi űXXV. törvény a nemzetbiztonsági szolgálatokról 6.§.
198/1994. Z. z. Zákon o Vojenskom spravodajstve 2.§.
613
Zakon o sigurnosno-obavještajnom sustavu Republike Hrvatske Članak 2Ő. (2-3)., valamint Članak
43-47.).
614
bundesheer.at: Das Heeres-Nachrichtenamt. Wissen – rund um die Uhr.
http://www.bundesheer.at/organisation/beitraege/n_dienste/pdf/hnaa.pdf (Letöltve: 201ő.10.2Ő.)
Heeres-Nachrichtenam. In: Öffentliche Sicherheit,7-8/05.
http://www.bmi.gv.at/cms/BMI_OeffentlicheSicherheit/2005/07_08/files/Heeresnachrichtenamt.pdf
(Letöltve: 2015.10.24.)
615
MŰG ůbs 2. 20.§.és http://www.bundesheer.at/pdf_pool/milizinfo/ausgabe0212.pdf#page=5
(Letöltve: 201ő.10.24.)
611

612
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Magyarország

Szlovákia

KNBSZ

VS

Ausztria
HNaA

Horvátország

AbwA

VSOA





kormányzati döntésekhez szükséges
információk megszerzése a



biztonságpolitika teljes
spektrumában
a mĸveleti területen lévĪ alakulatok













és létesítmények esetében*







meghatározott személyek védelme





















nemzetbiztonsági védelme
honvédelmi érdeket veszélyeztetĪ
kiber tevékenységrĪl és
szervezetekrĪl történĪ
információgyĸjtés, kiberterrorizmus
elleni fellépés
nemzetközileg ellenĪrzött termékek
és technológiák, valamint a
haditechnikai eszközök és
szolgáltatások jogellenes
forgalmának felderítése
biztonsági védelem katonai szervek

az ország törvényes rendjének
védelme
alkotmányos berendezkedés,
függetlenség és területi egység
védelme
vezérkar tervezĪ munkájához
szükséges információk biztosítása
illegális migráció elleni fellépés
terrorizmus elleni küzdelem
























hadiipari kutatással, fejlesztéssel,
gyártással és kereskedelemmel
összefüggĪ nemzetbiztonsági
feladatok ellátása
jogellenes fegyverkereskedelemmel
összefüggĪ feladatok**
hatáskörébe tartozó gazdálkodó
szervezetek cégellenĪrzése
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Magyarország

Szlovákia

KNBSZ

VS

Ausztria
HNaA

AbwA

Horvátország
VSOA

beszerzési eljáráshoz kötĪdĪ
minĪsítési és kiegészítĪ ellenĪrzés



végrehajtása
hatáskörébe tartozó személyek
nemzetbiztonsági védelme,





ellenĪrzése
bĸnmegelĪzési célú ellenĪrzési
feladatok



hazaárulás, szabotázs, egyéb kártevĪ



tevékenység ellni fellépés



nemzeti, etnikai, faji vagy vallási
csoport tagja elleni erĪszak és













propaganda elleni fellépés
szervezett bĸnözés elleni küzdelem
minĪsített információk, anyagok



védelme
biztonságpolitikai korai elĪrejelzĪ



rendszer része
megbízhatósági vizsgálat



információbiztonsági törvény és



rendelet végrehatása
információbiztonsági rendszerekben
és kommunikációs rendszerekben



kezelt információk védelme
elektronikus rendszerek védelme



kibervédelem



együttmĸködés más biztonsági
szervekkel, partnerszolgálatokkal



objektumvédelmi feladatok



személyi biztonsági védelem



Katonai EseménykezelĪ Központ



üzemeltetése
mĸveleti területen lévĪ alakulatok
védelme

5.











ábra: Katonai nemzetbiztonsági szolgálatok feladatrendszere. (Forrás: szerzĪ)
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* A VS estében aг objektumvédelmi feladatot a védelmi minisгter hatпroггa meg, a KNSBZ estében a
kormпnвгati sгempont dominпl.
** Eг a tevékenвség a VS esetében hangsúlвosan vonatkoгik a kettős felhasгnпlпsú termékekre is.

ů szolgálatok feladatszabása, ahogy a táblázatból jók kitĸnik, alkalmazkodik a XXI.
század

információs

és

technikai

kihívásaihoz,

hiszen

megjelentek

az

infokommunikációs rendszerek a kibertérben zajló folyamatok ellenĪrzésére és a
kapcsolódó információgyĸjtésre, valamint a szükséges védekezési képességek
növekedésére koncentráló képességek. Tényként kezelhetjük továbbá, hogy a globális,
transznacionális kihívások a klasszikus titkosszolgálati feladatrendszer hírszerzĪ és
elhárító szervei mindegyikénél kiemelt feladatként vannak jelen egy országon belül is.
Ez nem okoz kettĪsséget a feladat-végrehajtásban, hanem az ellenük való küzdelmet
erĪsíti.

4.3.8. TECHNIKAI FELSZERELTSÉG (CSÚCSTECHNOLÓGIA)
ůz új típusú biztonsági kihívások megjelenése, nemzetközivé válása megköveteli a
szolgálatoktól a naprakészséget, mivel a döntéshozók számára a magas
minĪségtartalmú információk gyors beszerzése létfontosságúvá vált egyrészt nemzeti
környezetben, másrészt a négy ország tekintetében a nemzetközi szerepvállalásuknak
megfelelĪen. Tényként kezelhetjük, hogy megnövekedett az információ- és hírigény,
amelyek kielégítése – egyre nagyobb mértékben – technikai módszerekhez köthetĪ.
ů 21. század kezdetétĪl ezt a tevékenységet a „rendsгersгemléletű informпcióadatgвűjtés és feldolgoгпs, illetve a kompleб informпciókeгelés fejeгi ki, hisгen aг
informпciós forradalom, aг informпciós tпrsadalmak, a hпlóгatköгpontú informпciós
hadviselés és пtfogóan aг „informпció = hatalom” fogalmak, elvek, ténвek reпlis és
meghatпroгó valósпggп, versenвténвeгővé vпltak.”616 Ez pedig a titkosszolgálatok
technikai, technológiai képességeinek folyamatos fejlesztési szükségletét is
eredményezte. ů technológiai fejlĪdéssel párhuzamosan megjelenik a titkosszolgálati
tevékenységek során alkalmazott, illetve annak hátterét biztosító technikai
eszközrendszerek fejlesztésének igénye. Ezt egyrészt az infokommunikációs
társadalom kiteljesedésébĪl adódó lépéskényszer generálja, másrészt bizonyos

VÁRHůLMI A. Miklós: A hírsгerгés–felderítés sгerepe és jelentősége a 21. sгпгadi NATO sгпmпra.
In: FelderítĪ Szemle, 2008. VII. évfolyam 3. szám. 117.old.
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feladatok az addig rendelkezésre álló technikai háttérrel már nem biztosíthatóak, vagy
azok végrehajtása gazdaságtalan.617
Ezen fejlesztések, ahogy a szolgálatok feladatkörének leírásában láttunk, mind a
négy országban szervezeten belül is megjelennek, ugyanakkor jelentĪs mértében jelen
van a piacorientált külsĪ szervezetek titkosszolgálati fejlesztésekbe történĪ bevonása
is. EzekrĪl azonban a nyilvánosság legkevésbé sem értesül, hiszen nem nyilvános
információ a szolgálatok által használt eszközök megnevezése. Ennek mond ellent a
2014-ben az Gamma International által gyártott FinFisher kormányzati kémprogram
használatának napvilágra kerülése. Az NBSZ-hez és SIS-hez kötötten is megjelentek
információk.618 2015-ben Magyarország két szolgálatát is érintette a Hacking Teamet

ért

hackertámadás,

ami

az

okostelefonok

lehallgatására,

számítógépes

adatforgalom-ellenĪrzésre és megfigyelésre gyártott programokat. Szlovákia esetében
a SIS nem ismerte el a Hacking Team alkalmazások használatát.619
Továbbgondolva a kérdést felvetĪdik, hogy a titkosszolgálati eszközök nyilvánosságra
kerülése mennyire érinti egy ország nemzetbiztonságát, biztonságpolitikáját,

DτŰÁK Imre – KτVÁűS Zoltán: Új technológiпk hatпsa a hírsгerгésre. In: Dobák Imre (szerk.):
Nemгetbiгtonsпg пltalпnos elmélete. Egyetemi Jegyzet. σemzeti Közszolgálati Egyetem
σemzetbiztonsági Intézet, 201Ő. 210. old.
618
Szlovákia 2010 óta ő millió 3Ő1 ŐŐ0 eurót költött a FinFisher/FinSpy kliensekre, Magyarország
pedig 403 920 eurót. ůusztriában is kiderült, hogy a belügymisztérium alkalmazott 2007-ben hasonló
kémszoftvereket egy iszlám radikalista ellen. Egy évvel késĪbb azonban úgy ítélték meg, hogy
használatához nincs meg a megfelelĪ jogi háttér.
ŠKτPEű, Robert: Je Slovensko až tak bohaté ς
http://skopec.blog.sme.sk/c/365182/je-slovensko-az-tak-bohate.html (Letöltve: 201ő.0Ő.1ő.)
derstandard.at: Gamma Internationals: Unternehmen hinter Staatstrojaner FinFisher gehackt derstandard.at/2000004178581/Gamma-Internationals-Unternehmen-hinter-StaatstrojanerFinFisher-gehackt. http://derstandard.at/2000004178581/Gamma-Internationals-Unternehmen-hinterStaatstrojaner-FinFisher-gehackt (Letöltve: 201ő.0Ő.1ő. )
619
A SIS 2013-ban érdeklĪdött a Hacking Team terméke iránt (RűS -Remote Control System), melybe
a Giss nevĸ biztonságtechnikával foglalkozó céget is bevonta. Szlovák források szerint – amelyet
alátámaszt a WikiLeaks által nyilvánosságra hozott levelezést – a két oldal képviselĪi találkoztak az
ISS World Europe kiállításon Prágába, majd Pozsonyba is, ahol a Galileo nevĸ program bemutatójára
került sor. ů Sτů érdeklĪdése is nyilvánosságra került. ů szervezet a levelezés szerint túl drágának
találta az 1 millió eurós ajánlatot, amelyhez még évenként további 2ő0 ezer euró karbantartási költséget
kért a cég.
topky.sk: Chпpadlп špionпžneho škandпlu siahajú na Slovensko: SIS nпs údajne chcela špehovať.
http://www.topky.sk/cl/10/1492003/Chapadla-spionazneho-skandalu-siahaju-na-Slovensko--SIS-nasudajne-chcela-spehovat (Letöltve: 201ő.10.2Ő.)
HτDÁS, Martin: Slovenské úradв a Hacking Team: Zпkon neporušujeme .
http://www.zive.sk/clanok/106583/slovenske-urady-a-hacking-team-zakon-neporusujeme (Letöltve:
2015.10.24.)
TτMIĆ, Dražen : Špijunska Afera: Hacking Team, SOA, Alfatec, Sedam IT i Diverto u kolopletu
hakiranja ili kako su progonjeni uvijek za korak ispred progonitelja.
http://www.ictbusiness.info/vijesti/spijunska-afera-hackingteam-soa-alfatec-i-sedam-it-i-dvierto-ukolopletu-hackiranja-ili-kako-su-progonjeni-uvijek-za-korak-ispred-progonitelja (2016.07.24.)
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gazdasági és pénzügyi stabilitását, ha ezzel sebezhetĪvé válik az ellenérdekelt
titkosszolgálatok számára, valamint gyengül pozíciója a szövetségen belül.
Összegzésként elmondhatjuk, hogy csak feltételezéseink lehetnek arról, hogy
mely ország milyen módon használja ki a csúcstechnológia vívmányait, azonban
biztosra vehetjük, hogy a szolgálatok az országuk pénzügyi kapacitásához mérten,
lehetĪ legoptimálisabb mértékben törekszik erre, hiszen ez az irányítóinak a
legmesszemenĪbb érdeke.

4.3.9. SZAKMAI KÉPZÉS/TOVÁBBKÉPZÉS
ů változó környezet egyre inkább megköveteli, hogy a szervezetek tudás- és
képességalapúvá formálódjanak. ů tudást egy szervezetben a technikai-informatikai
rendszereken és a különbözĪ technológiákon túl az alkalmazottak képviselik, ezért egy
szervezetnek az emberi erĪforrása a legfontosabb értéke.620
Korunk változásai, az új szabványok megjelenése és az új technológiákkal való
lépéstartás még nagyobb erĪfeszítéseket, a technikai képességek fejlesztését, a
rendszereket és eszközöket alkalmazni tudó szakemberek folyamatos képzését,
valamint a gondolkodás megújítását követeli.621 Ezért a szolgálatok egyike sem
hanyagolhatja el állományának képzését, továbbképzését.
A.)

Magyarország

Magyarországon az σŰTV 9.§ e) pontja kimondja, hogy a nemzetbiztonsági
szolgálatoknak gondoskodni kell a hivatásos állományú munkatársak és a
közalkalmazottak szakirányú képzésérĪl. ů magyar rendszerben kiemelt szerepet tölt
be a σemzeti Közszolgálati Egyetem. JogelĪdjénél, a korábbi ZMσE Kossuth Lajos
Hadtudományi Karán a katonai nemzetbiztonsági szakirány képzés 200ő Īszén
elindult, majd 2009 szeptemberétĪl az új irányú képzés (MSc) is megkezdĪdött. ů
polgári nemzetbiztonsági képzés a σemzetbiztonsági Intézet 2012. évi létrehozásával
vette kezdetét. 2013-tól lehetĪség van alapképzésre (Űů), mesterképzésre (MSű) és
doktori

képzésre

is

a

Hadtudományi

és

HonvédtisztképzĪ,

illetve

a

Rendészettudományi karokon belül. Az NKE‐n kívül a Szegedi Tudományegyetemen
(SZTE),

a

Pécsi

Tudományegyetemen

(PTE)

és

az

Eötvös

Loránd

620

ZORLU Senyucel: Managing the human resource in the 21st century. Ventus publishing ApS, 2009.
58.old. http://bookboon.com/en/hrm-managing-the-human-ressource-ebook#download (Letöltve:
2015.10.24.)
621
DτŰÁK Imre – KτVÁűS Zoltán: i.m. 213.old.
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Tudományegyetemen (ELTE) folynak nemzetbiztonság kérdéskörével foglalkozó
kutatások.622 A Zsigmond Király Egyetemen Ipari hírszerzés-gazdasági biztonság,
illetve nemzetbiztonsági és biztonságpolitikai szakirány mĸködik. ů Űudapesti
Mĸszaki és Gazdaságtudományi Egyetem MérnöktovábbképzĪ Intézetében gazdasági,
üzleti, információ-(hír) szerzést oktatnak, a Űudapesti űorvinus Egyetemen
diplomácia és hírszerzés, valamint titkosszolgálatok a XX-XXI. században tantárgyak
közül válogathatnak a hallgatók.
ů szolgálatok és tagjaik tudományos tevékenységéhez szervesen kapcsolódnak
az általuk kiadott tudományos folyóiratok, periodikák: σemzetbiztonsági Szemle,
FelderítĪ Szemle és a Szakmai Szemle.
ů szolgálatoknál is jelentĪs oktatási munka folyik. ůz IH munkatársak több
hónapos képzésen vesznek részt, amely során a munkavégzéshez szükséges általános
és speciális szaktudás átadására törekszenek. ů ŰM egységes képzési koncepció
szellemében az ůH és a σŰSZ 2012-ben közös képzési koncepciót dolgozott ki,
amelynek keretében 201ő-ig az alapkövetelmények körébe sorolt ismeretek átadása a
két szolgálat állománya részére közösen kerül megtartásra, a szervezeti
sajátosságokból adódó speciális ismeretek átadása viszont külön-külön történik. 623
2016-tól a képzés rendszere újra szervezetspecifikusan szétvált.
B.)

Szlovákia

ů szlovák nemzetbiztonsági törvény IV. szakasz 10.§. a) pontja alapján a szolgálatok
gondoskodnak tagjaik szakmai képzésérĪl és oktatásáról. ů három szolgálat képzési
rendszerérĪl nincsenek nyílt információk. ů szolgálatok nem rendelkeznek
tudományos folyóirattal.
A nemzetbiztonság témaköréhez, illetve az aktuális kihívásokhoz kapcsolódva
azonban a „Volt Titkosszolgálati Tisztek Szövetsége” (ůsociácia bývalých
spravodajských dôstojníkov: ABSD)624 és a Páneurópai FĪiskola Jogi Kara (Fakulta

BODA József: Fejeгetek a titkos informпciógвűjtés vпltoгó vilпgпból. In: Gaál Gyula – Hautzinger
Zoltán (szerk.): Pécsi HatárĪr Tudományos Közlemények, 2013. XIV.évf. Magyar Hadtudományi
Társaság, Pécs. 103.old.
623
ZůLůI σoémi: A humпnerőforrпs-gaгdпlkodпs kérdéseinek viгsgпlata a nemгetbiгtonsпgi
sгolgпlatoknпl. σemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és HonvédtisztképzĪ Kar
Hadtudományi Doktori Iskola. Doktori (PhD) értekezés. Űudapest, 2012. 97-98.old.
624
2006 áprilisában alakult civil szervezĪdés, melynek célja, hogy tájékoztató tevékenységével
hozzájáruljon a nemzetbiztonsági szolgálatok helyesen és jogszabályok szerint járjanak el.
ůsociácia bývalých spravodajských dôstojníkov Slovenska (ůŰSD) http://www.absd.sk/o_asociacii
(Letöltve: 201ő.0Ő.1ő.)
622
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práva Paneurópskej vysokej školy) közös szervezésében évente megrendezésre kerül
egy nemzetközi szimpózium, melynek elĪadásairól évkönyv is készül.
C.)

Ausztria

ůz osztrák képzési rendszerre a polgári szolgálat kapcsán nyílik rálátás. ů
Űelügyminisztérium kötelékébe tartozik a „Sicherheitsakademie” (Űiztonsági
ůkadémia), ami központi és területi szervekkel rendelkezĪ ki- és továbbképzési
feladatokat ellátó intézményrendszer. Tevékenységi köre sokoldalú, amely kiterjed a
rendvédelmi, a társadalomtudományi, az irányítási, továbbá a személyiség- és
szervezeti fejlesztésekre is. Gyakorlatiság és magas minĪségĸ tartalom jellemzi 10
oktatási eseményét.625 ů két katonai szolgálat kapcsán nem található az állomány
képzéséhez köthetĪ adat. ů nyilvánosság számára elérhetĪ tudományos tevékenység
színtere az τsztrák Katonai Folyóirat (Österreichische Militärische Zeitschrift: ÖMZ),
amely azonban inkább katonai- és biztonságpolitikai témákat ölel fel, kevesebb teret
szentelve a nemzetbiztonsági kérdéseknek. ů belügyminisztérium kiadványaként a
„.SIůK- Journal”626, valamint a Közbiztonság (Öffentliche Sicherheit) jelenik meg.
D.)

Horvátország

ů horvát nemzetbiztonsági rendszer képzési/továbbképzési feltételeirĪl csak a polgári
szolgálat, a Sτů esetében áll rendelkezésre adat. ů szolgálat kiemelt feladatként
kezeli az állomány képzését, amelyben külön hangsúlyt fektet egyrészt a tiszti
állomány szakképzésére, másrészt a különbözĪ képzési programok megvalósítására a
szervezeten belül és más oktatási és tudományos intézményekkel, valamint
kormányzati szervekkel együttmĸködésben. ů szervezet érdekelt ezen túl
állományának külföldön történĪ képzésében is.627 ů 201ő. évi képzési programokon
40%-kal többen vettek részt az állományból, mint az azt megelĪzĪ évben.628 ů horvát
nemzetbiztonsági szférán belül folytatott tudományos tevékenységrĪl a nyilvánosság
a „σational Security and the Future” periodika írásaiból értesülhet.
ůz elemzésbe vont országok nemzetbiztonsági szolgálataira vonatkozó képzési
rendszerek és tudományos tevékenységek kapcsán kirajzolódó kép nagy eltérést mutat.
Űundesministerium für Inneres: Sicherheitsakademie.
http://www.bmi.gv.at/cms/bmi_siak/ (Letöltve: 2016.07.2Ő.)
626
.SIůK a „Sicherheitsakademie” osztrák kifejezés rövidítése
627
Javno izvješće 201ő. 3ő. old. https://www.soa.hr/UserFiles/File/pdf/Javno-izvjesce-2015.pdf
(Letöltve: 201ő.10.24.)
628
Javno izvješće 2016. 41.old.
625
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Komplex rendszer mutatkozik meg Magyarország kapcsán. ů másik három országra
vonatkozó nyílt forrásból beszerezhetĪ információk szĸkre szabottak. Véleményem
szerint azonban korunk új típusú biztonsági kihívásai megkövetelik a szakmai tudás
folyamatos fejlesztését, az állomány képzését.

4.3.10. POLITIKAMENTESSÉG
ů demokratikus nemzetbiztonsági szolgálatok mĸködésének, tevékenységének
alkotmányos követelménye a politikamentes, vagy árnyaltabban fogalmazva a
pártpolitika-semleges mĸködés. Ez a jogállam követelményébĪl, a hatalomgyakorlás
demokratikus rendjébĪl fakad. Ez az elvárás különösen Magyarország és Szlovákia
esetén volt domináns a rendszerváltás után, mivel az elĪdszervezetek (állambiztonsági
szervezetek) tevékenységének célját, az állambiztonsági szolgálatok feladatait a
hatalmat

kizárólagos

jelleggel

birtokló

pártvezetĪ

szerveinek

határozatai,

iránymutatásai szabták meg. Ezzel szemben a nemzetbiztonsági szolgálatok
mĸködése, a nemzetbiztonsági tevékenység alkotmányos alapokon nyugszik, a
tevékenység célját, a szolgálatok feladatait törvény határozza meg és mĸködésük
minden lényeges kérdését szabályozza.629
ů törvényi szabályzás mind a négy ország esetén konkrétan szól ezen
szervezetek és állományuk politikai függetlenségérĪl. ůz σbtv. jóváhagyásakor is
kritériumként szerepelt (22.§. c. pont: A nemzetbiztonsпgi sгolgпlatok tagja pпrnak
nem lehet tagja, politikai tevékenвséget nem folвtathat.), de a törvényalkotó az
alaptörvény sarkalatosságára vonatkozó követelménynek való megfelelés okán a 2011.
évi űűVII. törvény 30. § (2) b) pontja alapján hatályon kívül helyezte a
rendelkezést.630 Míg a szlovák törvényalkotó az egész szervezet politikai
semlegességét hangsúlyozza, addig az osztrák Katonai Illetékességi Törvény és a
RendĪrségi Űiztonsági Törvény az állomány pártpolitikai érdekektĪl való mentességét
és függetlenségét hangsúlyozza.631 ů horvát nemzetbiztonsági törvény 77. cikke
értelmében az állomány tagja politikai tevékenységet nem folytathat, és nem lehet
tagja politika pártnak.

RÉVÉSZ Űéla: A titkossгolgпlatok titoktalanítпsпról.
www.poltudszemle.hu/szamok/2007_4szam/2007_4_revesz.pdf (Letöltve: 201ő.0Ő.16.)
630
2011. évi űűVII. törvény egyes rendvédelmi tárgyú törvények módosításáról, valamint az azzal
összefüggĪ további törvénymódosításokról.
631
Szlovák σemzetbiztonsági Törvény I. fejezet 2.§ e). pont, MŰG ő7.§. és 23.§(1)3., valamint a
BVT-re vonatkozóan Sicherheitspolizeigesetz 91.§.a. (1)
629

214

DOI azonosító: 10.17625/NKE.2017.09

4.3.11. AZ EGYÜTTMŰKÖDÉS KERETEINEK, ELJÁRÁSAINAK ÉS
MÓDSZEREINEK TISZTÁZOTTSÁGA

A

nemzetbiztonsági

szervezetek

feladataik

eredményes

ellátása

érdekében

együttmĸködnek más nemzetbiztonsági szervezetekkel, rendvédelmi szervezetekkel
és kapcsolatot építenek ki külföldi szolgálatokkal.632 ů kialakított együttmĸködések
célja a nemzetbiztonsági tevékenység hatékonyságának fenntartása, növelése, az egyes
országok

nemzetbiztonsági

stabilitásának

biztosítása,

fenntartása,

az

együttmĸködésben résztvevĪ valamennyi szerv közös tevékenységén keresztül az
ország alkotmányos rendjének megĪrzésének érdekében.
A.)

Magyarország

ů szolgálatok együttmĸködéséhez köthetĪen a magyar szabályzás mutatja a
legátfogóbb képet. Stratégiai szinten a Ő8. pontban lévĪ feladatszabás (ů
Magyarországot érintĪ biztonsági kihívásoknak megfelelĪen – a hazai szervek
koordinált tevékenysége mellett – szorosabb együttmĸködést kell kialakítani és
fenntartani a szövetséges államok hírszerzĪ és elhárító szervezeteivel, valamint az
egyes kérdésekben hasonló biztonságpolitikai célokat követĪ más államok
szolgálataival.) kap konkretizált törvényi keretet az σbtv. 28.§. vonatkozó pontjaiban.
ůz együttmĸködés részletes szabályait – a törvényi elĪírások keretei között – külön
megállapodások rögzítik. Ugyanezen a pontban került szabályzásra a más állami
szervekkel történĪ együttmĸködés is. σapjainkban nemzetközi szinten az ůH ő0
ország mintegy 60 szolgálatával tart fenn kapcsolatot.” Ennek sorпn fő elvként a
nemгeti érdekek elsődlegessége, illetve a kölcsönösség és aг egвenrangú partneri
visгonв fogalmaгódik meg és érvénвesül, valamint a sгakmai megfontolпsok mellett a
magвar külpolitikai prioritпsok, tovпbbп a sгövetségesi és uniós érdekek képviselete
kap hangsúlвt.”633ůz σŰSZ nemzetközi kapcsolatrendszere is kiterjedt, Ő9 ország 63
nemzetbiztonsági, valamint 19 rendvédelmi szervezetével áll kapcsolatban.634

ůz együttmĸködés köre természetesen kiterjedhet további állami szervekre, multilaterális hírszerzĪi
együttmĸködési formákra, σůTτ- EU hírszerzési rendszerekre. ů tanulmány azonban ezeket az
együttmĸködési formákat nem hivatott vizsgálni, kizárólag a bilaterális kapcsolatokra kíván
hagyatkozni.
633
ůlkotmányvédelmi Hivatal: Partnersгolgпlatok és sгerveгetek.
http://ah.gov.hu/html/partnerszolgalatok.html (Letöltve: 201ő.0Ő.16.)
634
ŰτDů József: A nemгetbiгtonsпgi sгaksгolgпlat helвe és sгerepe a rendvédelemben. In: Gaál
Gyula – Hautzinger Zoltán (szerk.): Pécsi HatárĪr Tudományos Közlemények, 2012. XIII. sz. 127.old.
http://www.pecshor.hu/periodika/XIII/boda.pdf (Letöltve: 201ő.0Ő.16.)
632
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B.)

Szlovákia

ů szlovák nemzetbiztonsági törvény a 11.§ és 12.§. pontjában részletesen szabályozza
a nemzeti és nemzetközi együttmĸködést. ů társszolgálati együttmĸködés a
szolgálatok igazgatói által meghatározott megállapodás alapján szabályozott, ami
leginkább az információcserében és a titkosszolgálati tevékenység kölcsönösen
összehangolt végrehajtásában nyilvánul meg. Szintén a szervezetek igazgatóinak
jogkörébe tartozik – belsĪ szabályzók alapján – az együttmĸködés kialakítása más
állami szervekkel, hatóságokkal, a fegyveres biztonsági erĪkkel, a hadsereggel, illetve
egyéb jogi és természetes személyekkel.635 ů nemzetközi együttmĸködés széleskörĸ
együttmĸködési lehetĪséget biztosít a szolgálatok számára különösen kétoldalú
megállapodások megkötésére, az információcserére, közös nyilvántartás és
információs rendszerek irányítására és mĸködtetésére, illetve összekötĪk cseréjére.
σapjaink biztonságpolitikai kihívásaival összhangban Szlovákia is a terrorizmus elleni
küzdelmet

jelöli

meg

a

nemzetközi

kapcsolatok

prioritásaként.

További

együttmĸködési terület az illegális migráció, a non-proliferáció, a szélsĪséges nézetek
elleni küzdelem és az ellenérdekelt titkosszolgálati törekvések felderítése, illetve a
válság és konfliktus sújtotta térségek eseményeinek figyelemmel kísérése. ů szolgálat
nemzetközi együttmĸködés keretében az Egyesült Államok, σagy-Britannia,
Franciaország és σémetország nagy szolgálataival dolgozik közösen, de a V-4
országaival is mélyíti ezen lehetĪségeit.636 2015-ben a SIS 84 szolgálattal tartott fent
kétoldalú kapcsolatot, melynek további bĪvítését tervezte.637 ů szolgálat részét képezĪ
σŰůű is sikereket könyvelhet el a nemzetközi együttmĸködés terén, mivel felvette a
kapcsolatot több partner központtal Európában, valamint az USů-ban és
Kanadában.638 ů VS tevékenységérĪl együttmĸködés kialakítása kapcsán sem nemzeti
sem nemzetközi szinten nincsenek nyílt információk.

ů SIS legutolsó adatok szerint 2011-ben 20, állami szervvel végzett közös feladatot.
Slovenská informačná služba: Sprпva o činnosti SIS v roku 2011.
http://www.sis.gov.sk/pre-vas/sprava-o-cinnosti-2011.html (Letöltve: 201ő.0Ő.16.)
636
Slovenská informačná služba: Úlohв. http://www.sis.gov.sk/o-nas/ulohy.html (Letöltve:
2015.04.16.)
637
Slovenská informačná služba: Sprпva očinnosti SIS v roku 2015. http://www.sis.gov.sk/prevas/sprava-o-cinnosti.html#spolupraca-SIS (Letöltve: 2016.07.22.)
638
Slovenská informačná služba: Sprпva očinnosti SIS v roku 2015.
http://www.sis.gov.sk/pre-vas/sprava-o-cinnosti.html#spolupraca (Letöltve: 201ő. 0ő 16.)
635
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C.)

Ausztria

ůusztria esetén a ŰVT a belpolitikai kívánalmaknak és elvárásoknak megfelelĪen
kapcsolatai elmélyítésébe és kiterjesztésébe kezdett, amely iránya a σyugat-Űalkán és
az arab világ volt. σyilvánosságra ugyan nem kerültek, mely országokat és
szervezeteket érintette az új stratégiai irány, azonban a vezetés eredményesnek ítélte,
mivel ezen kapcsolatok hozzájárultak az ország biztonságának növeléséhez. ů
szervezet a többi állami szervhez való viszonyát is kitĸnĪre értékelte, kiemelve a
Űelügyminisztériumot és Külügyminisztériumot.639 A Szövetségi ůlkotmányvédelmi
és Terrorelhárító Hivatal (BVT) és a Hadsereg HírszerzĪ Hivatala (Hσaů) közötti a
jobb együttmĸködés érdekében a 2006-ban tárcaközi megállapodás született. Ennek
eredményeként rendszeres információcserére került sor. ů megállapodás lejárta után
az együttmĸködés és az információcsere informális alapon folytatódott. Hasonlón jó a
kapcsolat a ŰVT és az Elhárító Hivatal (ůbwů) között.640 ůz együttmĸködés kiemelt
szintje a terrorizmus elleni küzdelem, de egyre erĪteljesebbé válik az információcsere
más biztonságpolitikai kihívások tekintetében is.641
D.)

Horvátország

Horvátország esetében a két szervezet közötti együttmĸködés a törvény alapján
szabályozott. ů VSτů köteles értesíteni a polgári szolgálatot abban az esetben, ha
illetékességi területén kívüli célszemélyrĪl van szó, ami a továbbiakban meghozza a
szükséges intézkedéseket.642 A SOA a 2014-ben elfogadott Fejlesztési Terv alapján
nagyobb hangsúlyt kíván fektetni az állami szervezetekkel és intézményekkel való
együttmĸködésre. ů nemzetközi biztonsági kihívások elleni hatékony fellépés
elképzelhetetlen külföldi ügynökségekkel való együttmĸködés nélkül, amire a
szervezet törekszik.643

Űundesministerium für Inneres: Verfassungsschutzbericht 2011.
http://www.bmi.gv.at/cms/BMI_Verfassungsschutz/BVT_VSB_2011_online.pdf (Letöltve:
2015.04.20.)
640
Bundesministerium für Inneres: ůbwehramt. In: Öffentliche Sicherheit, 2008. 5-6.sz. 49-50.old,
http://www.bmi.gv.at/cms/BMI_OeffentlicheSicherheit/2008/05_06/files/ABWEHRAMT.pdf
(Letöltve: 201ő.0Ő.23.)
641
OSCHEP, Anton: 25 Jahre Abwehramt. In: Österreichische Militärische Zeitschrift – ÖMZ , 2011.
1.sz. http://www.bundesheer.at/organisation/beitraege/n_dienste/pdf/25_jahre_abwa2011.pdf .
(Letöltve: 201ő.0Ő.16.)
642
Zakon o sigurnosno-obavještajnom sustavu Republike Hrvatske Članak 26.(2.)
643
Javno izvješće 2015. 36. old. https://www.soa.hr/UserFiles/File/pdf/Javno-izvjesce-2015.pdf
(Letöltve: 201ő.10.24.)
639
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Mivel mind a négy ország EU-tag, véleményem szerint a 2010-ben elfogadott Európai
Unió terrorizmus elleni stratégiája, a közös biztonsági és védelmi politika (KŰVP), a
Globális Stratégia644, valamint az Európai Külügyi Szolgálat (EKSZ) létrejötte új
lendületet adott a szolgálatok közti együttmĸködésnek nemzeti és nemzetközi szinten
is, amelyet az általam felvázolt elképzelés tovább erĪsíthet.

4.3.12. A FINANSZÍROZOTTSÁG
ů nemzetbiztonsági szolgálatok – ideális esetben – jelentĪs tĪkefinanszírozással és
háttérrel rendelkeznek, így a leghatékonyabb és legkorszerĸbb tervezési, szervezési,
technikai, végrehajtási és ellenĪrzési módszerekkel, eszközökkel és szakemberekkel
dolgozhatnak, beleértve a titkosszolgálati eszközöket és módszereket is.645
Magyarországon, Szlovákiában és Horvátországban a nemzetbiztonsági
szolgálatokat az ország egész területére kiterjedĪ illetékességgel rendelkezĪ, önálló
gazdálkodást folytató költségvetési szervek. ů KσŰSZ jogállása annyiban más, hogy
önálló állománytáblával rendelkezĪ szervezet, amelynek személyi állománya a
honvédelmi tárca költségvetési létszámkeretébe tartozik, de a Magyar Honvédség
létszámát nem terheli. Magyarországon ezen szervezetek költségvetési adatai
nyilvánosak, a költségvetési tételként mintegy 62.03Ő milliárd Ft jelentenek.646
ů SIS költségvetése jól nyomon követhetĪ, azzal a kitétellel, hogy a 200Ő. évi
21ő. számú titokvédelmi törvény és a 216/200Ő. Kormányrendelet647 alá tarozó tételek
nem szerepelnek benne. ůz σŰÚ költségvetési adatai szintén hozzáférhetĪk a
nyilvánosság számára. Ezzel szemben a VS-rĪl nem találunk információkat.
Horvátország esetében a polgári szolgálatról van nyilvános adat, mely a szervet
évkönyvében minden évben megjelenik. Költségvetése az elemzett országok közül
egyedüliként csökkent az elmúlt ő év távlatában. Míg 2011-ben elérte a 36Ő millió

Közös jövĪkép, közös fellépés: ErĪsebb Európa. Globális stratégia az Európai Unió kül- és
biztonságpolitikájára vonatkozóan. https://europa.eu/globalstrategy/en/global-strategy-foreign-andsecurity-policy-european-union (Letöltve:2016.07.30.)
645
ZůLůI σoémi: A humпnerőforrпs-gaгdпlkodпs kérdéseinek viгsgпlata a nemгetbiгtonsпgi
sгolgпlatoknпl. σemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és HonvédtisztképzĪ Kar
Hadtudományi Doktori Iskola. Doktori (PhD) értekezés. Űudapest, 2012. 6.old.
http://www.uni-nke.hu/downloads/konyvtar/digitgy/phd/2013/zalai_noemi.pdf (Letöltve: 201ő.0Ő.1ő.)
646
201ő. évi ű. törvény Magyarország 2016. évi központi költségvetésérĪl és a 2016.évi kiegészítített
költségvetéai kiadások, melyet az σŰSZ és a TIŰEK kapott.
https://web.archive.org/web/20160122155803/http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1500
100.TV (Letöltve: 2016.07.31.)
647
σariadenia vlády SR č. 216/200Ő Z. z., ktorým sa ustanovujú oblasti utajovaných skutočností.
(Kormányrendelet, mely meghatározza a minĪsített információk területét)
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kunát, 2016-ban a költségvetés már csak 31ő millió kunát irányzott elĪ a szervezet
számára. ElĪrejelzések szerint növekedés majd csak 2017-tĪl várható.648
ůusztria tekintetében a két katonai szolgálat büdzséje titkos. ů ŰVT nem önálló
költségvetési szerv, hanem a Űelügyminisztérium alárendeltségébe tartozik, így a
nyilvánosság számára csak összadatok vannak, amelyek nincsenek szervezetekre
lebontva.
ůusztriában az egy fĪre jutó éves jövedelem több mint három és félszerese a
magyarországinak, a munkanélküliség pont a fele. Uniós összehasonlításban évek óta
élen jár, gazdasága fejlett, a szociális juttatások magasak.649 ůz egy fĪre jutó GDP
tekintetében ůusztria a világ országai között a 16. (Ő3,őŐ7 USD/fĪ) Szlovákia a ŐŐ.
(1ő,893 USD/fĪ) és Magyarország az ő6. helyen (12,021 USD/fĪ) és Horvátország ő9.
helyen (11,őő1 USD/fĪ) áll.650 Űár az osztrák gazdaságot, és kiemelten a bankszektort
érintette rosszul a gazdasági- és pénzügyi világválság, amelyet a σemzeti Űiztonsági
stratégia is elismer, a szférát érintĪ súlyos megszorításokra nem került sor, mint a
másik három ország esetén, racionalizációs intézkedések azonban foganatosítva lettek.
Magyarország

Szlovákia

polgári

milliárd Forint

6.

katonai

polgári

Horvátország

Ausztria

katonai

polgári

katonai

polgári

katonai

AH

IH

NBSZ

TIBEK*

KNBSZ

SIS

σŰÚ

VS

BVT**

HNaA

AbwA

SOA

VSOA

7,671

12,672

17,677

-

13,576

13,3

2,64

-

938,68

-

-

12,9

-

ábra: ů nemzetbiztonsági szolgálatok 2016. évi tervezett költségvetése. (Forrás: szerzĪ ).651

Javno izvješće 2016. 33. old. https://www.soa.hr/UserFiles/File/pdf/Javno-izvjesce-2016.pdf
(Letöltve: 2016.07.31.)
649
PRÓKůI Eszter: нtsгör jobban élnek, mint mi: Ausгtria titka.
http://www.atv.hu/belfold/20110125_otszor_jobban_elnek_mint_mi_ausztria_titka (Letöltve:
2015.04.16.)
650
Példákban az IMF 201ő. évi adatait használtam.
International Monetary Fund: World Economic and Financial Surveys. World Economic Outlook
Database.
http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2015/02/weodata/weorept.aspx (Letöltve: 201ő.0Ő.16.)
651
2016.évi tervezett költségvetés a SIS részére ŐŐ,1ő9 millió € irányzott elĪ, melyet Őő,22 millió €-ra
( ≈1Ő,01 milliárd FT) módosítottak 2016. 07.31. hatállyal. ůz σŰÚ 8,őŐ millió € finanszírozásban
részesült, mely a 2016. július 31-ei módosítással 11,162 millió €-ra ( ≈3,Ő6 milliárd FT) nĪtt. Ft. ůz
osztrák Űelügyminisztérium 2016 évre elĪirányzott költségvetése 3.028 millió € volt (≈938.68 milliárd
Ft.).
Magyarországon a terrorellenes költségvetési csomag részeként a σemzetbiztonsági Szakszolgálat
2016. évre további 10,Ő29 milliárd forintot kapott a szolgáltatói kapacitások növelése és technikai
fejlesztés érdekében, további 61Ő,ő millió forintot pedig a jövĪ évi költségvetésbĪl. ů törvényalkotó a
TIŰEK létrehozása érdekében 2016. évre egyszeri 70 millió forintot különített el, melynek mĸködését
2017-ben 680 millió forintot biztosítja.
Magyarország 2017. évi központi költségvetésérĪl szóló törvényjavaslata a TIŰEK megalakulásához és
mĸködéséhez 1 milliárd 360,2 millió forintos többletforrást és 11Ő fĪs létszámfejlesztést biztosít.
648
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*A TIBEK létrehoгпsa 2016 júliusпban történt meg. A 217/2016. (IV. 29.) Korm. hatпroгat a
terrorellenes intéгkedések megvalósítпsпhoг sгükséges költségvetési többletforrпsok biгtosítпsпról
2016. évre működésére 750 millió forintot sгпnt.
** Aг osгtrпk Belügвminisгtérium 2016 évi terveгett költségvetése 3.028 millió € volt, melвből a BVT
illetően köгelebbi adat nincs

Mind a négy ország estén napjainkban megállapítható, hogy a globális gazdasági
körülmények pozitív irányú elmozdulása magával hozta a nemzeti gazdaságok
élénkülését, ami a nemzetbiztonsági szférába is financiális szinten bizakodásra ad
okot. Ez egyrészt lecsapódik az új technikai és infokommunikációs eszközök
beszerzésének lehetĪségében, másrészt új perspektívát mutat a kutatás-fejlesztés
tekintetében, harmadrészt emberi erĪforrás kapcsán biztosabb jövĪképet teremt.

4.3.13. NYILVÁNOS MEGJELENÉS, POZITÍV ARCULAT
„A nвugati típusú demokrпciпk egвik meghatпroгó értéke a nвitottsпg, eгen belül is
aг, hogв aг пllampolgпroknak joguk van megismerni minden adatot, informпciót,
amelв egвéni sorsukat, és aг пltaluk alkotott köгösség helвгetét befolвпsolja. A
hírsгerгő és biгtonsпgi sгolgпlatok tevékenвsége eггel sгemben a titkossпgra épül,
hisгen alaprendeltetésük aг, hogв a nemгet biгtonsпga érdekében elvégeггék aгokat a
feladatokat, amelyek megvalósítпsa nвílt esгköгökkel nem lehetséges. A két értékrend
ellentmondпsa sгemmel lпtható.”652 ů szolgálatok zárt jellege, a titkok és a tikosság
védelme szemben áll társadalom jogos igényével, hogy megismerje ezen intézmények
életét, tevékenységét, mozgásterét. ů nemzetbiztonsági szolgálatok társadalmi
megítélésének alapja napjainkban a tömegkommunikáció, a média és az internet. ů
nemzetbiztonsági szféra elemzett közel negyed évszázada a szolgálatok akcióinak
σemzetbiztonsági Szolgálat javára a kormány további 8,861 milliárd forint biztosításáról döntött a
képességfejlesztési igények fedezete érdekében.
Bundesministerium für Finanzen: Bericht der Bundesregierung Budgetbericht 2016.
https://www.bmf.gv.at/budget/das-budget/Budgetbericht_2016.pdf (Letöltve: 2016.07.30.)
T/179Ő. számú. Törvényjavaslat Magyarország 201ő. évi központi költségvetésérĪl.
www.parlament.hu/irom40/01794/01794.pdf , (Letöltve: 2016.07.31.)Rozpočet verejnej správy:
Slovenská informačná služba.
http://www.rozpocet.sk/app/homepage/rozpocetVCislach/rozpocetVerejnejSpravy/statnyRozpocet/20
16/9// (Letöltve: 2016.07.31.)
1217/2016. (IV. 29.) Korm. határozata a terrorellenes intézkedések megvalósításához szükséges
költségvetési többletforrások biztosításáról
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A16H1217.KOR&timeshift=fffffff4&txtreferer=0000
0001.TXT
(Letöltve: 2016.07.30.)
Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló törvényjavaslat (T/10377. szám) részletes
vitájáról. http://www.parlament.hu/irom40/10377/10377-1140.pdf (Letöltve: 2016.07.30.)
652
HÉJJů István (szerk.): A külföldi hírsгerгő és biгtonsпgi sгolgпlatok. Egyetemi Tankönyv. Zrínyi
Miklós σemzetvédelmi Egyetem, Kossuth Lajos Hadtudományi Kar, Űudapest, 2007.192.old.
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kudarcától, az állampolgárokat ért érdeksérelmek nyilvánosságra kerülésétĪl, a
politikai elit érdek vezérelte beavatkozásaitól, korrupciós és vesztegetési ügyektĪl,
illetve az eszközök dekonspirlódásától volt hangos mind a négy országban.
ů négy ország kapcsán a szolgálatokhoz köthetĪen egyetlen pozitív példa
rajzolódott ki a médiában. 2013-ban Mohamed Mahmoud ůusztria és σémetország
elleni iszlamista fenyegetĪ videót tett fel a világhálóra, amihez egy az osztrák hadsereg
(Űundesheer) oldaláról letöltött képet használt. ůz ůbwehramt ügynökei gyorsan be
tudták azonosítani az IP címe alapján.653
Magyarország és Szlovákia esetén a katonai szolgálatok átalakítása kapott
korlátozott nyilvánosságot. Mivel a nemzetbiztonsági szolgálatok törvényi feladatai
között nem találhatók a nyilvánosság tájékoztatására vonatkozó rendelkezések, a
szolgálatoknak az alapfeladataik körében végrehajtott tevékenységérĪl semmilyen
szinten nem feladatuk a nyilvánosság tájékoztatása és nem feladatuk a nyilvánossággal
való közvetlen kapcsolattartás sem.654
ů társadalmi megítélés szempontjából fontos lenne a szolgálatok tevékenységnek
pozitív kommunikálása a társadalom felé, vagy esetleg egy kommunikációs stratégia
kidolgozása. Ez utóbbival Szlovákiában már néhány évek próbálkozik a polgári
szolgálat, jelenleg két szóvivĪvel. Sajtóközleményeik nem csak a szervezet
tevékenységéhez

köthetĪ

lecsupaszított

információkat

tartalmaznak,

hanem

megpróbálnak hozzájuk a közvélemény számára is érthetĪ, tömören megfogalmazott
elemzést kapcsolni. Természetesen adódnak olyan helyzetek, melyekben az
információk jellege, tartalma, megszerzésük módja okán nem oszthatók meg a
közvéleménnyel. Tény azonban, hogy ez az irány mindenféleképpen pozitív
elmozdulás a civil társadalom és a szolgálatok viszonyában.
ů nyilvános kommunikáció másik formája a SIS a ŰVT és a Sτů esetében a
tevékenységük összegzésére szolgáló évkönyvek kiadása,655valamint a szolgálatok
körében egyedinek tekinthetĪ σŰSZ tevékenységének nyílt vetületeit, kialakulását és

653

LACKNER, Herbert: Heeresnachrichtenamt: Was die US-Geheimdienste absaugen.
http://www.profil.at/home/hna-heeresnachrichtenamt-was-us-geheimdienste-362038 (Letöltve:
2015.04.14.)
654
SZķűS Péter – SOLTI István: A magвar nemгetbiгtonsпgi sгféra és a nвilvпnossпg. In:
σemzetbiztonsági Szemle. II, évfolyam II. szám. 78.old.
http://epa.oszk.hu/02500/02538/00003/pdf/EPA02538_nemzetbiztonsagi_szemle_2014_02_072092.pdf (Letöltve: 201ő.0Ő.18.)
655
ůz ůH jogelĪdjénél az σemzetbiztonsági Hivatal (σŰH) az évkönyvek kiadása1999-2008 közötti
idĪszakban történt, a szervezet átalakításával azonban megszĸnt.
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történeti hátterét bemutató könyv656 és szakmatörténeti kiállítás. ů civil szférával
kapcsolatos magatartásformákat erĪsíti a nemzetbiztonsági szféra tevékenységének
kutatása, amely Magyarországon a rendszerváltás óta jelentĪs szerepet tölt be, irányt
mutatva és elĪsegítve a tevékenység külsĪ környezetbĪl érkezĪ és belsĪ kihívások
alapján történĪ változásait. ů másik három ország esetében ezt a fajta publikációs
kultúra a nyilvánosság bevonásával nem jellemzĪ.
ů nemzetbiztonsági tevékenység további nyilvános megjelenési formái a
szolgálatok médiatevékenysége és azok honlapjai, amelyek egyben a toborzási
stratégia alapelemei. ů polgári szolgálatok esetén ezek jól mĸködnek, a honlapok
informatívak, áttekinthetĪk, tartalmukat tekintve a történeti fejlĪdésre, a jogszabályi
háttere, a feladatok áttekintésére, a költségvetési kötelezettségeiknek megfelelĪen
adataik közzétételére, a jelenlegi és korábbi igazgatók/fĪigazgatók felsorolására,
valamint a szervezetek felépítésére és nemzetközi, illetve partekapcsolataik
bemutatására terjednek ki. Minden szolgálatnál megtalálható nemcsak a nemzeti,
hanem az angol nyelvĸ változat is. Kivételt képez a ŰVT. Mivel nem önálló
szervezetként mĸködik, így az osztrák rendĪrség honlapján találhatók róla korlátozott
tartalmú információk, amelyet árnyal az évkönyvek informatív jellege.
ů nemzetbiztonsági szolgálatok speciális feladatrendszerrel rendelkezĪ szervezetek,
ennek megfelelĪen sajátos helyet foglalnak el a munkaerĪpiacon. Különleges
követelményeket támasztanak a kreativitás, a vállalkozókészség, a megbízhatóság, a
pártatlanság, a pontosság és a felelĪsségtudat terén.657 ů magyar polgári szolgálatok
honlapjain részletes leírások találhatók az alkalmazási feltételekrĪl, a felvételi
eljárásról tiszti és zászlósi beosztás, illetve a közalkalmazottak tekintetében is.
Szlovákiában ezen kritériumok az σŰÚ honlapján nem jelennek meg, azonban a SISnél részletesen kifejtésre kerülnek. ů horvát Sτů esetében is megtalálhatók a felvételi
kritériumok és a felvételhez szükségek dokumentumok listája.
ů katonai szolgálatok esetén a négy ország viszonyában a KσŰSZ az egyedüli,
amely nyilvános honlappal rendelkezik, mely egyszerĸ kivitelezésĸ és csak
alapinformációkat tartalmaz. ů szlovák VS jogelĪdje a VSS rendelkezik ezen túl nem
hivatalos archív weboldallal, melynek frissítésére 2013. második félévétĪl nem került
sor, tehát releváns információt nem tartalmaz. ůktuális kommunikációs felülettel sem
: CSÓKů Ferenc (szerk.):Sгaksгolgпlat Magвarorsгпgon, avagв tanulmпnвok a hírsгerгés és titkos
adatgвűjtés vilпgпból (1785-2011). ). Űudapest, σemzetbiztonsági Szakszolgálat.2012.
657
Információs Hivatal: ů Hivatal пllomпnвa.
http://www.ih.gov.hu/hivatal_allomany.shtml(Letöltve: 201ő.0Ő.18.)
656
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a szlovák katonai nemzetbiztonsági szolgálat a VS, sem a két osztrák szolgálat a HNaA
és az ůbwů, sem a horvát VSτů nem rendelkezik. ů két osztrák feladatairól és
jövĪképükrĪl információk a Űundesheer honlapján érhetĪk el. Állományuk
kiválasztása minden katonai szolgálat esetén a hadsereg kötelékébĪl történik elsĪ
sorban, ezért nyilvánosan nem is jelennek meg pályázati/állásajánlati lehetĪségek.
ů fejezet összegzéseként Révész Űélával készült interjúból idéznék egy
gondolatot. „ A titkossгolgпlatok léte és működése megosгtja a köгélettel aktívan
foglalkoгó rétegeket. A legtöbben egвetértenek abban, hogв a titkossгolgпlatoknak a
nвilvпnossпgra is tartoгó ügвeit köггé kell tenni, пm a mindenkori politikai hatalom
többnвire ellenérdekelt ebben a folвamatban.”658

4.4. JAVASLATOK AZ EGYÜTTMŰKÖDÉSRE
ůz állam biztonságának garantálásában a nemzetbiztonsági szolgálatok számára új
feladatot hordoz a vizsgált kihívásrendszer. Mivel napjainkban a kihívások rendszere
átlépi a korábbi határokat, az ellenük folytatott küzdelemnek összehangoltnak kell
lennie, összhangban azok mechanizmusaival.
ů nemzetbiztonsági szolgálatok nemzetközi együttmĸködése több évtizedre tekint
vissza, mely 2001. 09. 11. nagyobb jelentĪséget kapott és új formákat követel meg. ůz
együttmĸködés bilaterális és multilaterális keretek között valósul meg. Eredménye az
információk cserében, tapasztalatok átadásában, illetve mĸveleti együttmĸködésben
valósul meg. Ezen együttmĸködési formák közül jelentĪsebb multilaterális formák a
Űerni Klub, az Intcen, illetve szélesebb aspektusban a σůTτ hírszerzési rendszere.
ůz Európai Uniónak az utóbbi évek kihívásaira – az eurózóna válsága, az orosz
invázió Ukrajnában, Görögország helyzetének rendezése, a migrációs válság és a
kötelezĪ kvóták kérdése, a párizsi és brüsszeli merényletek, vagy a Űrexit – nem
sikerült megfelelĪ kollektív választ adnia, a közös intézményi elképzelések
kifulladtak. σem sikerült megtalálni azokat az egységes rendezĪelveket sem, amelyek
biztosíthatták volna a reagáló képességet, a döntéshozók információkkal való ellátását,
idézve Kis-Űenedek Józsefet „A pпrhuгamos tevékenвség aг EU sгerveгetei és a
nemгetek sгerveгetei köгött a kisebb baj, a nagвobb probléma aг, ha nem jut el aг

Interjú Révész Űélával: A mпsodik legősibb foglalkoгпs: miért nem kutatja a politikatudomпnв a
titkossгolgпlatokat? http://vilag.transindex.ro/?cikk=25002 (Letöltve: 201ő.0Ő.17.)

658
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informпció a döntéshoгók asгtalпra.”659 Véleményem szerint így, a nemzetbiztonsági
szolgálatok közötti együttmĸködésnek az alapja az érdekek azonosságából, a
kihívások nemzetközi jellegébĪl, a geopolitikai helyzetbĪl, a közös történelmi múltból
és kulturális értékrendbĪl fakadó kohéziós erĪ lehet, mely képes közös platformra
helyezni a kihívások elleni küzdelmet, új minĪségi alapra helyezve azt. Ez alapján
felül kell bírálni a korábbi nézeteket, mely „lénвegében propaganda és
kommunikпciós hadviselésként írható le, és amelвnek tapasгtalatai beépültek napjaink
titkossгolgпlati esгköгeinek és módsгereinek rendsгerébe.”660 Ennek kapcsán létrejöhet
egy olyan politikai akarat, mely megteremti az információcsere és a mĸveleti
együttmĸködés szorosabbra fĸzését a szükséges jogi háttér kialakításával együtt.
ů Lisszaboni SzerzĪdés iránymutatásai is a nemzeti jogi szabályzókon alapuló
kormányközi együttmĸködést preferálják a nemzetbiztonsági szolgálatok között.
Álláspontom tehát abból az állításból indul ki, hogy a kétoldalú együttmĸködés a
nemzetbiztonsági szolgálatok közötti nemzetközi kapcsolatok legfontosabb formája,
ami többnyire stratégiai információk és jelentések, tájékoztatók, valamint a személyi
adatok cseréjében valósul meg. ůz általam felvázolt koncepció éppen határmezsgyét
jelent a kétoldalú- és a multilaterális együttmĸködési formák között, amely utóbbiban
több tíz tag is jelen lehet.661
ů regionális együttmĸködés mindenféleképpen egy operativabb, kezelhetĪbb és
átláthatóbb keretet ad az információszerzési, -feldolgozási, valamint elemzĪ-értékelĪ
lehetĪségek bĪvítésére, továbbá a mĸveleti munka tapasztalatainak megosztására.
Magasabb szintet érhet el a szervezetek reagáló képessége, melynek képesnek kell
lennie a változó kihívásokkal párhuzamosan a döntéshozók számára megfelelĪ
minĪségĸ

információt

szolgáltatni.

E

permanens

fejlĪdésen

keresztül

KIS-ŰEσEDEK József: A nemгetbiгtonsпgi sгolgпlatok nemгetköгi egвüttműködése. Jegyzet.
Magyar Köztársaság Katonai FelderítĪ Hivatal, 2011.78.old.
660
RÉVÉSZ Űéla: Aг ellenségkép-modellek a hideghпború idősгakпban (egв ismeretlen eset). In: De
iurisprudentia et iure publicold. Jog- és politikatudományi folyóirat, 2012. VI. évf. 3. szám. 1. old.
http://docplayer.hu/3033226-Az-ellensegkep-modellek-a-hideghaboru-idoszakaban-egy-ismeretleneset.html (Letöltve: 2016.0Ő.2Ő.)
661
σéhány példa a többoldalú együttmĸködésre. ů Űerni Klub (Űű) napjainkban a 28 EU-tagország,
valamint σorvégia és Svájc tagja. ů Közép-Európai Konferencia (Middle European ConferenceMEC) 2008-as adatok szerint 2Ő ország 3Ő szolgálatát öleli fel.
Unionpedia: Berner Club.http://de.unionpedia.org/i/Berner_Club(Letöltve: 2016.0Ő.2Ő.)
JÄGER, Thomas – DAUN, Anna: Geheimdienste in Europa: Transformation, Kooperation und
Kontrolle. VS Verlag für Sozialwissenschaften. 2009. eBook. 177.old.
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feladatracionalizálásra

és

szervezet-korszerĸsítésre

is

sor

kerülhet.

Ennek

megnyilvánulási formái lehetnek662:
-

közös együttmĸködés a telekommunikációs szolgáltatások, valamint a postai –
és légiforgalmi küldemények ellenĪrzésekben;

-

pénzügyi és banki ellenĪrzés területén a terrorizmushoz és a szervezett
bĸnözéshez kapcsolódó pénzügyi mozgások megfigyelése, utánkövetése, a
terrorszervezetek kintlévĪségeinek befagyasztása, valamint a pénzmosás
megakadályozása;

-

a

terrorizmust

támogató

államokhoz,

intézményekhez,

non-profit

szervezetekhez és az informális pénzügyi szektorhoz köthetĪ információk
megosztása;
-

menekültügyi és bevándorlási hivatalok adatcseréje különösen az illegális
migrációhoz, illetve a nemzetközi terrorizmushoz kapcsolódóan;

-

a migráció kezelési lehetĪségeinek kidolgozása, tapasztalatcsere a migránsok
kezelését illetĪen, valamint akcióprogram kidolgozása letelepedési szándékuk
esetén;

-

okmányellenĪrzés;

-

biztonsági okmányok védelme, igazságügyi szakértĪi feladatok;

-

adatbázis építés különös tekintettel a nemzetközi terrorizmusra, a nemzetközi
szervezett bĸnözésre;

-

elemzĪ-értékelĪ területen szakértĪk alkalmazása, közös munkacsoportok
kiépítése, amely együttesen kialakított szakmai szempontok alapján végzi
tevékenységét;

-

kritikus objektumok sebezhetĪségének védelme, illetve az erre történĪ
felkészülés közös gyakorlatok szervezése által;

-

személyek figyelése, illetve mozgásuk követése a régión belül;

-

nyílt forrásból (τSIσT) szerzett anyagok cseréje;

-

„nyers” hírszerzési adatok átadása a forrásokat védelmével, gondoskodva az
információk biztonságáról;

-

az információs környezetben folytatott tevékenységek összehangolására való
törekvés;

ů felsorolás az együttmĸködés lehetĪségének területeit, mint ajánlásokat tartalmazza, így nem
teljes körĸ. Prioritási sorrend felállítása a gyorsan változó és átalakuló kihívások okán nem releváns.
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-

informatikai biztonság fejlesztése, hálózatbiztonsági incidensek felderítése,
elhárítása;

-

a kiberbiztonsági tudatosság növelése és erre közös akcióprogram kidolgozása;

-

fejlesztések és korszerĸsítések a szolgálatok speciális technikai igényeinek
mentén663;

-

nukleáris-radiológiai, vegyi és biológiai - fegyverek, valamint az elĪállításukhoz
és célba juttatásukhoz szükséges eszközök és technológiák jogellenes
nemzetközi

elterjedését

korlátozó és/vagy megakadályozó nemzetközi

megállapodások megsértésével kapcsolatos információk cseréje;
-

kettĪs felhasználású termékek kivitelének ellenĪrzése;

-

bioterrorizmussal664 szembeni koordinált összefogás;

-

haditechnikai eszközök és szolgáltatások külkereskedelmének kontrollja665;

-

gazdaságbiztonsághoz666 kapcsolódóan gazdasági-pénzügyi helyzetet fenyegetĪ
veszélyek felismeréséhez és elhárításához szükségesek információk megosztása,
illetve a védelmi felkészítés elemeinek összehangolása;

-

az országok alkotmányos rendjének megdöntésére irányuló folyamatok
felderítése és kezelése, mivel számos, fĪleg szélsĪjobboldali csoport mĸködik
területükön667;

ůz innováció, a kutatás, a technológiai rendszerek fejlesztése jelentĪs költséggel jár, tudás és
szakembervonzatot igényel, melyeket a szolgálatok nem képesek költséghatékonyan önállóan
biztosítani. Következésképpen a piacorientált külsĪ szervezetek erĪteljesen jelen vannak a szolgálatok
technikai-fejlesztési folyamataiban. Megfontolás tárgyát képezheti konspirációs szempontból–
gondoljunk csak a Gamma nevĸ cég FinSpy nevĸ kémprogramjához, vagy Hackig teamhez köthetĪ
lebukási botrányokra – a kutatás-fejlesztési projektek összehangolása, mivel mind a négy ország
rendelkezik megfelelĪ felkészültségĸ szakembergárdával.
664
„A biológiai terroriгmus céljпra alkalmas mikroorganiгmusok a hagвomпnвos fegвverekheг
visгonвítva több „előnвös” tulajdonsпggal is rendelkeгnek: nagв mennвiségben könnвen és visгonвlag
olcsón előпllíthatók, kis helвigénвük miatt pedig jól elrejthetők. Termésгetükből adódóan késleltetett,
elhúгódó hatпsúak, amelв tulajdonsпgok a terrortпmadпst végrehajtók sгпmпra meglehetősen biгtos
menekülési lehetőséget biгtosítanak.”
NÁDůSI Edit – VARJAS Tímea –EMBER István: Bioterrorizmus. In: Mozaik, orvos és társadalom. 281.
old. http://www.elitmed.hu/upload/pdf/bioterrorizmus-647.pdf (Letöltve: 2016.04.26.)
665
Ezzel kapcsolatba kiemelendĪ, hogy haditechnikai es eszközök külkereskedelmének engedélyezése
nem EU harmonizált terület, így nemzeti hatáskörben hozott jogi szabályozás alapján történik.
666
ů gazdaságbiztonság nagyon összetett kérdéskörének meghatározó tényezĪi: a fenntartható fejlĪdés,
az értékesítés- és ellátásbiztonság, a fizikai környezet keretfeltételeinek biztonsága (klímaváltozás,
ivóvíz megléte, légköri- és talajszennyezĪdés), technológiai biztonság, az értékbiztonság, a szociális
biztonság, ami a gazdaság normális mĸködéséhez nélkülözhetetlen társadalmi kohéziót biztosítja,
valamint állam szerepe a gazdasági biztonság fokának erĪsítésében.
667
Szlovákiában a Slovenská Pospolitost' (Szlovák Összetartás, avagy Testvériség) a Ľudová strana σaše Slovensko (Mi Szlovákiánk σéppárt), a σárodný odpor (σemzeti Ellenállás) és σové slobodné
Slovensko (Új Szabad Szlovákia) tartoznak a jelentĪsebb szélsĪjobboldali extrémista csoportok közé.
ůusztriában az ůutonome σationalisten Wien (Űécsi ůutonóm σacionalisták) és a σationaler
Widerstand Karnten (Karintiai σemzeti Ellenállás), míg Horvátországban a Hrvatski σacionalni Front
(Horvát σemzeti Front) képviseli a szélsĪjobboldali, több esetben ultranacionalista nézeteket.
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-

kiképzési programok kidolgozása, tanfolyamok, mĸhelyviták, nyelvi tréningek
szervezése;

-

a lakosság és a média tájékoztatása egyrészt az adott kihívás kapcsán felmerülĪ
veszélyek, problémák és azok kezelése, másrészt a nemzetbiztonsági szolgálatok
társadalmi megítélésének javítása okán;

-

a meglévĪ EU-intézmények korszerĸsítésére tett javaslatok összehangolása a
regionális kihívásokból kiindulva.

ů leírtak feltétele tehát a geopolitikai elhelyezkedésesbĪl, a hasonló külpolitikai
környezetbĪl, a mértékadó nemzetközi szervezetek szervezetekben lévĪ tagságból, a
demokratikus alapelvek, az emberi jogok és a jogszabályok elfogadásából kialakuló
együttmĸködés, mely a bizalom és a közös értékek alapján történik. ů
feladatszabásnak mindenképpen a politikai szinten egyeztetetten kell végbemenni, a
kihívások komplex rendszerének figyelembevételével, prioritási sorrendben.
„Alapvető fontossпgú tehпt aг olвan feladatsгabпs, amelв alkalmaгkodik a sгerveгet
képességiheг, vagв ha nem, akkor lehetőséget kell biгtosítani arra, hogв a
képességeket (poгíciót) kiépítsék.”668 Ehhez természetesen szükség van az
adatkezelésével kapcsolatos jogi szabályozásra, védet kommunikációs rendszerek
kiépítésére. Szakmai szempontból a hírszerzési ciklus669 elemeinek közelítése az
elsĪdleges szempont, amelyben egyik kiemelendĪ rész a bürokratikus tényezĪk
leépítése,

amelyhez

hozzátartoznak a szervezeti

sajátosságok is.

JelentĪs

együttmĸködést kíván tehát az adat- és információszerzés, melyben be kell látni, hogy
a nevezett szolgálatok közül egyik sem képes a tevékenység valamennyi formáját és
módszerét átfogni, amelyhez társulnak a technikai fejlĪdés és folyamatosan fejlĪdĪ
infokommunikációs környezet hatásai, következésképpen az adatszerzĪ erĪk és
eszközök kiválasztását nagy elĪrelátással kell meghatározni. σem lehet továbbá
figyelmen kívül hagyni a titkosszolgálati technikai eszközök és módszerek szükséges
Magyarországi példa lehet a σemzeti ĩrsereg HagyományĪrzĪ és PolgárĪr Egyesület, az Új Magyar
Gárda, illetve a Űetyársereg.
ů témáról bĪvebben lásd: ŰEσEDEK Márta: Sгélsőséges csoportok mint nemгetbiгtonsпgi probléma.
FelderítĪ Szemle. XIII. évfolyam 3. szám. 16ő-191.old.
668
KIS-ŰEσEDEK József: A nemгetbiгtonsпgi sгolgпlatok nemгetköгi egвüttműködése. Jegyzet.
Magyar Köztársaság Katonai FelderítĪ Hivatal. 89.old.
669
ů hírszerzési ciklus a hírszerzési tevékenység komplex leírása, amely magában foglalja az
információszerzés folyamatát és rendszerét. FĪ célja a politikai döntéshozók (felhasználók)
információkkal történĪ támogatása, továbbá riasztó és elĪrejelzĪ feladatai is vannak a döntéshozók által
meghatározott biztonsági kérdésekben. ů hírszerzési ciklus klasszikus változata öt elembĪl áll: az
információigények fogadása, az adatszerzés, az adatfeldolgozás, az elemzés-értékelés és a tájékoztatás.
ů hírszerzési ciklusról bĪvebben: VIDů űsaba: Léteгik-e még a hírsгerгési ciklus? In: FelderítĪ Szemle
2013/1. 45–57. old.
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mértékĸ védelmét sem, amelyek sérülése esetén az adott képesség elértéktelenedésével
kell számolni. ůz együttmĸködés jelentĪs aspektusát képezheti továbbá a változó
globális technológiai környezettel és kitáguló felhasználói körrel párosuló feladatok
fejlesztési megoldásainak keresése. „A kibertпmadпsok emelkedő sгпma, a
rendsгereken keresгtül érkeгő elektronikus tпmadпsok, a kommunikпció illegпlis
lehallgatпsa, a kritikus infrastruktúrпk sebeгhetősége, a rendsгerek működésének
megsгakítпsa, a rendsгereken keresгtül történő rombolпs, a kémkedés, aг adatlopпs
korunk internetes tпrsadalmпnak jelensége.”670
ů leírtak konkrét megvalósulási formája véleményem szerint a szervezeti
egységek folyamatos szoros együttmĸködésével lenne megvalósítható, amelyek
munkáját projektszemlélet alapján, vagy speciális esetben ad hoc munkacsoportok
létrehozása tovább segítené. Sikeréhez azonban mindenképpen számolni kell nemzeti
szinten az összkormányzati megközelítés és felelĪsség koordinált alkalmazásával.

4.5. KÖVETKEZTETÉSEK
A jövĪ megismerésének reális alapja a tapasztalatok alapján szerzett ismeretek
hasznosítása, a felkészülés alapja pedig egy szakmai alapokon folytatott együtt
gondolkodás. ů tervezés egyik kulcskérdése, hogy mi változott, és mi nem, milyen
egyensúlyt kell teremteni a meglévĪ képességek és a várható fenyegetésre való
felkészülés között a nemzeti érdekek és értékek figyelembevételével.
ů globális-regionális viszonyok mint a hosszú távú fejlĪdés külsĪ keretei és
feltételei a XXI. század elején átalakultak. Hatásuk érezhetĪvé vált a politikai kultúra
fejlĪdésében, amelynek rendszerváltás utáni kialakulása alapot teremtett a stratégiai
rendszer és a stratégiai kultúra kialakulásához, amelyet a szakértĪk többsége
kiegyensúlyozatlannak és egyes területeken befejezetlennek tart.671 Jelenleg, a
világpolitikában létrejött változásokhoz köthetĪen új lehetĪségek nyíltak meg,
amelyek a tanulmányban a nemzetbiztonsági szféra tekintetében kerültek kiemelésre.
ůz pedig továbbra is a jövĪ kérdése marad, hogy a vázolt új elgondolások milyen
szinten állják meg a helyüket a globális világ kihívásai közepette, elfogadásra vagy
elvetésre találnak-e szövetségeseinkhez kapcsolódó viszonyunkban, illetve, hogy a
DτŰÁK Imre – KτVÁűS Zoltán: i.m. 214.old.
CSIKI Tamás: A magвar stratégiai kultúra viгsgпlatпnak eredménвei.
http://old.biztonsagpolitika.hu/documents/1361901138_CSIKI_Tamas_A_magyar_strategiai_kultura_
vizsgalatanak_eredmenyei_-_biztonsagpolitika.hu.pdf (Letöltve: 201ő.09.07.)
670
671
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megfogalmazottaknak mennyire sikerült eltalálni a globális erĪtér változásainak
irányát.
ů változások ténye állandó, de a változás üteme korántsem. ů globalizáció
idĪszakát éljük, amelyben az instabilitás a leggyakrabban használt fogalom, és
melyben felgyorsultak a változások, váratlan események következnek be. A
nemzetbiztonsági szféra komplex feladata az erre való reagálás képessége, vagyis a
megelĪzési és az okozati elemek feltárása, az összefüggések megállapítása oly
módon, hogy az hadügyi, bel-és külügyi, gazdasági, mĸszaki, tudományos és egyéb
területeken, ide értve a szövetségi elkötelezettségeket is, hasznosítható legyen egy
reális érték és érdekrendszerre építve.

A KUTATÁSI EREDMÉNYEK ÖSSZESÍTÉSE
ů kutatási cél elérése érdekében, értekezésem elkészítésében abból a ténybĪl indultam
ki, hogy a korábban kialakított biztonsági mechanizmusok nem garantáltak megoldást

a biztonsági szempontból alapvetĪen megváltozott helyzetre, mivel Európa közvetlen
környezetében olyan válságövezetek alakultak ki, amelyekbĪl áramló hatások kezelése
nem hatékony. Európán a nyomás egyre nĪ, a közös megoldásokra hozott döntések
eredményei korlátozottak, a tagállamok között a szakadékok mélyülnek. ů megfelelĪ
biztonság kialakításának reakcióideje lassú és nehézkes, a korábban kidolgozott
módszerek és mechanizmusok nem kínálnak megoldást. σapjainkban tehát a kialakult
új helyzetbĪl kell kiindulni, melyben a válság tünetek, a hatásmechanizmusok és az
eszkalációs folyamatok másként jelentkeznek.
Ehhez szükséges megismerni a globális-regionális viszonytrendeket, mint a

hosszú távú fejlĪdés külsĪ kereteit, melyek napjainkban átalakulóban vannak. Az első
fejezetben felvпгoltam a nemгetköгi helвгet terén kirajгolódó legfontosabb fejlődési
irпnвokat, amelвekkel véleménвem sгerint sгпmolni kell. A világrend-elméletetek
kapcsán szükségesnek tartottam a globalizáció és a szuverenitás problematikájának
bemutatását. ůz elméleti szempontok közül, túlmutatva napjaink mainstream
irányzatain, kutatásomban Magyarországon még nem publikált munkákat is
használtam.
Geopolitikai össгefüggésben megviгsgпltam a nemгetköгi biгtonsпgpolitikai
helвгet lehetséges vпltoгпsпt 2030-ig beгпrólag, illetve megfogalmaгtam aгokat a kül-
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és biгtonsпgpolitikai össгefüggéseket, amelвek nemгetbiгtonsпgi követkeгménвekkel is
jпrhatnak.
Dolgozatom második fejezetében a nemzetbiztonsági szolgálatok elĪtt álló
feladatrendszer változásait tártam fel és mutattam be, különös tekintettel a kül- és
biztonságpolitikára ható tényezĪkre. Elemeгtem és értékeltem aгokat a jellemгőket,
amelвek kimutatható

vпltoгпst hoгnak a nemгetbiгtonsпgi tevékenвségben,

feladatokban, esгköгökben vagв módsгerekben.
Feltпrtam és bemutattam aгokat a destabiliгпló folвamatokat és gócokat,
amelyek mentén kialakulnak és kialakulhatnak a konfliktusokhoz vezetĪ válságok,
rпmutatva arra a tényre, hogв térségünk eгek „metsгéspontjпban” helyezkedik el. A
horiгontпlis kiterjedésen túl, melв alapjпn vпгoltam a déli és a keleti irпnвból ható
fenвegetéseket, rпmutattam a vertikпlis elmoгdulпsok kül- és biгtonsпgpolitikai
követkeгménвeire.
Megпllapítottam, hogв a Kпrpпt-Balkпn régió elemгett пllamaiban fokoгottan
sгпmolni kell a megjelenített kihívпsokkal, mivel geopolitikai elhelyezkedésük okán
az Európába vezetĪ tranzit útvonalak egyik kapuját (nyugat-balkáni útvonal) alkotják.
A harmadik fejezetben ezen elméleti vonal folytatásaként kijelöltem a viгsgпlat
keretét, amelвet Magвarorsгпgra és tovпbbi hпrom sгomsгédjпra, Sгlovпkiпra,
Ausгtriпra és Horvпtorsгпgra sгűkítettem, kiemelve a geopolitikai elhelвeгkedésükből
fakadó érdekaгonossпguk fontossпgпt a napjainkban éreгhetővé vпltó biгtonsпgi
körnвeгet romlпsa okпn. Ez szolgált alapjául a kül- és biztonságpolitika kihívásainak
változásaihoz igazodó nemzetbiztonsági rendszerek fejlĪdéstörténeti bemutatásának,
illetve a négy ország nemzetbiztonsági szférájára vonatkozó elemezésnek.
ů dolgozat negyedik fejezetében felállítottam egy, a nemzetbiztonsági szolgálatok
összehasonlítására alkalmas általánosan használható szempontrendszert. Ez alapján
elemeztem a négy ország nemzetbiztonsági rendszerét, s egyben nemzetközi kitekintést
adtam erre vonatkozóan.

Összegezve, éltem aггal a feltételeгéssel, misгerint a köгös geopolitikai helвгet
alapjпn a kihívпsok is hasonló intenгitпssal érik eгen orsгпgokat, valamint a „kis
orsгпg stпtusг” sгorosabb és intenгívebb kötődést hoгhat létre, mintha aг
egвüttműködések tagjai köгött markпns különbségek vannak.
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HIPOTÉZISEK IGAZOLÁSA
EbbĪl kiindulva a kutatásom elindításakor meghatározott hipotézisek igazolása
kapcsán a következĪ megállapításokat teszem meg.
1. Feltételeгtem, hogв a külpolitikai gondolkodпs és aг ebből követkeгő, konkrét
cselekvésekben megnвilvпnuló politikai lépesek, napjaink kihívпsainak össгetettsége
okпn, új célt és feladatrendsгert hatпroгtak meg a nemгetbiгtonsпgi sгféra sгпmпra.
Azt gondolom, hogy ennek köгponti eleme a terveгett, irпnвított informпciós és
prognosгtikus tevékenвség, melвnek célja új jelenségek feltпrпsa, kutatпsa, elemгése a
megsгerгett informпciók пltal, tovпbbп a politikai döntéshoгók figвelmének, aг
aktualitпsokon túlmutatva új jelenségekre/irпnвelvekre és feladatokra történő
irпnвítпsa.
A világpolitika és a nagyhatalmak helyzete megváltozni látszik. Napjaink gyorsan
változó és átalakuló kihívásai, amelyek a nemzetközi környezetbĪl érkeznek a
külpolitikára is többletfeladatot raknak. ů külpolitika maga ugyanakkor napjainkban
konvergál a biztonságpolitikához, a belpolitikához, a fejlesztéspolitikához és a
gazdaságpolitikához. ů korábban megfogalmazott külpolitika „szavatossága” lejárt,
mely változás Magyarország és az elemzett többi három ország esetén is kimutatható
és igazolható. Új megfogalmazása, értelmezése válik szükségessé, mely hatással van
a nemzetbiztonsági szféra tevékenységére is, mivel így az ország biztonságán túl a
kormányzati hatékonyság, az ország nemzetközi pozíciójának növelése, politikai,
gazdasági és diplomáciai szinten is céljává válik, még komplexebbé téve feladatkörét.
Ezáltal a nemzetbiztonsági tevékenység még hatékonyabb nyílt és titkos
információgyĸjtést, az információs csatornák bĪvítését, illetve a megszerzett
információk minĪségi elemzését, célirányos és gyors felhasználását igényli.
ů hipotézisben megfogalmazott állítást igazoltnak tekintem.

2. Egв orsгпg külpolitikпjпnak, diplomпciai kapcsolatainak egвik legfontosabb
tпmasгa és kiegésгítője a nemгetbiгtonsпgi sгolgпlatok tevékenвsége. Feltételeгtem
tehпt, hogв a nemгetköгi érdekvisгonвokban bekövetkeгett vпltoгпsok és a kihívпsok
kompleбebbé vпlпsa miatt a nemгetbiгtonsпgi tevékenвség kisгélesedett és olвan új
komponensei jпtsгanak egвre meghatпroгóbb sгerepet, mint a tapasгtalatsгerгés, aг
érdekérvénвesítő képesség tartós növelése és a partneri egвüttműködés.
Ehhez, mint dolgozatomban bizonyítottam, szakmai értelmĸ fellépésre van
szükség, melynek alapja egy olyan rendszerezett döntés-elĪkészítĪ mechanizmus, ami
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rendelkezik

az

információszerzés,

-feldolgozás

és

-hasznosítás

politikai,

biztonságpolitikai, gazdasági, pénzügyi és tudományos komplexitásával. Ennek
bemutatására módszertani szempontból négy országot választottam – Magyarország,
Szlovákia, ůusztria, Horvátország – melyek közös történelmi múlttal rendelkeznek az
τsztrák-Magyar Monarchia egykori országaiként, hasonló kulturális-civilizációs
háttérrel bírnak, földrajzi elhelyezkedésük a közép-európai région belül szomszédos.
Gazdasági-politikai fejlĪdési modelljük a kétpólusú világrend idején lényegesen eltért
egymástól, a szocialista rezsim bukása után azonban újra a közös értékrend dominál.
ů kiválasztás fontos eleme volt továbbá a térség országait jellemzĪ külpolitikai profil
párhuzam (EU bĪvítés, Nyugat-Űalkán, Keleti Partnerség) is. Legfontosabb
tényezĪként azonban a napjainkban jelentkezĪ kihívások okán egyre intenzívebbé váló
regionális érdekazonosság áll, mely összekapcsolja, közvetíti a társadalmak közötti
kölcsönhatásokat. Ezen érdekazonosságban a szükséglet-kielégítés – a biztonság
megtartása – eszközeit képezĪ cselekvési lehetĪségek kapcsolódnak össze a felek
között, mivel „e köгéppontjпt vesгtett vilпgban a régiók mint össгetett hatalmi,
egвüttműködési és identitпsi hпlóгatok kulcsfontossпgú kormпnвгпsi térként
sгolgпlnak.”672
ůz általam vázolt együttmĸködési rendszer szinergiák tekintetében a 2012-ben
létrejött

Űenelux

védelmi

együttmĸködéshez,

vagy

az

Északi

Védelmi

Együttmĸködéshez (σordic Defense Cooperation NORDEFCO) hasonlít, melyben
közel azonos súlyú országok képesek érdekeik egyeztetésére, közös platform
kialakítására és aktív együttmĸködésre, akár mĸveleti területen is, felismerve azt a
tényt, hogy összefogás által nĪ a politikai és a gazdasági súlyuk, és így a nagyobbak
kevésbé tudják akaratukat rájuk erĪltetni. σem elhanyagolható továbbá az a tényezĪ,
hogy a közös képességek kialakításával jelentĪs költségmegtakarítás érhetĪ el.
Struktúráját tekintve egy olyan együttmĸködési módról van szó, amely nem
rendelkezik saját külön intézményi rendszerrel, decentralizált felépítésĸ, melyet a
nemzeti szakértĪk által irányított koordinációs mechanizmusok mĸködtetnek.
ůz összefogás ezen iránya azonban nagyon érzékeny területet érint, hiszen a
nemzetbiztonsági szolgálatok tevékenysége az állami szuverenitás egyik legfontosabb
eleme. Minden tagország Īrzi az általa megszerzett információkat, saját informátorait,
Európai Unió: Köгös jövőkép, köгös fellépés: Erősebb Európa. Globпlis stratégia aг Európai Unió
kül- és biгtonsпgpolitikпjпra vonatkoгóan, 2016. 26. old.
https://eeas.europa.eu/top_stories/pdf/eugs_hu_.pdf (Letöltve 2016.07.30.)
672
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információszerzĪ eszközeit, metódusait, amelyet tovább erĪsítenek a Lisszaboni
SzerzĪdésben megfogalmazott elvek, melyek értelmében nemzeti hatáskörbe tartozik
a hírszerzés és komplex értelemben a nemzetbiztonsági tevékenység is. Ezzel szemben
a tudományos kutatásomban megfogalmazott ajánlás értelmében a geopolitikai és
geostratégiai elhelyezkedésbĪl adódó kihívásokra adandó válaszok közös keresése
vetíti elĪre az együttmĸködés tartós és hatékony rendszerének megteremtését, melyet
pragmatikusan és eredményorientáltan kell megvalósítani, hogy hatékonyan segítse
elĪ a térség kohézióját, illetve képviselje a Kárpát-Űalkán régió érdekeit a szövetségi
viszonyrendszerekben. Ez alapján a hipotézisben megfogalmazott állítás bizonyítást
nyert.
3. A dolgoгat köгéppontjпban tematikai sгempontból a nemгetbiгtonsпgi sгférпra ható
új kihívпsok kompleбuma пll, amelв feltevésem sгerint paradigmavпltпshoг veгetett
napjaink kül- és biгtonsпgpolitikпjпban, ígв a kapcsolódó nemгetbiгtonsпgi feladatok
meghatпroгпsпban is.
Európa és benne Magyarország geopolitikai folyamatai a XXI. század tízes éveinek
közepére alapvetĪen megváltoztak, Ez újrafogalmazta a regionális környezetünk
biztonsági kihívásait, melyek vizsgálatához felállítottam egy általánosan használható
szempontrendszert. Ezzel kapcsolatban rávilágítottam arra a tényre, hogy ezen új
kihívások kezelése egy új értelmezési keretben, mégpedig a regionális együttmĸködés
rendszerébe illesztve lehet képes hatékonyan kezelni a problémákat.
Ez alapján felvázoltam az együttmĸködés keretét, melyben központi elemként
egyrészt a rendszerek vizsgálatára fókuszáltam a stratégiai kultúra nemzetbiztonsági
elemének kiválasztásával, másrészt az általam felvázolt szempontrendszer alapján a
négy ország nemzetbiztonsági rendszerének azonosságait, illetve különbségeit
jelenítettem meg. Ennek értelmében a hipotézisben felvetett állítást igazoltnak tartom.

TUDOMÁNYOS EREDMÉNYEK
1.

Igazoltam a XXI. század elejének kül- és biztonságpolitikai paradigmaváltását.
ůz új kihívások új feladatainak meghatározására egy problémaközpontú
modellel feltártam nemzetbiztonsági feladatellátás szempontjából releváns
súlypontokat.
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2.

Kidolgoztam a nemzetbiztonsági szolgálatok összehasonlításának komplex
módszerét, mely eljárással fel lehet tárni az országspecifikus sajátosságokat,
ugyanakkor be lehet mutatni a hasonlóságokat és kapcsolódási pontokat.

3.

Űemutattam a nemzetbiztonsági szférára alkalmazható stratégiai kultúra
elméletrendszerét. Ezt továbbfejlesztve a kül- és biztonságpolitika változásaihoz
kapcsolódva cikluselméletben jelenítettem meg a nemzetbiztonsági szférát ért
hatásokat.

A KUTATÁSI EREDMÉNYEK LEHETSÉGES FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEI –
AJÁNLÁSOK

1.

σapjaink kül- és biztonságpolitikai kihívásai elérték azt a kritikus pontot, ahol
tovább kell gondolni az ellenük való fellépés elméleti és ebbĪl következĪ
gyakorlati perspektíváit. Ez az új helyzet kikényszeríti – a bemutatott
meghatározó biztonság- és védelempolitikai kihívások kapcsán – kezelésük
stratégai

szintĸ

megújítását,

valamint

a

nemzetbiztonsági

szféra

feladatellátásának korszerĸsítését, amely munkához a disszertáció támpontként
szolgálhat a döntéshozók, illetve az abban tevékenykedĪk számára.
2.

Jóllehet a 2012-ben kiadott Magyarország σemzeti Űiztonsági Stratégiája, a
Magyarország

σemzeti

Katonai

Stratégiája,

a

2013-ban

elfogadott

Magyarország σemzeti Kiberbiztonsági Stratégiája, valamint a 2020-ig szóló
Magyarország

Külkapcsolati

Stratégia

azonosították

és

kijelölték

a

nemzetbiztonsági feladatszabás hangsúlyos elemeit, ugyanakkor a kihívások
komplexitása új helyzetet teremtett, amelyben szükségessé vált átgondolásuk
döntéshozói szinten is. Ezt segítheti elĪ értekezésem.
3.

ů disszertációm egy útkeresés, mivel jelen idĪszakban nincsenek tiszta nézetek,
melyeket tükröztetni lehet. ů törvények és stratégiák rendszere nem képes lépést
tartani a világ jelenlegi fejlĪdési ütemével, ezért javaslom a felvázolt tézisek
alapján a téma további kutatását.

4.

ů tanulmány négy állam szolgálatainak összehasonlításáról szóló két fejezete jó
alapot képezhet a Nemzeti Közszolgálati Egyetem nemzetbiztonsági alap és
mesterképzésén, illetve doktori iskolájában oktatott „Külföldi nemzetbiztonsági
szolgálatok” és „Külföldi nemzetbiztonsági szolgálatok tevékenységének
gyakorlata” tantárgyak ismeretei elmélyítésére, valamint iránymutatást adhat a
Rendészettudományi

Karon

megvalósuló

„Általános

rendészetelmélet,
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rendészettörténet, nemzetbiztonság és rendészet” kutatási területen e témában.
Az Európai Tanulmányok Karon reményeim szerint kiegészítĪ tananyagként
használható a kül- és biztonságpolitikához kapcsolódó tantárgyak oktatása
során.
5.

Módszertani segítséget nyújthat a dolgozat több ország, régió, illetve
válságkörzet nemzetbiztonsági vonatkozású összehasonlításához, egységes
elemzéséhez.

6.

ů

disszertációban

feldolgozott,

megvizsgált

és

téma

szempontjából

rendszerezett nagy mennyiségĸ idegen nyelvĸ irodalom jelentĪs tényanyagokat
tartalmaz, ezáltal további kutatások bázisává válhat.

ZÁRSZÓ
Szeretném hálás köszönetemet kifejezni mindenekelĪtt témavezetĪmnek, Dr. habil
Űoda József nyugállományú nb. vezérĪrnagy úrnak kitartó figyelmességéért és
rengeteg hasznos tanácsáért. Köszönettel tartozom továbbá a σemzetbiztonsági Intézet
munkatársainak az elĪremutató szakmai tanácsokért, ötletekért és segítségért. Hálás
vagyok Dr. Héjja István nyugállományú ezredes úrnak, hogy inspirációt és biztatást
adott munkámhoz.
Végül, de nem utolsó sorban köszönettel tartozom a családomnak, különösen
férjemnek, Füsi Péternek a rengeteg türelemért és odaadásért.
ů dolgozatot anyai nagymamám, Hetényi Györgyné emlékének ajánlom.
Űudapest, 2016. július 31.
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FOGALOMTÁR ÉS RÖVIDÍTÉSEK JEGYZÉKE
ANSF: Afghanistan National Security Forces – ůfgán nemzeti biztonsági erĪk.
APEC: Asia-Pacific Economic űooperation (Ázsiai és űsendes-óceáni Gazdasági
Együttmĸködés): politikai és gazdasági együttmĸködés, amelyet 1989-ben alapítottak.
Jelenleg 21 tagja van. ů szervezet fĪ céljai a térség gazdasági növekedésének segítése,
az életszínvonal növelése, a nyitott multilaterális kereskedelmi rendszer erĪsítése, a
szabadkereskedelem

elérése

2020-ra.

ů

döntéseket

konszenzussal

hozzák,

végrehajtásuk azonban önkéntes. Elnöksége és a csúcstalálkozók helyszíne évente
rotál a tagállamok között. A 2014-ben Pekingben megtartott csúcson Kína és
τroszország megegyeztek abban, hogy ezentúl a kétoldalú kereskedelmükben az
energiahordozók területén fizetĪeszközként dollár helyett jüant és rubelt használnak a
jövĪben, illetve a prosperáló viszony hozadékaként nagy volumenĸ gázmegállapodást
kötöttek, mely révén nemcsak Kína fedezheti egyre nagyobb nyersanyagigényét, de
τroszország is csökkentheti mind politikai, mind gazdasági függĪségét az európai
vásárlóitól.
ASEAN: Délkelet-ázsiai σemzetek Szövetsége (ůssociation of Southeast ůsian
Nations: ASEAN). A szervezetet 1967. augusztus 8-án hozta létre Űangkokban
Délkelet-Ázsia öt fejlĪdĪ országa, a Fülöp-szigetek, Indonézia, Malajzia, Szingapúr és
Thaiföld. ů szövetséghez azóta Űrunei (198Ő), Vietnam (199ő), Laosz és Mianmar
(1997), valamint Kambodzsa (1999) csatlakozott, továbbá megfigyelĪi státuszt tölt be
Pápua Új- Guinea és Kelet-Tomor. Az ASEůσ külsĪ határai mára gyakorlatilag
egybeesnek Délkelet-Ázsia földrajzi határaival. ůz ůSEůσ régió mintegy Ő,ő millió
négyzetkilométeres területének népessége mára eléri a 620 millió fĪt. ů tíz tagállam
együttes GDP-je elérte a 2200 milliárd USD-t. Állam- és kormányfĪik 2007
novemberében, Szingapúrban aláírták a szervezet alapokmányát (ůSEůσ űharter).
ASEAN +3: ůz ůSEůσ tagországok, illetve Kína, Japán és a Koreai Köztársaság.
ASEAN +6: ůSEůσ országok továbbá Kína, India, Japán, Koreai Köztársaság,
ůusztrália és Új-Zéland.
ASEM: Ázsia-Európa Találkozó (Asia-Europe Meeting): kezdetei 1996-ra nyúlnak
vissza. σapjainkban ő1 ország a tagja. ůz országok közötti párbeszéd kiterjed
politikai, gazdasági és kulturális területre, melynek célja a két régió közötti
kapcsolatok erĪsítése.
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BRICS: A BRIC-országok együttmĸködése a 2008 évi válság hatására realizálódott.
σégy ország külügyminiszterei – Űrazília, τroszország, India, Kína – 2009. június 16án megtartották elsĪhivatalos csúcstalálkozójukat Jekatyerinburgban. ů létrehozott
politikai szervezethez 2010 decemberében csatlakozott a Dél-ůfrikai Köztársaság. ůz
informális együttmĸködés elsĪdleges politikai célja, hogy a fejlĪdĪ és feltörekvĪ
országok valós gazdasági súlyuknak megfelelĪen reprezentálva legyenek.
EEU: Eurasian Economic Union (Eurázsiai Gazdasági Unió): 2010. január elsején
létrejött az Eurázsiai Vámunió, ami 201Ő. május 29-én Eurázsiai Gazdasági Unióvá
fejlĪdött, mely 201ő. január 1-jén kezdte meg mĸködését. ůlapító tagjai τroszország,
Fehéroroszország és Kazahsztán. ů szervezethez késĪbb Örményország és
Kirgizisztán is csatlakozott. ůz EEU mostani formájában lényegében egy vámunió.
ůz Unión belül létrejött az Eurázsiai Űefektetési Űank, melynek célja a közös valuta
bevezetése ő-10 éven belül. ů szervezet területi hatálya jelenleg körülbelül 17ő millió
fĪs lakosságot fed le.
ENSZ: United Nations (Egyesült σemzetek Szervezete): 1945-ben, a második
világháború után alapította ő1 ország a nemzetközi béke és biztonság, a nemzetek
közötti baráti kapcsolat fejlesztése és a társadalmi fejlĪdés, valamint a jobb
életszínvonal és az emberi jogok elĪsegítése céljából. Jelenleg 193 tagországa van.
ENSZ BT: Security űouncil (Űiztonsági Tanács): ő állandó (Kína, Franciaország,
τrosz Föderáció, Egyesült Királyság, Egyesült Államok) és 10 nem állandó tagja van.
ůz ůlapokmány értelmében elsĪdlegesen felelĪs a nemzetközi béke és biztonság
fenntartásáért. ůz ůlapokmány 2ő. cikke értelmében az EσSZ minden tagja elfogadja
és végrehajtja a Űiztonsági Tanács határozatait.
EUFOR Althea: European Union Force ůlthea. ůz Európai Unió missziója a
daytoni/párizsi megállapodás katonai végrehajtásáért Űosznia-Hercegovinába.
EUMM- Grúzia: EU Monitoring Mission Georgia, grúziai EU megfigyelĪmisszió,
amelynek felállításáról a Tanács 2008. szeptember 1ő-én döntött.
FPÖ: Freiheitliche Partei Österreichs (τsztrák Szabadságpárt)
G-20: alakuló ülésére 1999. december 1ő-16-án került sor Űerlinben. ů világ 19
legnagyobb gazdaságát és az Európai Uniót tömörítĪ informális tömörülés a
nemzetközi pénzügyi rendszer együttmĸködési és konzultációs fórumaként szolgál.
Felöleli a világ lakosságának kétharmadát, a világ bruttó nemzeti össztermékének 90
és a világkereskedelem 80 százalékát.
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IKT: Information and Communication Technology (IűT) az információs és
kommunikációs technológiákat jelöli, amely magába foglal minden digitális
technológiát.
IT: Information Technology (információs technológia) az információ kezelésében,
visszakeresésében, feldolgozásában, megjelenítésében és szolgáltatásában használatos
módszereket és technikákat foglalja magába.
ISAF: International Security Assistance Force (σ emzetközi Űiztonsági KözremĸködĪ
ErĪ). NATO vezetésĸ nemzetközi stabilizációs haderĪ Afganisztánban. Felállítására
és mĸködésére 2001. december 20-án az EσSZ Űiztonsági Tanácsa adott
felhatalmazást a σůTτ számára. Kezdetben csak a fĪváros, Kabul környékének
biztosítása volt a feladata, de késĪbb az egész ország területére kiterjesztette a
tevékenységét. ů σůTτ 2003. augusztus 11-én vette át az ISůF felett a
parancsnokságot.
ISIS: Islamic State of Iraq and Syria,,, الدولة اإسام,ad-Dawlah al -ʾIslāmiyyah (Iraki és
Levantei Iszlám Állam): szunnita, dzsihádista szervezet, mely a világ legjobban
szervezett, legveszélyesebb és legjobban finanszírozott terrorszervezete. 2014. június
29-én kikiáltotta a kalifátust Szíria szunnita többségĸ területein, a kalifa ůbu Űakr alŰagdadi lett. űélja hatalmának kiterjesztése a Közel-Kelet további területeire is. ůz
Iszlám Állam erĪinek jelentĪs részét teszik ki a külföldi (nem szíriai) állampolgárságú
harcosok; becslések szerint nyolc-tízezer fĪ, nyolcvan országból. Űevételei között az
elsĪ helyen szerepelnek az Iszlám Állam által elfoglalt területeken lévĪ
pénzintézetekben „talált” pénzek, az észak-iraki és kelet-szíriai olajmezĪkrĪl
származó olaj eladása, továbbá a fegyver- és mĸkincs-kereskedelem, valamint a helyi
lakosság megadóztatása. ůz ISIS jelentĪs propaganda és toborzó tevékenységet folytat
a médiában és az interneten.
MENA régió: Middle East and North Africa region: Közel-Kelet és Észak-Afrika
együttes megnevezése.
MERCOSUR: Mercado űomún del Sur (Déli Közös Piac): nemzetközi kereskedelmi
szervezet, amelynek célja a tagországok közötti kereskedelmi akadályok lebontása és
az egységes vámtarifa kialakítása. Tagországai Űrazília, ůrgentína, Uruguay,
Paraguay és Venezuela. Társult tagok Űolívia, Chile, Kolumbia, Ecuador és Peru,
valamint megfigyelĪi státusszal rendelkezik Mexikó és Új-Zéland.
NGO: non-governmental organization (nem kormányzati szervezet), melynek a
nonprofit szektor vagy a harmadik szektor megnevezése is használatos. Ezen
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kifejezések mindegyike a civil szervezetek lényegi jellemzĪit ragadják meg, de más és
más aspektusból. ůz elsĪ megközelítés inkább politológiai jellegĸ, amennyiben itt a
hangsúly az önkéntességre kerül, a második a gazdálkodás módja oldaláról közelít,
vagyis azt tekinti elsĪdlegesnek, hogy az illetĪ szervezetek tevékenységének célja nem
a profitszerzés. ů harmadik értelmezés azt hangsúlyozza, hogy e szervezetek
mĸködése a közhasznot szolgálja. Közös jellemzĪjük, hogy a civil társadalom
alkotóelemei.
NORDEFCO: Nordic Defense űooperation (Északi Védelmi Együttmĸködés),
melynek tagjai Dánia, σorvégia, Izland, Finnország és Svédország. ů 2009
novemberében alakult együttmĸködés célja a tagállamok nemzetvédelmének erĪsítése
és az eredményes együttmĸködés további elĪremozdítsa. A szervezet 2010 közepe az
alábbi öt területen mutat együttmĸködést: stratégiai fejlesztés, képességfejlesztés,
emberi erĪforrás és oktatás, kiképzés gyakorlatok és mĸveletek terén.
NYEU: Nyugat-európai Unió. ůz 19őŐ. október 23-án létrehozott szervezet a közös
európai védelem megteremtését igyekezett elĪsegíteni, majd a közép- és kelet-európai
rendszerváltást követĪen a válságkezelés felé fordult. 10 teljes jogú taggal
rendelkezett:

σémetország,

Franciaország,

σagy-Űritannia,

τlaszország,

Spanyolország, Portugália, Görögország, a három Űenelux állam, valamint további 18
ország „társult tag", „társult partner", illetve „megfigyelĪ" státust kapott. ů megfelelĪ
infrastruktúra és közös hadsereg létrehozásának hiányában hamar jelentĪségét
veszítette a NATO és az Európai Unió árnyékában. 1997-tĪl elkezdĪdött beépülése az
Európai Unióba, bár több kísérlet történt újjáélesztésére. ů szervezet, átadva feladatait
az EU-nak, 2011. június 30-án megszĸnt.
OECD: Organisation for Economic Cooperation and Development (Gazdasági
Együttmĸködési és Fejlesztési Szervezet). ů globális szervezet célja a tagállamok
kormányainak segítse a lehetĪ legjobb gazdasági és szociális politika kialakításában
és értékelésében.
ÖVP: Österreichische Volkspartei (τsztrák σéppárt)
PfP: Partnership for Peace (Űékepartnerség). A NATO 1994-ben indította útjára ezt
az együttmĸködési programot, amely elsĪsorban a bipoláris szembenállás idĪszakában
kialakult megosztottság és bizalmatlanság felszámolását és az együttmĸködés
fejlesztését volt hivatott elĪsegíteni. σapjainkban a PfP folyamatosan fejlĪdik és
bĪvül, eszköztára keretet biztosít mind a kétoldalú, mind a többoldalú cselekvéshez.
Hatékony és átlátható programokat kínál a partnereknek a σůTτ-val való közös
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szerepvállalás támogatására. ů programnak jelenleg 22 állam a tagja a posztszovjet és
posztjugoszláv térségbĪl, az Európai Unióból, illetve Svájc.
SESZ: Sanghaji Együttmĸködési Szervezet. 2001-ben alapított kormányközi
szervezet, melynek tagjai Kína, Kazahsztán, Kirgizisztán, Oroszország, Tádzsikisztán,
Üzbegisztán, India és Pakisztán. MegfigyelĪi státusszal rendelkezik Mongólia, Irán,
ůfganisztán és Fehéroroszország.
SPÖ: Sozialistische Partei Österreichs (τsztrák Szociáldemokrata Párt)
TPP: Trans-Pacific Partnership (Csendes-óceáni Partnerség) kezdeményezĪi 2010ben az Egyesült Államok, ůusztrália, Peru, Vietnam, Szingapúr, Új-Zéland, űhile és
Űrunei voltak. ů tárgyalásokhoz késĪbb csatlakozott Malajzia, Mexikó, Kanada és
Japán. Ezen országok közötti együttmĸködés tartalmazza a kereskedelmi korlátok
nagy részének lebontását, közös szabványok kialakítását, valamint kitér a
környezetvédelemi és munkaügyi szabályozásra is.
UNASUL: Unión de σaciones Suramericanas (Dél-amerikai σemzetek Uniója)
politikai síkon mĸködĪ integrációs szervezet, amely a Mercosur és az ůndok
Közösség tagországainak tömörítésére hivatott. ůlapítóokmányát 2008. május 23-án
írták alá a brazil fĪvárosban. Tagjai: ůrgentína, Űolívia, Űrazília, űhile, Ecuador,
Guyana, Kolumbia, Paraguay, Peru, Suriname, Uruguay és Venezuela.
UNDOF:

United

Nations

Disengagement

Observer

Force

(Az

ENSZ

űsapatszétválasztási MegfigyelĪ Hadereje) – szíriai Golán-fennsík.
UNPROFOR: United Nations Protection Force (Egyesült σemzetek Védelmi ErĪi).
ůz

EσSZ

elĪször

Horvátországba

telepítette

a

fegyveres

összecsapások

megszüntetésének elĪsegítése és megfigyelĪi feladatok végrehajtása érdekében. ů
szervezet mandátumát késĪbb kiterjesztették Űosznia-Hercegovinára és Macedóniára
is.
V-4 országok: Visegrádi Együttmĸködés, melynek célja űsehország, Lengyelország,
Magyarország és Szlovákia gazdasági, diplomáciai és politikai érdekeinek közös
képviselete, esetleges lépéseinek összehangolása. ůz együttmĸködés aláírására
1991. február 1ő-én került sor.
alavita: ( )ةيولعa síita iszlám gnosztikus irányzata. Elnevezése ůli Ibn ůbi Tálib,
Mohamed próféta egyik unokatestvérének és utódjának nevébĪl származik, akit a síita
muszlimok az elsĪ imámként tartanak számon. ůlapítója σuszairi a IX. században
hozta létre a szektát. Szertartásaikban több vallás és kultusz elemei jelennek meg.
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atlantizmus: olyan politikai irányzat, amely az angolszász (Egyesült Államok és
Egyesült Királyság) világhatalom politikai érdekein alapul, amely az individualizmus
elsĪbbsét, a gazdasági liberalizmust és a protestáns típusú demokráciát hírdeti. Ez
szemben áll az “eurázsizmussal”, amelynek tipikus képviselĪje τroszország és
σémetország, a két legnagyobb kontinentális hatalom.
biztonság: napjainkban komplex fogalomként értendĪ, amely a hagyományos
politikai és katonai tényezĪkön túl magában foglalja a gazdasági, a pénzügyi, a jogi,
az információs és technológiai, a környezeti, a humanitárius, valamint a szociális
dimenziókat is.
biztonságpolitika: meghatározza az irányelveket a külsĪ és belsĪ fenyegetések és
veszélyek elhárításához szükséges képességek létrehozására. τlyan nemzetközi és
hazai körülmények és feltételek megteremtésére irányul, amelyek lehetĪvé teszik a
nemzeti érdekek érvényesítését és a nemzeti értékek védelmét.
Brexit: a „Űritish exit” szóösszetételbĪl született, fogalmával σagy-Britannia EU-ból
történĪ kilépésének szándékát jelöljük, amelyrĪl a David űameron miniszterelnök
kezdeményezte 2016. június 26-i népszavazás döntött. ů 72%-os részvételi arány
mellett a kilépni vágyók gyĪztek ő1,9%-kal. ů kilépés a Lisszaboni SzerzĪdés
értelmében maximum 2 évig húzódhat el. ů döntéssel az Egyesült Királyság egysége
is veszélybe került, mert Skócia a függetlenségi népszavazás megismétlését tervezi és
felmerült az ír egyesítés kérdése is az EU-tagság megtartása érdekében.
elhárítás: célja, hogy az állam külsĪ és belsĪ biztonsága szempontjából fontos adatok,
információk ne jussanak illetéktelenek tudomására, veszélyeztetve az ország
szuverenitását, törvényes rendjét, gazdasági, külpolitikai és honvédelmi érdekeinek
érvényesítését. Az idegen titkosszolgálati törekvésekkel szembeni ellenintézkedések
mellett nagy súlyt helyez az állam stabilitását veszélyeztetĪ bĸncselekmények
felderítésére.
fundamentalizmus: a kifejezés latin eredetĸ, amely szó szerint az alapokhoz való
visszatérés eszméjét jelenti. τlyan vallási jelenség, amely mindhárom monoteista
világvallásban – a zsidó, keresztény, iszlám – is fellelhetĪ; a vallás és a politika sajátos
keveredése és összefonódása. ů fogalom XXI. századi értelmezése azonban az iszlám
valláshoz kapcsolódik és Rostoványi Zsoltot idézve a fundamentalisták – ellentétben
a tradicionalistákkal – nagy szerepet tulajdonítanak a fejlĪdésnek, de ellentétben a
modernistákkal azon az állásponton vannak, hogy a nyugati típusú fejlĪdés nem
alkalmazható az iszlám világban.
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ů fundamentalizmus legalább két szempont szerint közelíthetĪ meg: egyrészt mint
ideológia, intellektuális-szellemi mozgalom, eszmeáramlat, másrészt mint cselekvĪaktivista, vallási-politikai-társadalmi mozgalom.
gazdasági

biztonság:

egyénekhez,

emberi

közösségekhez

(csoportokhoz),

államokhoz, nemzetközi rendszerekhez kapcsolódó, azok életét befolyásoló kategória,
ami valamilyen gazdasági érték és érdek ellen irányuló fenyegetés, veszély, kockázat
megjelenése kapcsán, annak elhárítása során jelentkezik.
globalizáció: alatt a különbözĪ társadalmi rendszerek (gazdaság, politika, kultúra,
kereskedelem, kommunikáció, stb.) nemzetközi összefonódását értjük. Egy összetett
fogalomról van szó, ami az egyes rendszereken belül is mást jelent és máshogy
történik, továbbá egyszerre több szinten értelmezhetĪ: az egyes ember, társadalom,
intézmények és állam szintjén is. ů globalizáció kölcsönös függĪségi viszonyokat
teremt. Elméleti megközelítése Wallerstein "világrendszer" fogalmára vezethetĪ
vissza, amely a fejlett és kevésbé fejlett országok egyenlĪtlen gazdasági és politikai
kapcsolatainak hálózatát jelöli.
hírszerzés: olyan komplex tevékenységi rendszer, amely információkkal támogatja a
kormányzat mĸködését az ország értékeinek védelme és érdekeinek érvényesítése
céljából, amelyekhez a szükséges információkat nyílt és titkos módszerek
alkalmazásával szerzi meg, rendszerezi, elemzi-értékeli, valamint továbbítja az állami
vezetés számára.
kibertér:(cyberspace) a görög kyber (hajózni, navigálni) szóból ered és valójában
hajózásra alkalmas teret jelent. ů kifejezést William Gibson használta elĪszĪr
„Neuromancer” (198Ő) címĸ regényében; így nevezte a hálózatba kapcsolt
számítógép-terminálokról közvetlenül elérhetĪ digitális, navigálható teret. ů kibertér
tehát nem más, mint a hálózatba kötött számítógépek által létrehozott virtuális valóság
világa, annak összes objektumával egyetemben.
kiberbiztonság: (cyber security) a kibertérben lévĪ szolgáltatás vagy adat
meghatározott (kiber)fenyegetések ellen, elĪre meghatározott védelmi szintĸ
állapotát jelenti.
külpolitika: megfogalmazza az államok céljait, magatartását és akcióit egy ország
kormányának más államokhoz fĸzĪdĪ viszonyában és a nemzetközi rendszerben,
továbbá ezen kapcsolatokban megnyilvánuló elveket, célokat és döntéseket. Mivel az
államok biztonságát fenyegetĪ veszélyek elsĪsorban a nemzetközi rendszerbĪl
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származnak, mely dinamikusan változik, a külpolitikával kapcsolatos döntésekben
alapvetĪ szerepet játszanak a biztonsági megfontolások.
migráció: népességmozgást, népességvándorlás jelent, amelyben a személyek
lakóhelyet, illetve társadalmat váltanak oly módon, hogy ez a váltás átmenetibĪl
tartóssá válik. KülönbözĪ vetületei, illetve dimenziói alapján megkülönböztethetünk:
a.) nemzetközi (extern) és belsĪ (intern) migrációt. ů belsĪ migráció az egy adott
országon belüli népességmozgást jelöli. ů nemzetközi migráció határokon átívelĪ
vándorlást jelent, ahol több különbözĪ állam is érintett a migrációban, azaz van egy
kibocsátó vagy egy küldĪ állam, és van egy fogadó állam.
b.) migráció indokai alapján beszélhetünk kényszermigrációról, amikor a mozgást
kiváltó döntés hátterében egyrészt különbözĪ üldözések és a negatív diszkrimináció
sorolandók, mint a politikai, vallási, nemzetiségi, nyelvi, stb. szempontú üldözés, a
háború, illetve de ide sorolhatóak a természeti katasztrófák okán meginduló
népvándorlás is. ůz önkéntes migráció esetén általában gazdasági vagy ahhoz
kapcsolódó megfontolások (pl. munkaerĪ-migráció, tanulási célú mozgás) vezérlik a
migráns személyeket. E két kategória elhatárolása nem minden esetben egyszerĸ,
mivel a migrációt kiváltó döntésben is keverednek egymással a saját egyéni
elhatározások a külsĪ kényszerekkel.
c.) jogi szempontból megkülönböztetünk legális vagy illegális migrációt. Legális
migráció esetén az egyének szükséges okmányok birtokában vándorolnak egyik
államból a másikba, míg az illegális migráció esetén ezek hiányában kísérlik meg a
határátlépést egyéni átszökés, szervezett embercsempészet vagy emberkereskedelem
keretében.
d.) terjedelem szempontjából megkülönböztetünk egyéni vándorlást, valamint
csoportos vagy kollektív migrációt. űsoportos vándorlás esetében, ha társadalmi
méreteket ölt, akkor lehet tömeges vándorlásról beszélni.
nemzetállam: olyan modern állam, mely kizárólagos joghatóságot gyakorol a területe
fölött, és saját joghatóságán belül korlátozatlan szuverenitást élvez.
nemzeti biztonság: valamely állam megfelelĪ külsĪ és belsĪ védettségébĪl,
külkapcsolatainak, valamint bel- és gazdaságpolitikájának a nemzeti érdekeknek
megfelelĪ kialakításából eredĪ helyzet.
nemzetbiztonsági szolgálatok: a 199ő. évi űXXV. törvény által létrehozott, a
sarkalatos törvények által a rendvédelmi szervek közé sorolt, különleges jog-, hatásés feladatkörrel rendelkezĪ fegyveres szervek.
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Quadragonale: 1989 novemberében az olasz, a jugoszláv, a magyar és az osztrák
állam külügyminiszteri találkozójának eredményeként jött létre. ů résztvevĪk
kinyilvánították akaratukat a helsinki folyamat erĪsítésére, az európai légkör javítására
és kiemelték a gazdasági, tudományos és kulturális együttmĸködés fontosságát, a
kisebbségek országok közötti összekötĪ erejét. űsehszlovákia felvételével 1990-ben
alapjain jött létre a Pentagonálé, majd Lengyelország 1991-es csatlakozásával a
Hexagonálé. ů szervezett további tagok felvételével alakult át Közép-Európai
Kezdeményezéssé.
síita iszlám: ( )ةعيشلاaz iszlám legnagyobb vallási kisebbsége, mely ma a muszlimok
10-13%-át egyesíti. Elnevezése az arab „sía” szóból származik, amelynek jelentése
párt, illetve követĪk. ů Próféta halála után az Alit – Mohamed veje – támogatókból
különült el a síita irányzat, akik a vallás jelentĪségének visszaállítását a Próféta
leszármazottjaitól várták. ů síiták közössége nem világi hatalmon nyugszik, mivel
vezetĪje csak a Próféta leszármazottja lehet. Következésképpen a síita imámok
nemcsak jogi (világi), hanem egyben szakrális vezetĪk is.
szalafizmus: az iszlamizmus egy válfaja, olyan ultra-konzervatív ortodox mozgalom
a szunnita irányon belül, amely a szalafizmus teológia tanítására épül. ů szalafi
irányzat az arab szalaf, vagyis "elsĪ Īsök", "elĪdök" szóból származik. KövetĪi
Mohamed próféta elsĪ tanítványai voltak, vagyis az elsĪ muszlimok, az iszlám vallás
elsĪ három nemzedékének hívei. ů mai szalafisták azok a muszlimok, akik ezen három
nemzedék szellemében, az akkor lefektetett szabályok szerint követik az iszlám
vallást. Maga a mozgalom kezdete a tizenkilencedik század közepére tehetĪ.
Száhel–övezet: Szaharától délre helyezkedik el, végighúzódva ůfrika legszélesebb
részén az ůtlanti-óceántól az Indiai-óceánig. Magában foglalja Űurkina Faso, űsád,
Mali, Mauritánia és σiger teljes területét, valamint Kamerun, σigéria és Szenegál
északi területeit. ů „száhel” szó arab nyelven a sivatag partját jelenti.
szunnita iszlám az iszlám legnagyobb ága, amelynek követĪi a muszlimok mintegy
90%-át teszik ki. Elnevezés azahlu’sz‐szunna va’l‐dzsamáa (a prófétai hagyomány és
a közösség népe) kifejezésbĪl ered és arra utal, hogy Mohamed próféta életmódját, a
Szunnát követĪ muszlimokról van szó, akik a síitákkal ellentétben tagadták, hogy ůli,
Mohamed unokatestvére és veje Mohamed egyetlen legitim örököse. ůszunniták a
Mohamed utáni elsĪ négy választott kalifát elismerik a vallásalapító jogos utódjainak,
szerintük az iszlám közösség vezetését nem isteni sugallat határozza meg, hanem a
politikai erĪviszonyok.
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szuverenitás: fogalma viszonylag új, csak pár száz éves. Európában a XVII. század
második felére, a jórészt vallási ellentétek miatt dúló polgárháborúk után, a feudális
tagoltságból kilábaló, belsĪleg egységesülĪ állam uralkodójában, mint abszolút
uralkodóban testesült meg. ů szuverenitás elsĪ elméletét Jean Űodin alkotta meg
1576-ban. ů szuverenitás tehát lényegét tekintve azt jelenti, hogy a szuverén állam
más szuverén államoktól független, hatalmát más szuverén államok nem korlátozzák,
a szuverén állam határain belül nincs más szuverén állami jellegĸ hatalom. A
szuverenitás klasszikus tartalma és magyarázata azonban összeegyeztethetetlen a
modernkori szuverenitás fogalmával és tartalmával.
szúfizmus: az iszlám misztika hiedelem- és szokásrendszere. ů leginkább elfogadott
nézet szerint a mozgalom a mai Irak területén, Űasra közelében keletkezett, de
közép-ázsiai hagyományok szerint Mohamed élete idején voltak már szúfik azon a
területen. ů 11. században alakultak elĪször szúfi (dervis) rendek, melyeknek
kimondott célja az iszlám és a Korán, valamint saját szertartásaik széleskörĸ
terjesztése volt. Rendházaikban a világi tudományok mĸvelésével és tanítással is
foglalkoztak.
terrorizmus fogalmának meghatározására mindenki számára elfogadható, egységes
megközelítés nem létezik. ůz EσSZ ŰT 1ő66 (200Ő) számú határozata alapján:
Mindaz a bĸncselekmény, amely arra irányul, hogy halált vagy súlyos testi sérülést
okozzon civileknek, és a harcokban részt nem vevĪknek, vagy túszejtésre irányul.
TermészetébĪl és a körülményekbĪl adódóan az a célja, hogy megfélemlítse a
lakosságot, a lakosság egy csoportját vagy meghatározott személyeket, vagy arra
kényszerítsen egy kormányt vagy nemzetközi szervezetet, hogy valamit megtegyen,
vagy tartózkodjék valaminek a megtételétĪl.
Új Selyemút Projekt: Kína nagyszabású geopolitikai és geostratégiai elképzelése a
régi mítosz alapján a selyemút elnevezést kapta. ůlapja az “út és övezet” (τne Űelt,
τne Road: τŰτR) stratégia, amely Közép- és σyugat- Ázsián keresztül kötné össze
Kínát és Európát. űélja egyfelĪl egy Közép-Ázsián át Európába vezetĪ szárazföldi
útvonal létrehozása, másfelĪl a Dél-kínai-tengertĪl az Indiai-óceánon és az Arabtengeren át a Vörös-tenger, majd a Szuezi-csatorna érintésével Európába érĪ tengeri
Selyemút megvalósítása. Eszerint Kína a közeljövĪben milliárdos beruházásokat
tervez, ami elĪsegíti ezen térség infrastruktúrájának fejlĪdését és a kereskedelmet,
ezzel erĪsítve Kína befolyását a világgazdaságban és politikában, miközben mélyíti a
regionális gazdasági együttmĸködést. A projekt által felölelt országok összlakossága
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nagyjából Ő,Ő milliárd ember, a világ össznépességének 63 %-a. Összesített GDP-jük
2,1 billió dollár körüli, amely 29 százalékát teszi ki a világ gazdaságának.
válság: olyan hazai vagy nemzetközi esemény, helyzet, amely reális biztonsági
kockázatot jelent, és kezeléséhez, elhárításához rendkívüli intézkedések és plusz
erĪforrások szükségesek.
zéró-napi

sérülékenység:

biztonsági

fenyegetés,

ami

olyan

számítógépes

alkalmazássebezhetĪségét használja ki, ami még nem került publikálásra, a szoftver
fejlesztĪje nem tud róla, így nem áll rendelkezésre még elérhetĪ biztonsági javítás.
zsarolóvírus: olyan rosszindulatú szoftver, vagy ransomware, amihez olyan erĪs, és
folyamatosan változó kódolást használnak, amiket nem lehet visszafejteni.
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