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A biztonság minden emberi közösség alapszükséglete. A tör-
ténelem számtalan példát sorol a biztonságot fenyegető leg-
különfélébb kihívások elleni küzdelmek közé, a természeti 
katasztrófáktól a világháborúkig. A biztonsági tanulmányok 
tudományterület a szervezett emberi közösségek (államok) 
és a nemzetközi rendszer biztonságával foglalkozik. Bemutat-
ja és elemzi a kihívásokat, a rájuk adható válaszokat, az álla-
mi és nemzetközi szinten eljárni képes szervezeteket és sze-
replőket. Kiinduló értelmezési kerete a biztonságfogalom 
bővülő koncepciójára támaszkodik. Eszerint a biztonság 
fogalma a történelmi alapot jelentő katonai dimenzión túl 
minden irányban bővül: a korszerű biztonságfogalom a tár-
sadalmi, a politikai, a gazdasági, a környezeti és az informa-
tikai dimenziókat is tartalmazza. A tankönyv ehhez a folyto-
nosan változó világhoz kínál belépő ismereteket.
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Előszó

A biztonság fogalmával az átlagpolgár gyakran és a legkülönfélébb összetételekben ta-
lálkozik: hallhat a közlekedés biztonságáról, élelmiszerbiztonságról, közbiztonságról, 
energiabiztonságról, nukleáris, pénzügyi, katonai, polgári, állami, társadalmi, ökológiai, 
informatikai és még számos másfajta biztonságról. Pedig a túlhasználat, pontosabban 
a parttalan alkalmazás miatt szinte kontúrok nélküli fogalom karrierje nem is olyan régi, 
bár minden kétségen kívül felettébb látványos. Egy derék osztrák kutató, Heinz Gärtner 
több mint száz különféle definícióját gyűjtötte egybe, és maga is bevallotta, hogy korántsem 
biztos, hogy mindegyiket megtalálta.

A biztonsági tanulmányok fiatal tudományterület a társadalomtudományok széles pa-
lettáján. A 20. század második felétől bukkant fel, széles körű elterjedésére pedig csak a bi-
poláris nemzetközi rendszer felbomlása után került sor. Magyarországon a felsőoktatási 
intézmények közül először – az országban mindmáig az egyedüliként – 1996-ban  a Zrínyi 
Miklós Nemzetvédelmi Egyetem indított biztonság- és védelempolitika szakot, amit alap- 
és mesterképzésben egyaránt lehetett tanulni. A biztonsági tanulmányok csakhamar meg-
jelent a hadtudományi doktori iskola képzési kínálatában is. Szinte magától értetődőnek 
tekinthető, hogy a biztonsági tanulmányok a katonai felsőoktatás fellegvárában kaptak elő-
ször teret: a biztonságpolitika alapozó dimenziója a katonai biztonsághoz kapcsolódik. Szá-
zadokon át a hadsereg volt az uralkodók és az államok biztonságának garanciája. A bipoláris 
világrendben a két szuperhatalom (USA és a Szovjetunió) stratégiai egyensúlyát, s egyúttal 
a nemzetközi biztonság alapját a nukleáris fegyverekre támaszkodó elrettentés egyensúlya 
adta. Ahogy azonban a nukleáris fegyverekről kiderült, hogy bevetésük nemcsak az ellen-
séget, hanem a támadót is – sőt az egész földgolyót – el fogja pusztítani, s ahogy a globális 
kihívások (klímaváltozás, környezetszennyezés, ivóvízhiány, népességrobbanás) száma 
gyarapodni kezdett, úgy kezdett bővülni a biztonsági tanulmányok területe. A 21. század 
elejére a mértékadó kutatások alapján a biztonsági tanulmányok hat nagy területét külö-
nítjük el: katonai, politikai, gazdasági, társadalmi, környezeti és informatikai biztonságról 
beszélünk. Azonban az új területek száma a továbbiakban minden jel szerint nőni fog.

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem oktatási kínálatának egyik új eleme az úgynevezett 
közös modul, amely mindegyik kar hallgatói számára kötelező alaptárgy. Ebbe a körbe tar-
tozik a biztonsági tanulmányok tantárgy is. Ehhez a képzéshez készült könyvünk, amelynek 
elkészítésében felhasználtuk a szak oktatásához korábban használt tankönyveket, tanul-
mányokat, dokumentumköteteket, valamint a tanszék munkatársainak különféle anyagait. 
Ezúton mondunk köszönetet hozzájárulásukért.

A szerzők
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I. A biztonsági tanulmányok tárgyköre

A biztonsági tanulmányok kutatási területe a szervezett emberi közösségek (államok), vala-
mint az államok által létrehozott nemzetközi rendszer vizsgálata. Ami a biztonság további 
vonatkozásait (egyének, állampolgárok, kisebbségek, technikai, természeti jelenségek stb.) 
illeti, azok más diszciplínák tárgykörébe is tartoznak.

Bármely társadalom alapvető szükséglete a biztonság, bár annak értelmezése és felfo-
gása történelmi koronként változik. A fenyegetések természeti formáival – természeti ka-
tasztrófákkal (földrengések, hurrikánok, árvizek stb), éhínséggel, járványokkal – szemben 
a fejletlen társadalmak nem rendelkeztek eszközrendszerrel, s a modern társadalmak sem 
képesek teljes védelmet kiépíteni. Az államok számára évszázadok óta a terület, illetve 
a létfeltételek biztosítása jelentkezett elsődleges igényként, és mindenkori anyagi fejlettségi 
szintjükhöz mérten folyamatosan fejlesztették védelmi képességeiket. Kezdetektől fogva 
speciális feladatként kezelték a védelem ügyét, illetve a védelemre szakosodott társadalmi 
csoportok megkülönböztetett helyzetének biztosítását. Már a dinasztiák is ismerték pél-
dául az állandó hadsereg előnyeit, de a nagy létszámú, állandó hadseregek fenntartását 
csak az ipari forradalom eredményei, illetve a modern nemzetállam igényei tették együt-
tesen lehetővé. Az állandó hadsereg felállításától kezdve a hadsereg mérete és felszerelt-
sége adta az állam legfontosabb attribútumát: a szuverenitást és biztonságot. Ezen időszak 
biztonságértelmezését a területi és katonai elemek túlsúlya jellemzi. Azonban amennyire 
egyértelmű a szuverenitás belső vonatkozásainak értelmezése (az állam belső ügyeinek 
önálló, külső befolyástól mentes intézése), olyannyira bonyolult meghatározni annak külső 
feltételeit. Mivel az államok egymással a legkülönfélébb interakciókba léphetnek, a való 
életben a külső szuverenitást csak korlátozásokkal értelmezhetjük. Egy állam számára 
szuverenitásának külső határait a nemzetközi rendszerben elhelyezkedő más államok je-
lölik ki. A modern szuverenitásfogalom tartalmának keresésekor helyesebb, ha a kölcsönös 
függőség rendszeréből indulunk ki.

1. Lokális, regionális és globális biztonság

A biztonság legalacsonyabb szintje a lokális, vagyis a helyi biztonság. Tartalma szerint 
ez azt jelenti, hogy egy állam a közvetlen környezetében olyan feltételeket teremt, amelyek 
kiküszöbölik, illetve kivédik a lehetséges fenyegetéseket. Megakadályozza vagy gátolja 
a szomszédságban egy hatalmi központ létrejöttét vagy megerősödését. Például a szovjet 
külpolitika 1945 után már csírájában elfojtotta annak a Jugoszlávia vezette délkelet-európai 
formációnak (Balkán Föderáció) a kialakulását, amely gátolta volna a szovjet érdekek ér-
vényesítését Közép- és Kelet-Európában. A lokális biztonság megteremtésének legdrasz-
tikusabb formája a veszélyforrásnak tekintett állam/terület annektálása. A 18–19. század 
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folyamán Poroszország, Oroszország és a Habsburg Monarchia egyaránt tartott Lengyel-
országtól, ezért államiságát megszüntetve három alkalommal is felosztották.

A biztonság következő szintje a regionális biztonság. A kellő eszközökkel rendelkező 
állam ekkor – kiküszöbölendő a lehetséges fenyegetéseket – nemcsak a közvetlen szomszéd-
ságát, hanem az egész régiót saját biztonsági igényeinek megfelelően alakítja át. Ennek tör-
ténelmi formái ugyanazok, mint a lokális biztonság esetében: a szóban forgó állam az egész 
térségben állandósítja a kisállami széttagoltságot, korlátozza, függésbe vonja és szükség 
esetén annektálja a térség államait. A francia külpolitika a legjobb szemléltetője a regio-
nális biztonság megvalósításának: az 1648-os  vesztfáliai béke óta a francia biztonságpoli-
tika egyik axiómája a német széttagoltság fenntartása volt. Ezt a stratégiát Franciaország 
1871-ig  sikerrel meg is valósította, ezt követően pedig minden lehetséges alkalommal (mind 
az első, mind a második világháború után) felvetette. Németország ellensúlyozására al-
kalmazta a francia külpolitika az első világháború után a hátvédszövetség (alliance de re-
vers) stratégiáját is, amelynek keretében a történelmileg tradicionálisan német befolyási 
övezetnek tekintett Közép-Európában franciabarát nemzetállamokat kreáltak (Románia, 
Csehszlovákia, Jugoszlávia), illetve próbáltak megerősíteni.

A kontinentális biztonság fogalma olyan állapotot jelent, amikor egy nagyhatalom már egy 
egész földrész dimenziójában törekszik biztonsági igényeinek kielégítésére. Az európai történe-
lemben voltak ilyen törekvések mind a francia (Napóleon), mind az orosz, mind pedig a német 
külpolitikában, de nem jártak sikerrel. Viszont az amerikai kontinensen az USA végül is fenn-
hatósága alá vonta az egész észak-amerikai kontinenst, ráadásul a Monroe-elv proklamálásával 
a 19. század elején ezt nemzetközi jogi értelemben legalizálta is. Az „Amerika az amerikaiaké” 
tétel azóta az USA biztonságpolitikájának sarokköve, és hosszú időn át az európai államok szint-
jénél messzemenően nagyobb biztonságérzetet kölcsönzött az országnak. Az 1950-es  évektől 
az interkontinentális rakéták megjelenése hozott radikális változást ebben a percepcióban.

A globális biztonság fogalma a 20. század fejlődésének terméke, és kialakulása szo-
rosan kapcsolódik a biztonság fogalmának a szűken vett katonai értelmezést meghaladó 
kiszélesítéséhez. Összetevői között kell említenünk a tömegpusztító fegyverekre vonatkozó 
két-, illetve többoldalú nemzetközi egyezményeket, a Szovjetunió összeomlását és a csök-
kenő katonai fenyegetés helyére lépő kihívások nemzeti keretek közötti megoldhatatlanságát. 
Ennek eredményeképpen a nemzetközi biztonságról szóló diskurzus tematikája radikálisan 
eltolódott az egyes államok által megoldhatatlan globális természetű kihívások és kezelésük 
irányába. Például a klímaváltozás által jelentett kihívások – az Északi-sark jegének elolva-
dása, a fő hajózási útvonalak módosulása, illetve a tengerfenék ásványkincsei feletti fenn-
hatóság kérdése – eredendően nem az egyes államok szintjén kezelhető kérdések, hiszen 
ezek következményei a Föld minden államát érintik. A globális biztonság kérdései ennél-
fogva növekvő szerepet játszanak az egyes államok politikájában.

2. A biztonsági dilemma

A biztonsági dilemma fogalmának kidolgozása a német–amerikai John H. Herz nevéhez fű-
ződik (1951).

A dilemma akkor alakul ki, ha egy állam kizárólag a saját biztonságának növelését 
tartja szem előtt, és információk hiányában vagy azok téves értékelése kapcsán magát 
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fenyegetve  érezvén fegyverkezésbe kezd. Válaszként a körülötte elhelyezkedő államok is 
hasonló lépéseket tesznek biztonságuk megőrzése érdekében, és a folyamat eredménye-
ként beindul az úgynevezett biztonságkereső spirál (fegyverkezési verseny). Az eredmény 
rendszerint a kiindulóponthoz hasonló új egyensúly kialakulása az érintett államok között, 
csak immár egy magasabb fegyverkezési szinten és anélkül, hogy a részes államok biz-
tonsági szintje érdemben növekedett volna. A biztonságidilemma-szituációban az érintett 
felek a status quót részesítik előnyben az expanziós kísérletek költségeivel és kockázatával 
szemben.

3. A hatalmi egyensúly rendszere

Az államok együttműködésén alapuló úgynevezett vesztfáliai nemzetközi rendszer klasz-
szikus formája a hatalmi egyensúly rendszere 1815 és 1914 között. A napóleoni hábo-
rúkat lezáró bécsi konferencia (1815) után az európai színtéren – érdekeltségeik okán 
gyakorlatilag a világpolitikában – öt állam játszott meghatározó szerepet: Oroszország, 
Poroszország, Habsburg Monarchia, Franciaország és az Egyesült Királyság. Az egy év-
századig tartó folyamatban a nagyhatalmi klub tagjai lényegében az egyensúly bizto-
sítására törekedtek, holott a korszakból több háborúról van ismeretünk (krími háború, 
1853–1856; porosz–osztrák háború, 1866; orosz–török háború, 1877–1878; francia–német 
háború, 1871). A hatalmi egyensúly rendszerének egyik legfontosabb, íratlan játékszabálya 
volt, hogy a hegemóniára törő hatalommal szemben – jórészt brit vezetéssel – koalíciók 
sora jön létre mindaddig, amíg a vezető szerepre pályázót vissza nem szorították, így ál-
lítva helyre az egyensúlyt. Winston Churchill fogalmazásában: „Anglia külpolitikájának 
lényege négyszáz éven keresztül az volt, hogy szembeszállt a kontinens legerősebb, leg-
agresszívebb és leginkább dominanciára törekvő hatalmával… Mindig a legnehezebb utat 
választottuk, a gyengébb hatalmakhoz csatlakoztunk, megszerveztük őket, és ily módon 
megfékeztük és legyőztük az agresszort, bárki volt az.”1

Az eljárásból következően a hatalmi társulások általában alkalmi jellegűek voltak, ezért 
a cél elérése után felbomlottak, majd más cél érdekében új, esetleg az előzőekhez képest 
homlokegyenest ellenkező koalíciók jöttek létre. Fontos és ugyancsak az egyensúlyt szol-
gáló játékszabály, hogy a háborúk befejezése után a béketárgyalásokon, vagy más egyez-
mények alkalmával a kompenzációk elvét érvényesítették: a vesztes hatalmat is kárpótolták 
területileg, s lehetőséget adtak arra, hogy a legyőzött, de a mechanizmusban még fontos 
szerepkört betöltő hatalom tagja maradhasson a nagyhatalmi klubnak.

4. A bipoláris (nukleáris) erőegyensúly rendszere

A hatalmat a bipoláris rendszerben (1945–1991) is a katonai, ám ekkor elsősorban a nukle-
áris kapacitások révén definiálták, s a „nukleáris erőegyensúly” volt a biztonság garantálá-
sának kulcseleme. A biztonsági tanulmányok ebben az időszakban alapvetően az Egyesült 
Államok és a Szovjetunió által vezetett két politikai-katonai tömb szembenállásával, illetve 

1 Idézi Matus 2005, 100.
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annak kimenetelével foglalkoztak, és a diszciplína fejlődésével a katonai dimenzió mind 
újabb területeit (történelem, reális elrettentés, atomfegyver-politika, korlátozott háború) 
vonták a vizsgálatokba. Azonban semmilyen új elem bevonása nem változtatott a katonai 
dimenzió elsőbbségén és az elemzések államközpontú beállításán. A biztonsági tanulmá-
nyok tradicionalista felfogásának egyik fő alakja, Stephen Walt úgy fogalmazott, hogy 
„[a] biztonsági tanulmányok tárgya a háború jelensége, és úgy határozható meg, mint a ka-
tonai erő alkalmazásának, ellenőrzésének és az erővel való fenyegetésnek a vizsgálata”.2 
A haderő természetesen nem egyetlen forrása a biztonságnak. Ennek következtében a biz-
tonsági tanulmányok olyan fogalmakat is használnak, mint például a kormányzás hatékony-
sága, a fegyverkezés-ellenőrzés, diplomácia, válságkezelés stb. Ezek a fogalmak közvetlenül 
vagy közvetve, de kapcsolódnak a háború eshetőségéhez és típusához.

5. A posztbipoláris hatalmi rendszer

A Varsói Szerződés felbomlásával (1991) és a a Szovjetunió szétesésével (1991) a bipo-
láris nemzetközi rendszer keleti pillére omlott össze, így a porondon egyedüli szuper-
hatalomként az Egyesült Államok maradt. A szuperhatalom jelzőt abban az értelemben 
használjuk, hogy csak ez az ország rendelkezett az érdekeinek globális érvényesítéséhez 
szükséges katonai képességekkel, gazdasági és politikai eszközrendszerrel. A szocialista 
tömb széthullása és a Szovjetunió/Oroszország hanyatlása egyaránt megváltoztatta a le-
hetséges globális konfliktusok jellegét, kialakulásuk és kezelésük mechanizmusait. Meg-
szűnt a nukleáris elrettentésen alapuló stabilitás, a „nagy kockázat – kis valószínűség” elvét 
a „kisebb kockázat – nagy valószínűség” elve váltotta fel. Nem számított meglepetésnek, 
hogy a kölcsönös nukleáris elrettentés veszélyének elmúltával helyi háborúk sora tört ki 
számos konfliktuszónában.

Az új, sokak által unipolárisnak nevezett nemzetközi rendszer leírására nincs általá-
nosan elfogadott teória. Az átfogó teoretikus kísérletek között meg kell említeni Samuel 
P. Huntingtonnak a civilizációk közötti konfliktusokat előrevetítő modelljét – szerinte 
a demokrácia általánossá válása után nem az államok, hanem a különböző civilizációk 
érintkezésénél fognak konfliktusok kitörni –, illetve a liberális Francis Fukuyama „törté-
nelem vége”-teóriáját. Más magyarázatok a globális erőviszonyok dimenziós vizsgálatát 
hangsúlyozzák, mondván, hogy a katonai képességek mellett növekvő hangsúlyt kapnak 
a gazdasági-pénzügyi tényezők. A 2017-es, müncheni biztonságpolitikai fórum összefog-
laló jelentésének címe (Post-Truth, post-Order, post-West – poszt-igazság, poszt-rendszer, 
poszt-Nyugat) jól mutatja, hogy továbbra sincs általános magyarázat a bipoláris rendszer 
utáni időszak leírására.

A posztbipoláris nemzetközi rendszer létrejötte robbanásszerű gyorsasággal hozta 
felszínre a nemzetközi intézményrendszer hiányosságait és az intézményeket megalapozó 
nemzetközi jog elégtelenségét. A bipolaritás körülményeihez adaptálódott intézmények 
és értelmezések újragondolása átalakítások és reformok sorát indította be az ENSZ-ben, 
a NATO-ban  és az EBESZ-ben. Napjainkig húzódó viták tárgya a nemzetközi jog két 
alapelvének, a humanitárius intervenciónak és a belügyekbe való beavatkozás tilalmának 

2 Walt 2006, 10.
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korszerű  értelmezése. Az ezzel kapcsolatok kérdések ma sem veszítettek időszerűségükből. 
Kofi Annan volt ENSZ-főtitkár éppen a koszovói háború (1999) kapcsán tette fel a kérdést, 
hogy jogszerűnek tekinthető-e, ha egy nemzetközi szervezet (Koszovó esetében a NATO) 
ENSZ-mandátum nélkül humanitárius okok miatt fegyveres beavatkozást alkalmaz? To-
vábbá megengedhető-e az, hogy tömegesen és rendszeresen megsértsék az emberi jogokat? 
A nemzetközi politika szakértői megosztottak a koszovói intervenció kapcsán. Leginkább 
az a formula számít elfogadottnak, hogy a koszovói NATO-beavatkozás nem volt jogszerű, 
de humanitárius szempontból igazságos volt.

6. Etimológia: a biztonság fogalma

Jelenleg nincs olyan biztonságdefiníciónk, amelyet mind tartalmilag, mind korszakokon 
átívelően mindenki elfogadna. A szakirodalomban több tucatnyi, szűkebb és tágabb ter-
jedelmű biztonságfogalom található. Az értelmezéshez elsőként célszerű az etimológiához 
fordulni. Ehhez elsőként vissza kell nyúlnunk a biztonság szó latin alakjához, a secu-
ritas, -atis (f) kifejezéshez, ahol egy képzett szóalakot találunk. A szótő a cura, -ae (f) 
szóalakra vezethető vissza, amelynek jelentése: aggodalom, félelem. A se- a sine+abl. 
fosztóképző módosult alakja, amelynek jelentése: nélkül. Tehát, ha párosítjuk a fogalmi 
elemeket, megállapíthatjuk, hogy a latin kifejezés egy félelem vagy aggodalom nélküli ál-
lapot kifejezésére szolgál. Vagyis a biztonság szavunk eredeti tartalma mindössze annyi, 
hogy biztonságban van az, aki nincs veszélyben. Félelmei és aggodalmai pedig annak nin-
csenek, aki nem érzékel, azaz nem „percipiál” fenyegetettséget. Lényeges ebben a vonat-
kozásban, hogy az is érzékelhet fenyegetettséget, aki nem néz szembe semmilyen valós 
veszéllyel vagy kockázattal. Tehát az, hogy valami biztonsági kérdésnek minősül-e vagy 
sem, jelentős mértékben egy szubjektív momentumon, az érzékelésen, a percepción alapul. 
Lényeges megjegyezni, hogy az egyéni percepció mellett létezik közösségi-társadalmi 
percepció is, és mindkettőnél találkozunk olyan esetekkel, amikor a percipiált fenyegetés 
imaginárius, azaz vélelmezett vagy csupán elképzelt elemekből táplálkozik. A veszélyér-
zetnek azonban általában valóságos okai vannak; mindemellett meg kell különböztetnünk 
a biztonság szubjektív és objektív, tehát a percipiált és a valóságos oldalát. Ha a bizton-
ságot a fenyegetés hiányaként határozzuk meg, akkor különbséget tehetünk a biztonság 
objektív és szubjektív dimenziói között. A biztonság szubjektív dimenziója alkalmat adhat 
egy helyzet hibás értékelésére, vagy éppen az indokolatlan félelem kialakulására. Úgy is 
fogalmazhatunk, hogy egyfelől értékelhetjük azt, hogy az emberek, társadalmak és intéz-
mények ténylegesen mennyi fenyegetéssel néznek szembe, és ténylegesen milyen védelmi 
képességekkel rendelkeznek velük szemben, másfelől létezik a biztonság szubjektívan fel-
fogott érzékelése. Ebben a felfogásban tehát jól megkülönböztethető a percipiált és a való-
ságos biztonság fogalma, amely az esetek jelentős részében nem esik egybe.

Más szakterminusokhoz hasonlóan a biztonságnak is számos jelentése van a köz-
nyelvben. Szóösszetételekben a biztonság nagyon sok változatban fordul elő (közbiztonság, 
belbiztonság, ellátási biztonság, erőművek biztonsága, biztonságtechnika, forgalombiz-
tonság, élelmiszerbiztonság, egészségügyi biztonság, ellátás biztonsága stb.). A magyar 
szóhasználatban különösen az 1980-as  évektől vált parttalanná a kifejezés alkalma-
zása. Ugyanakkor fel kell hívni a figyelmet arra, hogy amennyiben egy fogalmat pontos 
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 értelmezés nélkül kezdünk alkalmazni, akkor természetes következményként tartalmilag 
bizonytalanná válik és jelentését veszti. Még akkor is elmosódnak a fogalom kontúrjai, ha 
rendkívül kiterjedt azon jelenségek köre, amelyek kiváltói lehetnek a biztonság különféle 
hiányát jelző kifejezéseknek, azaz a félelemnek, aggodalomnak, kockázatnak, veszélynek, 
válságnak. Az értelmezési tartomány szélessége miatt ugyanakkor jogosan beszélhetünk 
egyének, csoportok, kisebbségek, nemzetek, államok, régiók és a nemzetközi rendszer biz-
tonságáról, vagyis olyan állapotáról, amelyben vagy kizárhatók, vagy megbízhatóan kezel-
hetők az őket érő fenyegetések.

7. Biztonság és védelem

A köznapi szóhasználatban a két rokon értelmű kifejezést gyakran szinonimaként hasz-
nálják. Annyiban feltétlenül joggal, hogy mindkét fogalom széles terjedelmű, elemeik 
bonyolult kapcsolatrendszerben állnak egymással, így elkülönítve nem is vizsgálhatók. 
Szélesebb terjedelmű a biztonság, amelynek egyik legfontosabb alkotóeleme a védelem, de 
ezenkívül más tartalmakkal is rendelkezik (például jogi, információs, technológiai, környe-
zeti stb.). A biztonság legszélesebb értelemben egyaránt vonatkoztatható egyénekre, em-
beri közösségekre, államokra és nemzetközi rendszerekre. Konkrét értelmezését mindig 
valamely érték, illetve annak veszélyeztetése határozza meg. A védelem viszont olyan tevé-
kenységek sorozata, amelyek éppen a biztonságosnak tekintett állapot fenntartására, meg-
teremtésére, fejlesztésére irányulnak.

Az érték fogalmához az emberi közösségek működésének alapfeltételei – szuverenitás, 
béke, biztonság, demokrácia, stabilitás – kapcsolhatók. Az érdek viszont az értékek kifej-
lesztésének, fenntartásának folyamatára, eszközeire és módszereire vonatkozik. Minden 
biztonságra irányuló teória és tervezet az értékek definiálásával és az érdekek meghatá-
rozásával kezdődik. Az ENSZ biztonságpercepciójának centrumában például a fejlődést 
elősegítő együttműködés támogatása, a humanitárius feladatok, a béke és biztonság fenn-
tartása azonos szinten szerepelnek.

8. A biztonságpolitika és a biztonsági tanulmányok fogalma

A biztonságpolitika azon politikai célok, stratégiák és eszközök összessége, amelyek egyik 
oldalról a béke megőrzését, a háborúk megakadályozását, másik oldalról viszont a fenye-
getések és veszélyek elleni fellépéshez, az ország megvédéséhez szükséges feltételek meg-
teremtését szolgálják.

A biztonsági tanulmányok mint fiatal diszciplína az általános politikatudomány része. 
Viszonylag új fogalom, széles körű elterjedéséről a második világháború után beszélhetünk. 
Hasonlóan más, új diszciplínákhoz, az értelmezéséhez, illetve a tudományok rendszerében 
történő elhelyezéséhez az első feladat a bevett tudományterületekhez való viszonyának 
meghatározása. A társadalomtudományok területén belül a történelem, a hadtudomány, 
az állam- és jogtudomány, valamint a politikatudomány már korábban kidolgozták a maguk 
specifikus tudományterületi határvonalait, magukba foglalva olyan területeket és problé-
mákat is, amely később a nemzetközi tanulmányok, majd a biztonsági tanulmányok tárgyát  
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képezik. Ezzel önmagában nem is volt probléma mindaddig, amíg a biztonságpolitika kizá-
rólag vagy túlnyomórészt az államok biztonságára, illetve az állam területének biztonságára 
vonatkozott. A helyzet alapvetően a világháborúval, az utána kiépülő bipoláris nemzet-
közi rendszerrel, illetve a posztbipoláris korszak beköszöntével változott meg, mivel ettől 
kezdve a tradicionális magyarázatok fogalmilag mind kevésbé bizonyultak alkalmasnak 
az új helyzet leírására. A tudományágak között egyre nagyobb teret kapott politológián 
belül külön tudományszakká vált előbb a nemzetközi tanulmányok diszciplína, majd a gyors 
tartalmi és terjedelmi bővülés következtében a biztonsági tanulmányok is. Eszerint a biz-
tonsági tanulmányok interdiszciplináris jellegű tudományszak, amelyet a nemzetközi ta-
nulmányok, a politikatudomány, a jogtudomány, a hadtudomány, a történelemtudomány 
és a közgazdaságtudomány határolnak.

1. ábra
Az interdiszciplináris biztonsági tanulmányok helye a tudományterületek között3

9. Biztonságpolitika vagy biztonsági tanulmányok?

Magyarországon a biztonságpolitika fogalma az 1980-as  évektől jelent meg, elsősorban 
a nemzetközi tanulmányok, később a hadtudomány keretei között. A nemzetközi tanul-
mányok diszciplínájának egyik súlyponti mozzanata volt a mindenkori nemzetközi rend-
szer, illetve a nemzetközi és a nemzeti biztonság fogalmának értelmezése. A nemzetközi 
kapcsolatok irányából való építkezés magától értetődő volt, hiszen a bipoláris nemzetközi 
rendszer ekkorra a nemzetközi biztonság működtetésének komplex struktúráit hozta létre 

3 Az ábrák, táblázatok, keretes dokumentumok és térképek forrását lásd: Illusztrációk jegyzéke.
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(háború – béke, fegyverkezés – leszerelés, békekutatás, biztonság- és bizalomerősítő intéz-
kedések, verifikációs rendszerek stb.), s mindezek szükségszerűen megjelentek a kutatás 
és az oktatás különféle formáiban.

A másik származási vonal a hadtudományhoz vezet. Bár a hadtudomány fogalma, be-
sorolása, elnevezése és sok más eleme folyamatos viták tárgya, a rendszerváltás után mű-
velőinek egy része a biztonságpolitikát egyszerűen a hadtudomány részének minősítette. 
A hadtudósok másik része viszont továbbra is azt az álláspontot képviseli, hogy a hadmű-
vészeten, illetve a hadművészeti szempontokat a maguk számára meghatározónak tartó 
diszciplínákon kívül (például hadseregszervezés, a fegyveres erők története) a társadalmi, 
műszaki és orvostudományi területek nem tartoznak a hadtudományhoz.

Nem segíti a biztonságpolitika pontos tudományos helyének keresését az a szeren-
csétlen körülmény sem, hogy a témáról publikáló, különféle szakmai háttérrel rendelkező 
szerzők nem konzekvensen használták a fogalmakat. Így nem a nemzetközi szintéren el-
fogadott és tudományosnak tekinthető elnevezés (nemzetközi biztonsági tanulmányok), 
hanem a leszűkített, publicisztikai változat (biztonságpolitika) vált elterjedtté, közismertté. 
A szakpolitikák rendszerében a biztonságpolitika a külpolitika területén belül helyezkedik 
el, magában foglalja ugyanakkor a védelempolitika területét is.

2. ábra
A szakpolitikák viszonyrendszere

A következőkben a biztonság fogalmának kibővített, az úgynevezett koppenhágai iskola 
által az 1980-as  években kidolgozott változatát alkalmazzuk. Az iskola vezetője, Barry 
Buzan és kollegái az átalakuló nemzetközi rendszer és az új biztonsági kihívások mélyebb 
megértése érdekében a biztonság fogalmának kiszélesítését javasolták, elkülönítve a ka-
tonai, a politikai, a gazdasági, a társadalmi és a környezeti vonatkozásokat. Természetesen 
e szektorok elválasztása csupán elméleti, hiszen a való életben többszörösen átfedik egy-
mást, de a valóság mélyebb megértéséhez és magyarázatához ez az elméleti elkülönítés 
mégis elengedhetetlen. A szektorok valójában úgy működnek, mint különböző optikai len-
csék, amelyeken keresztül a valóság más-más szeletét vehetjük szemügyre.
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10. A biztonság modern értelmezése

10.1. Katonai szektor

A katonai biztonság vizsgálata során a kutatás tárgya az állam, s egyúttal ez a szektor 
képviseli a tradicionális, realista percepciót. Elsőként az államok fegyveres támadó és vé-
delmi képességeit, illetve a szándékaikra vonatkozó vélekedéseket elemzik. Ilyen például, 
ha a fegyveres erők fennmaradását a leszerelési és/vagy fegyverzetkorlátozási politika, 
vagy egy ország ellen támadó külföldi haderő veszélyezteti. A katonai biztonság vizsgá-
lata az államok fegyveres támadó és védelmi képességeinek, valamint egymás szándékait 
illető vélekedéseinek kétszintű elemzése. A katonai szektorban megjelennek a korábban 
ismert realista elemek, vagyis az, hogy az állam legfőbb célja területének és lakosságának 
védelme. A legnagyobb fenyegetést a status quóval elégedetlen államok jelentik. A katonai 
szektorban a biztonság egyre inkább kooperatív jelleget ölt annak érdekében, hogy az ál-
lamok kölcsönösen növeljék a bizalmat, és megakadályozzák az agressziót. Az államok ka-
tonai biztonságukat ötféle módon tudják megvalósítani: „egyoldalúan, saját katonai erővel; 
többoldalúan, egy szövetségi rendszerhez való csatlakozással; egy- vagy többoldalúan, tö-
megpusztító fegyverek birtoklásával; semlegesség útján, valamint egyedi megoldásokkal, 
nemzetközi szerződésekkel.”4

Mindehhez hozzáfűzhetjük, hogy a hagyományos biztonsági tanulmányok hajlamosak 
minden katonai kérdést a nemzeti biztonság kérdéseként besorolni, ám egy demokratikus 
rendszerben az állam védelme és biztonsága csupán egyike a fegyveres erők funkcióinak. 
A haderőket a nemzetközi biztonság erősítése érdekében is alkalmazni lehet a humanitá-
rius intervenciók és a válságkezelés esetében. A 21. század egyik jellegzetessége a had-
erők nemzetközi feladatokra történő felhasználásának korábban nem ismert felerősödése. 
Fontos látni, hogy világunk jelenleg is zajló fegyveres konfliktusai, „hevesebbek, dinami-
kusabbak és sokrétűbbek”,5 és olykor nehéz megfelelő magyarázatot adni kialakulásukra.

10.2. Politikai szektor

Ebben az esetben a fenyegetés vonatkozási tárgya az államokat meghatározó elv, a szu-
verenitás veszélyeztetése. Bizonyos esetben ez jelentkezhet ideológia formájában, például 
a szélsőséges politikai nézeteket valló csoportok esetében, sőt a fenyegetés szupranacio-
nális jelleget is ölthet. A bizonyos tagállami hatásköröket közösen gyakorló Európai Unió 
esetében ez a kérdés külön vizsgálatot igényel.

A szuverenitás szempontjából tehát minden olyan kihívás létfenyegetést jelenthet, ami 
egy kormány legitimitását és nemzetközi elismerését megkérdőjelezi. A politikai biztonság 
vizsgálata az államok, kormányzati rendszerek és az ezeket legitimáló ideológiák szervezeti 
stabilitásával foglalkozik. Belső felépítésüknél és egyediségüknél fogva a politikai szek-
torban az államok természetesen nem egyformák, a biztonságot összességében az állam in-
tézményeinek működőképessége jelenti. A posztbipoláris korszak nemzetközi biztonságára 

4 Szenes 2010, 6.
5 Szenes 2010, 4.
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nézve a legnagyobb kihívást éppen a politikai intézményeik elégtelen működése, gazdasági 
nehézségeik, vagy az etnikai konfliktusok miatt összeomló államok jelentik.

A politikai biztonság értelmezését meglehetősen bonyolulttá teszi, hogy a 21. század 
elején a szuverenitásnak több új jellemzője alakult ki. A tradicionális állami szuvereni-
táson túl például az Európai Unióban megjelent a szuverenitás megosztása, illetve bizo-
nyos állami hatáskörök közös gyakorlása (vámpolitika, kereskedelempolitika, agrárpolitika). 
Számos Európán kívüli államban a szuverenitás az állami és nem állami szereplők (ma-
gánhadseregek, vallási frakciók stb.) között oszlik meg. Az állam nélküli nemzetek is de 
facto külpolitikát folytathatnak (palesztinok, kurdok), a „gyenge” vagy nem működő álla-
mokban a belpolitikai szuverenitás mint a legitim erőszak monopóliuma egyszerűen nem 
működik. A tőke, az áruk, az emberek stb. áramlásának ellenőrzése sok esetben a határok 
vitatott természete, azok hiányzó kijelölése miatt már eleve kérdéses. A posztbipoláris kor-
szak a gyenge és működésképtelen államokat a nemzetközi biztonság szempontjából kihí-
vásként, illetve fenyegetésként kezeli.

10.3. Gazdasági szektor

A gazdasági biztonság a társadalom jólétéhez és az államhatalom elfogadható szinten tar-
tásához szükséges erőforrásokhoz, pénzeszközökhöz és piacokhoz való hozzáférés garan-
tálása. Egyre szélesedő terjedelme miatt érthető, hogy a gazdasági szektorban nem könnyű 
egyértelműen meghatározni az állam biztonságát fenyegető tényezőket. Világos azonban, 
hogy a nemzetközi gazdasági folyamatokban, illetve az állam adott gazdasági külkapcso-
lataiban keletkezhetnek olyan zavarok, amelyek negatívan hatnak az összes többi szektorra. 
A 21. század elején a gazdasági biztonság ugyanúgy átalakulóban van, mint az eddig ural-
kodó liberális gazdasági filozófiák, de konvencionálisan a gazdasági biztonságon az élet 
minden aspektusát átható globális gazdasági rendszer zavartalan működésének a fenntar-
tását értjük. A globalizáció következményeként azonban a világgazdaságban a kölcsönös 
függőség (interdependencia) erősödése jellemző, igaz nem minden szereplő esetében 
azonos mértékben és irányban. A kölcsönös függőség erősödése egyaránt eredményezhet 
kölcsönös előnyöket és hátrányokat. A gazdasági szektorban a létfenyegetés meghatározá-
sának további nehézsége, hogy a piacgazdaság feltételei között a cégek megszűnése és új 
vállalkozások alapítása mindennapi gyakorlat. Ezért létfenyegetésről csak akkor beszélhe-
tünk, ha az egyes gazdaságokat, illetve a globális piacgazdaság működési mechanizmu-
sait és fenntarthatóságát érintő veszélyekről van szó. A 2008–2009. évi globális pénzügyi 
válság és annak következményei ilyen létfenyegetésnek minősültek.

10.4. Társadalmi szektor

Ennek vizsgálata azzal foglalkozik, hogy elfogadható fejlődési feltételek mellett miként 
tarthatók fenn a nyelv, a kultúra, a vallási és nemzeti identitás, valamint a szokásrend elfo-
gadott formái. A társadalmi szektorban a különböző civilizációs mintázatok alapján kiala-
kult közösségek önazonossága és annak megőrzése a cél. Mai világunkban a civilizációk, 
nemzetek, etnikai közösségek, vallási csoportok vagy törzsek olyan referenciacsoportoknak 
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tekinthetők, amelyeknek legfőbb célja a csoportot összetartó identitás megőrzése, amely ha 
veszélybe kerül, akkor azt a csoport alapvető biztonsági fenyegetésként éli meg.

A társadalmi biztonság a kollektív identitás fenntartására és megőrzésére vonatkozik, 
ahogy az a kultúrában, vallásban, nyelvben, politikai és társadalmi értékekben kifejeződik. 
Ha egy állam nyelvét, elnevezését vagy az önazonosságát alkotó bármely más elemét kér-
désessé teszik, úgy a társadalmi biztonság kérdéseiről van szó. Ha egy államon belül az et-
nikai vagy vallási összetétel változik, különösen, ha ez beavatkozás nyomán történik, úgy 
ez is a társadalmi biztonság fenyegetéseként jelenthet meg. Ennek a kérdésnek különösen 
azokban a térségekben van nagy jelentősége, ahol a terület, etnikum, nyelv és vallás határai 
nem esnek egybe, és ahol a vallás, illetve a kultúra politikaformáló szerepe erős. A tár-
sadalmi biztonság esetében például létfenyegetést jelenthet az etnoterritorializmus (akié 
a föld, azé az etnikum), egyszerűen kifejezve az etnikai tisztogatásnak az európai történe-
lemben gyakran alkalmazott eljárása, 1991 után pedig a délszláv háborúból jól ismert je-
lensége. A társadalmi biztonság fogalomköréhez tartozik a migráció jelensége is. A fejlett 
nyugati társadalmakban a bevándorlók integrációjának elmaradása, az úgynevezett párhu-
zamos társadalmak kialakulása, arab nézőpontból a zsidók Palesztinába történő bevándor-
lása, izraeli nézőpontból az arabok magas születésszáma, valamint a palesztin menekültek 
esetleges visszatérése okoz biztonsági kihívást. A társadalmi biztonság kérdése jelentősen 
felértékelődőben van. Az említett etnikai konfliktusok, polgárháborúk következtében ala-
kuló (függetlenedő) államokban élők nem mindig tudják elfogadni a másikat (például Grú-
ziában az abház és dél-oszét kérdés, vagy amiként a Krím-félszigeten az orosz többség 
Ukrajnához csatolva kisebbség lett.6

Mindehhez járul továbbá a tömeges migráció, a radikalizálódás, a terrorizmus hatá-
rokat nem ismerő terjedése, amelyek külön-külön is komoly fenyegetést jelentenek.

10.5. Környezeti szektor

A környezeti biztonság vizsgálata a helyi és planetáris bioszférának mint minden emberi 
létfenntartó tevékenység rendszereinek fenntartására irányul. A környezeti szektorban 
nyilvánvalóan a környezetszennyezés, a klímaváltozás, az erőforrások oktalan haszná-
lata és a nyomukban járó kedvezőtlen változások jelenthetnek biztonsági kihívást. A ter-
mészeti környezetben végbement bármilyen változás közvetlenül érinti az ott élő emberek 
életfeltételeit. A környezeti problémák kezelését több körülmény korlátozza: hatásuk nem 
mindig érzékelhető rövid távon, illetve a probléma okozója sok esetben nem azonos annak 
kárvallottjával; a hatékony beavatkozás terjedelme túlmutat az egyes államok kapacitásán; 
a cselekvéshez szükséges szándék sok ország együttes fellépését igényelné. Gondot jelent 
ezeken felül, hogy a mindennapos politikai gyakorlat sok esetben nem számol a környezet-
szennyezés súlyos és hosszú távú következményeivel.

A környezeti szektor olyan szféra, ahol az egyes fajok védelmétől a bolygó egészének 
megőrzéséig mikro- és makroszinten egyaránt van összefüggés a környezeti biztonság kér-
dése, az olajtermelés és -szállítás, a vízelosztás, az édesvíztartalékok, a  környezetszennyező 

6 A területet még Nyikita Szergejevics Hruscsov szovjet pártfőtitkársága idején az Ukrán Szovjet Szocialista 
Köztársasághoz csatolták.
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nagyvállalatok, a fenntartható növekedés, általában a fenntarthatóság és még sok más 
konkrét terület vonatkozásában.

10.6. Informatikai szektor

Az információs biztonság új, de gyors ütemben kibontakozó terület a biztonsági tanulmá-
nyok keretein belül. Tartalmi körülhatárolása sok szempont figyelembevételét teszi szüksé-
gessé. A 21. század elején az államok és a társadalmak működése egyre gyorsuló ütemben 
épül a számítástechnikára, ideértve sok más mellett a közigazgatás, a nemzetgazdaság, 
a pénzügyi rendszer és a védelem területeit is. Az információs biztonság (angolul cyber 
security, magyar változatában kiberbiztonság) terén a kihívások elsősorban az informatikai 
és telekommunikációs hálózatok, valamint a hozzájuk kapcsolható kritikus infrastruktúra 
vonatkozásában jelentkeznek. Fokozott veszélyt jelent, hogy a tudományos és technológiai 
fejlődés szinte mindenki számára elérhetővé vált eredményeit egyes államok vagy nem 
állami (akár terrorista) csoportok arra használhatják, hogy megzavarják az információs 
és kommunikációs rendszerek, kormányzati gerinchálózatok rendeltetésszerű működését. 
Az ilyen támadások eredetét és az előidézők szándékait nehéz felderíteni.

Az információs biztonság tartalmi körülhatárolása ugyanúgy nehézségekbe ütközik, 
mint minden fejlődésben lévő, kialakuló rendszer esetében. Legáltalánosabban azt mond-
hatjuk, hogy a kiberbiztonság azon eszközök, politikák, biztonsági koncepciók, biztonsági 
garanciák, irányvonalak, kockázatkezelési módszerek, cselekvések, képzések, gyakorlatok, 
biztosítékok és technológiák összessége, amelyek felhasználhatók arra, hogy megvédjék 
az informatikai környezetet, a szervezetek és a felhasználók javait. A szervezetek és fel-
használói javak magukba foglalják a csatlakoztatott számítástechnikai eszközöket, személy-
zetet, infrastruktúrát, alkalmazásokat, szolgáltatásokat, telekommunikációs rendszereket, 
valamint a tárolt vagy továbbított információk egészét a kibertérben (számítógépes kör-
nyezetben). A kiberbiztonság arra törekszik, hogy biztosítsa és fenntartsa a szervezetek 
és egyéni felhasználók vagyona elleni biztonsági kockázatokkal szembeni megfelelő vé-
delmet.

11. A biztonságiasítás

A biztonsági tanulmányok egyik alapvető kérdése az, hogy mitől válik egy szakterületi 
kérdés biztonsági problémává? A tradicionális értelmezés szerint a biztonság a túléléssel 
kapcsolatos. Azaz olyan helyzettel, amikor valamilyen ügy az államra nézve létfenyegetés-
ként jelenik meg, s ennek okán az állam, vagy annak képviselői rendkívüli intézkedésekhez 
folyamodnak. Az eljárásban a biztonság tehát az erőalkalmazás legitimálásának kulcsa. 
Amikor egy politikus a biztonságot emlegeti, vagyis biztonságiasít egy kérdést (szekuri-
záció), ezzel lényegében jogot formál arra, hogy bármely szükséges eszközt megragadjon 
a fenyegetés elhárítására, így a politika már nem a megszokott szabályok szerint működik. 
A biztonságiasítás folyamatában irreleváns a felmerült fenyegetés szakterületi jellege. A ko-
rábban esetleg a politikától távol álló kérdés előbb átpolitizálódik, majd átbiztonságiasodik, 
így az állami cselekvések prioritásrendjében az első helyekre kerül.
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A biztonságiasítás öt lépésben történhet.7 Az első szint mindenekelőtt a biztonságiasí-
tást végző (biztonságiasító) szereplő megjelenése. A második szint a referensobjektumnak  
(a védelem tárgya) beazonosítása. A harmadik szint a létfenyegetés megjelenése, illetve 
a létfenyegetés létezésének a megállapítása. Lényeges arra rámutatni, hogy egy ilyen szintű 
fenyegetésnek nem kell feltétlenül érintenie a túlélés kérdését, viszont funkcionálisan egy 
tényleges létfenyegetés szerepét kell betöltenie. A negyedik lépcsőben a hangsúly a be-
szédaktuson (speech act), a politikai játszmában szerepet játszó felek közötti retorikán van, 
azaz adott körülmények között valóságos veszély nélkül is sikeresen biztonságiasítható 
egy probléma. Irakban ugyan a nemzetközi ellenőrök nem találtak nukleáris fegyvereket, 
ám az iraki nukleáris fegyverek létezéséről az amerikai politikai elitben és nemzetközi 
körökben kialakult diskurzusok egy olyan valóságot teremtettek, amely az amerikai in-
tervenció igazolásának alapjául szolgálhatott. Az ötödik lépés a létfenyegetés nyomán 
rendkívüli intézkedések meghozatala, illetve az arra adott felhatalmazás. Az elmélet ezen 
a ponton kétféleképpen értelmezhető, mivel nem egyértelmű, hogy a rendkívüli intézkedé-
seknek ténylegesen be kell-e következniük, avagy elég csupán, ha a kérdés kikerül a szok-
ványos politikai döntések köréből, azaz nincs szükség további hozzájárulásra, így a témát 
sikerül a napi politika fölé helyezni.

Mindezek után a rendkívüli intézkedéssel vagy a lehetőségének megteremtésével az érin-
tett kérdés más államokat is rendkívüli cselekvésre késztet, s ezzel a kérdés nemzetközi szinten 
is biztonságiasodik. Az előbbi példánál maradva: az Irak elleni intervenció ügyében még a be-
avatkozást ellenző Franciaország is kiemelt biztonsági ügyként kezelte a kérdést.

A biztonságiasítás folyamatának természetesen létezik fordított változata is. Ebben 
az esetben a biztonsági problémaként tárgyalt ügy egyszerűen lekerül a politikai napi-
rendről, és szokványos szakigazgatási kérdésként kezelik.

3. ábra
A biztonságiasítás folyamata

11.1. Objektív és szubjektív percepció

Bármely helyzet elemzésekor azonnal beleütközünk abba a problémába, hogy a biztonság 
megközelíthető objektíven (reális fenyegetés) és szubjektíven (vélelmezett avagy perci-
piált fenyegetés) egyaránt, és korántsem biztos, hogy e két megközelítés mindig egybeesik.

Ráadásul az objektívebb megközelítés csak első pillantásra tűnik vonzónak. Ugyanis 
egyetlen biztonsági elmélet sem alkotta meg a biztonság olyan objektív mércéjét, amely 
alapján biztosan megállapíthatnánk, hogy egy kérdés valóban fenyegetés-e vagy sem. 
 Kivéve persze az olyan eseteket (ilyenek leginkább a katonai és politikai szférában 

7 Idézi Marton–Balogh–Rada 2015, 23.
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jelentkeznek),  amikor a fenyegetés egészen nyilvánvaló: például, ha ellenséges harckocsik 
lépik át egy ország határát. Az objektív mérce megalkotásának egyik további komoly nehéz-
sége az, hogy a biztonság mindig a jövőről, az éppen aktuális tényekből levont feltételezé-
sekről és arról szól, hogy mi történik, ha nem teszünk biztonsági lépéseket és mi történik, 
ha igen (hogyan hatnak a biztonsági intézkedések).

További probléma, hogy még ha lenne is egy a jövőt pontosan jelző tudományos teória, 
akkor sem biztos, hogy az különösebben hasznos lenne. Az államok, a nemzetek és a külön-
féle más közösségek ugyanis sok esetben egészen máshol látják egy-egy fenyegetés küszöb-
értékét: a finnek például már igen csekély számú külföldinél aggódnak a bevándorlás miatt, 
ezzel szemben Svájc csaknem tizenöt százaléknyi „idegennel” is működőképes. Az ameri-
kaiak folyamatosan közvetlen és aktuális fenyegetésként tekintenek a terrorizmusra, jóllehet 
jelentős terrorcselekményre a 2001. szeptember 11-i  terrortámadás után csak több mint másfél 
évtizeddel, 2017. november 3-án  került sor New Yorkban. Lényeges megjegyezni, hogy bi-
zonyos esetekben a szubjektíven érzékelt fenyegetés is biztonsági kérdéssé válhat, ha egy 
kormány képes meggyőzni lakosságát arról, hogy a probléma megoldásához rendkívüli intéz-
kedésekre van szükség. Közelebbről hozva példát: a magyar veszély felidézése mindmáig ki-
váló mobilizációs eszköz a hajdani kisantant államokban. Vagyis a biztonságiasítás alapvetően 
politikai folyamat, és nem feltétlenül a fenyegetés tudományos vizsgálata döntheti el sorsát.

A biztonságiasítás politikai folyamata így rendkívül összetett. Magában foglalja 
az adott társadalom kollektív emlékezetének hosszú távon ható tapasztalatait (gondoljunk 
a zsidó holokauszt máig ható hullámaira), a véleményformáló rétegek – az értelmiség, a gaz-
dasági és politikai elit – törekvéseit (gondoljunk a délszláv nemzetek nacionalizmusának 
felkorbácsolására az 1980–1990-es  évek fordulóján) és az állam geostratégiai érdekeiből 
fakadó célkitűzéseit egyaránt. A szakember felelőssége, hogy láthatóvá tegye a társadalom 
tagjai számára a biztonsággal kapcsolatos összefüggéseket annak érdekében, hogy az em-
lített biztonságpercepciók ne kerüljenek áthidalhatatlanul távolra a valóságtól.

12. Védelempolitika

A védelempolitika kormányzati szakpolitika, amely egy adott ország védelmével, haderői-
nek fejlesztésével, a hadsereg és az egész védelmi szektor felépítésével és működésével 
foglalkozik. A bipoláris korszakban (1945–1991) tartalma nagyobbrészt katonapolitikát je-
lentett, ami gyakorlatilag a hadsereg kérdéseinek vizsgálatára szűkült. A védelempolitika 
mint szakkifejezés a magyar szakirodalomban az 1990-es  évek közepétől kezdett megho-
nosodni. A nemzetközi irodalomban a védelempolitika mindig a haderővel, a katonai vé-
delemmel kapcsolatos kérdéseket foglalja magában.

A védelempolitikai vizsgálati módszertan megjelenésétől folyamatosan fejlődött, 
s a kezdeti egyedi országtanulmányok hamar kibővültek regionális biztonsági és védelmi 
megközelítésekkel, mert a kutatók felismerték, hogy egy adott állam védelempolitikáját 
csak regionális biztonsági kontextusban lehet reálisan és összefüggéseiben vizsgálni. A te-
matikai bővülés azóta is folytatódik, így mára egy globális, nemzetközi összehasonlító vé-
delempolitikai módszertan alakult ki.

Az azonos szemlélettel végrehajtott és hasonló szerkezetben elkészített összehasonlító 
elemzések lehetővé tették az egyes témák konceptualizálását, az egyes nemzeti, regionális 
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és globális összefüggések megfogalmazását, valamint az egyes nemzeti védelempolitikák jel-
legének azonosítását. A védelempolitikában meghatározó tényezők vizsgálata során figyelmet  
kell fordítani a nemzetközi biztonsági környezetre, a nemzeti és szövetségesi célokra, a dön-
téshozatali folyamatra és a fegyveres erőket érintő meghatározó szakmai kérdésekre. További 
szempontok is alkalmazhatók, úgymint a fejlődési trendek elemzése, a természeti-környezeti 
tényezők, a gazdaság és a kereskedelem alakulása vagy a hadiipar teljesítménye.

A magyar szóhasználatban az országvédelem fogalmat használjuk. Ezen az ország füg-
getlenségét, területi épségét, törvényes rendjét, az élet- és vagyonbiztonságot, továbbá a la-
kosságot, a gazdaságot és a közjavakat fenyegető veszélyek elhárítására szolgáló rendszert 
értjük. A korábban a honvédelem szinonimájaként alkalmazott országvédelem kifejezés 
tartalma mára oly módon bővült ki, hogy a fegyveres támadás elhárítása mellett ideértjük 
a katasztrófák elleni védelmet is.

A védelempolitika magyar elnevezése az elmúlt két évtizedben többször változott. 
A rendszerváltozás előtt katonapolitikának hívták, majd a rendszerváltozás után honvédelmi 
politikára változott. A két fogalom között az a különbség, hogy az első változatban szinte csak 
a hadseregre értelmezhető, míg a másik esetben az egész országra kiterjesztő tartalommal bír.

A védelempolitika a mai magyar szóhasználatban jobbára a honvédelmi politikával 
együtt szerepel, tartalma azonban kibővült: a legszélesebb értelemben vett biztonság vé-
delmét jelenti, tehát a haderővel kapcsolatos kérdéseken túl a terrorizmus elleni, belső biz-
tonsági, katasztrófavédelmi, információs védelmi kérdéseket.8

12.1. Egy kis elmélet: a biztonság változó arcai

Mint az eddigiekből is kiderült, a biztonság, illetve a biztonsági tanulmányok fogalmának 
egzakt meghatározása nehéz feladat. Annál is inkább nehéz, mert a definíciók maguk is 
erősen függnek az adott elméleti keretek jellegétől. Az osztrák Heinz Gärtner a biztonság 
fogalmának mintegy száz definícióját gyűjtötte egybe kötetében.9 A szakirodalomban talál-
ható több tucatnyi értelmezésből a következő öt irányzatot tekinthetjük a legfontosabbaknak.

12.2. A tradicionalisták és a bővítők

A tradicionalista, vagyis a háborút és a nukleáris fegyverkezést középpontba állító felfogást 
az 1970-es  évektől mind erőteljesebben kritizálták. A bírálatok alapját a nemzetközi életben 
mindinkább előtérbe kerülő gazdasági és környezeti kérdések, később pedig az identitás-
viták és a határokon átnyúló bűnözéssel kapcsolatos viták táplálták. A biztonság fogalma 
új területekre terjedt ki. Az 1990-es  évek elejétől a nemzeti biztonság, a területi integritás 
és a katonai biztonság elsődlegességét magukénak valló „tradicionalisták” is támadásba 
lendültek, és nem ritkán a biztonságfogalom „túlbővülésének” veszélyéről írtak. Hang-
súlyozták, hogy a „bővítők” napirendje alapján meglehetősen nehézzé válik annak meg-
határozása, hogy a biztonsági tanulmányok pontosan miben illetékesek. Ha a biztonsági 

8 Szenes 2008, 27.
9 Gärtner 2007.
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tanulmányok részének tekintünk mindent, ami félelmet kelt és az életminőséget fenyegeti, 
akkor a diszciplína területe és kontúrjai könnyen homályossá válhatnak. A fertőző beteg-
ségeket jelentő világméretű járványokkal szembeni védelem egészen más problémát jelent, 
mint a ballisztikus rakétákkal szembeni védelem kérdése. Ha a környezeti biztonság ese-
tében arra törekszünk, hogy ellenséget találjunk, számos esetben állam nélküli fenyege-
téssel állunk szemben. David Baldwin úgy érvelt, hogy a bővüléssel a biztonság fogalma 
csak kevéssé használható fel az elemzésre, mivel a széles értelemben felfogott biztonság 
elveszti lényegi jelentését. A tradicionalista tábort képviselő Stephen Walt úgy fogalmazott, 
hogy a biztonság multiszektorális megközelítése a biztonság koncepcióját dezintegrálja, 
tehát a biztonságnak különböző gazdasági, ökológiai, társadalmi stb. területekre történő 
felosztásával ezeket a területeket többé nem lehet koherens egységbe foglalni. Ily módon 
a biztonságfelfogás intellektuális koherenciája szenved csorbát, hiszen ha például Walt 
szerint a trópusi erdők kiirtását és annak következményeit a biztonsági kérdések részévé 
tesszük, akkor ez a kiindulás a biztonság nem katonai területeinek militarizálódásához ve-
zethet, ami aztán a hatékony megoldások lehetőségét kizárja. Következésképpen a biztonság 
annyira túlterjedhet, hogy a koherencia nélküli biztonságfogalom felhígul, a biztonság fo-
galma maga is biztonsági problémává válik.

A bővítők oldalán Edward Kolodziej úgy indokolt, hogy – ellentétben a biztonság hi-
degháború idején elfogadott felfogásával – ma a világrend szükségleteivel foglalkozó bár-
milyen koncepció a kormányzás (governance) sokkal szélesebb fogalmával kapcsolódik 
össze, mint a kelet–nyugati konfliktus időszakában. Kolodziej számára a biztonság a renddel 
és kormányzással kapcsolatos kérdések egész sorával függ össze, és nincs egyetlen álta-
lános megoldás a keletkező biztonsági dilemmákra, továbbá a biztonsággal nem lehet fog-
lalkozni politikai és társadalmi szempontok nélkül.

12.3. Területi biztonság és/vagy megelőző, funkcionális biztonság

A biztonság hosszú időn át a határok fogalmával kapcsolódott össze. Eszerint egy állam 
határain kívül veszélyes és ellenséges környezet található, a határokon belül a rend és biz-
tonság az uralkodó. Ennek alapján a határok megerősítése és ellenőrizhetősége, egy meg-
határozott területen belüli oszthatatlan főhatalom területi védelme a biztonság legfontosabb 
feltétele volt. Ám a globalizálódás hatásaként a határok veszítettek a jelentőségükből: az új 
típusú fenyegetésekkel és kockázatokkal szemben – mint a terrorizmus vagy a pénzügyi 
válság – a határok erősítése önmagában nem elégséges. A földrajzi távolság önmagában 
egyre kevésbé jelent biztonságot. A terrorizmus témája éppen úgy minden állam belpoliti-
kájának része, mint ahogy a pénzügyi válság sokféle következménye is az. A globalizálódás 
következtében egyre több állam válik sebezhetővé saját területén kívül. A kommunikációs 
vonalak, a tengeri utak biztonsága, a nyersanyagokhoz és az energiahordozókhoz való hoz-
záférés, a tömegpusztító fegyverek elterjedése, a pénzügyi tartalékok egyenlőtlen elosztása, 
a terrorizmus stb. nem egy állam területi biztonságának, hanem egyre inkább az államok 
működőképességének kérdése. A biztonság fenntartása és erősítése ilyen módon az ál-
lamok politikai határain túl a globális irányítási rendszerek kialakításával teremthető meg. 
A klímaváltozás, az energiabiztonság, a víztartalékok elosztása, a világméretű járványok, 
a terrorizmus kérdései csak akkor kezelhetők és oldhatók meg, ha a regionális és globális 
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keretekben megvalósítható megoldások irányában tájékozódunk. A biztonság így nem 
csupán az állam belső biztonságának értelmében határozható meg, hanem az élelmiszerel-
látás, az egészségügy, a pénzügyek és a kereskedelem biztonságos rendszereinek értelmében 
is (Kalevi Holsti). A jövő konfliktusait tekintve növekvő mértékben kell figyelembe venni 
a környezetszennyeződést, az ózonréteg elvékonyodását, a globális felmelegedést és a mig-
rációt, amelyek ugyancsak ritkán válnak a konfliktusok közvetlen okává (ahogy azt pél-
dául az erőforrások és a vízelosztási háborúk mutatják), ám könnyen teremthetnek olyan 
konfliktusokat, amelyeknek gazdasági hanyatlás és politikai instabilitás a következménye.

Mindez más szavakkal azt jelenti, hogy a területi biztonság mellett és helyett a funk-
cionális biztonság kérdései kerülnek előtérbe. A klasszikus biztonságfogalom reaktív és te-
rületi, a modern biztonságfogalom funkcionális és megelőző, preventív jellegű.

12.4. A biztonság transznacionalizálódása

Az európai államok ma már nem az államoktól kiinduló katonai, hanem inkább a nem ka-
tonai és transznacionális fenyegetésekkel néznek szembe. Az ilyen transznacionális ki-
hívások elhomályosítják a belső és külső biztonság közötti különbséget, és válaszként 
a katonai és rendőri típusú válaszok kombinációját követelik meg a belpolitika és a nem-
zetközi politika szintjén egyaránt. Az Európai Unióban a külső biztonság szervezeteinek 
(hadsereg, titkosszolgálatok) szereplői mind gyakrabban szembesülnek azzal a feladattal, 
hogy a határokon belül keressenek kívülről származó ellenséget (illegális bevándorlók, szél-
sőséges vallási csoportok, második generációs bevándorlók). A belső biztonsági szerveknek 
(rendőrség, vámszervek, határőrizeti szervek) pedig mind gyakrabban kell megküzdeniük 
azzal a feladattal, hogy a határokon kívül találják meg a gyakran több országra kiterjedő 
hálózatokban szerveződött belső ellenséget. A külső és belső fenyegetéseknek és kockáza-
toknak ez a közeledése és közvetlen találkozása a legfőbb igazolása a külső és belső biz-
tonsági szervezetek között növekvő kooperációnak. A biztonságnak ez a felfogása egyfelől 
a határokon át végbemenő társadalmi és gazdasági folyamatokra, másfelől a határok felügye-
letének a kérdésére vonatkozik, s ez kiterjed az állampolgárok fizikai, nemzeti, etnikai, azaz 
társadalmi biztonságának a megőrzésére is. A biztonság transznacionalizálódása – tehát 
a belső és külső biztonság területeinek egymásba tolódása, a nem állami szereplők tevé-
kenysége nyomán kialakuló fenyegetések növekedése stb. – a külső (nemzetközi) és belső 
biztonság szervezeteinek együttműködésével létrehozhatja az államok területi határainak 
logikájától eltérő ellenőrzés funkcionális rendszerét. Ennek alapján a belbiztonság szer-
vezeteinek tagjai – például a nemzeti rendőri erők – az EU valamennyi tagállamában te-
vékenykedhetnek a futballhuliganizmus, a kábítószer-kereskedelem stb. elleni harcban. 
Az európaizálódás folyamatában a belső biztonság tehát nem elszigetelt nemzeti folyamat. 
Ezt bizonyítja az Interpol és az Europol tevékenysége, összekötő tisztek állomásoztatása 
a tagállamokban, a schengeni információs rendszer (SIS) működése stb. Ennek következ-
tében a rendőrségi munka nem egyszerűen helyi vagy országos, hanem európai és nemzet-
közi jelleget ölt. A belső biztonság kérdései már nem az egyes közösségek belső problémái. 
A belső biztonság hatókörének kiterjedése módosítja a szuverenitás és a területiség értelmét 
is. E néhány példa mutatja, hogy a biztonság transznacionalizálódásában az európaizáció 
fogalmának értelmezése ugyan eltérő, de lényegét tekintve hasonló. Ez azonban átvezet 
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bennünket a többszintű kormányzás európai modelljéhez, azaz hogyan működnek együtt 
„Brüsszel”, a tagállamok és az államok szintje alatti szereplők a közösségi politikák kiala-
kításában és végrehajtásában.

12.5. Átfogó biztonság

A biztonságot érintő külső vagy belső fenyegetéseket hangsúlyozó megközelítésekkel 
szemben a kiterjesztett, az átfogó és a globális biztonságfelfogás megközelítései egyfajta 
összekötő hidat kínálnak a külső és belső biztonság tényezői, a realizmus és neorealizmus 
objektív és a biztonság (inter)szubjektív alternatív magyarázatai, valamint a konstrukti-
vizmus között. Az átfogó biztonság megközelítéseinek illusztrálására különösen jó példa 
a bevándorlás mint biztonsági probléma. A 2001. szeptember 11-i  eseményekkel a háttérben 
az Egyesült Államokban a bevándorlás kérdése az amerikai állam elleni külső biztonsági 
problémaként volt értelmezhető. Ám ezzel egyidejűleg nyilvánvalóvá vált, hogy az Egyesült 
Államokban élő arab, illetve iszlám közösségek az amerikai államot és társadalmat fenye-
gető terrorizmus potenciális bázisai, s ezzel a bevándorlás mint a belső biztonság kérdése 
is a figyelem központjába került. Ez hozzájárult ahhoz, hogy az amerikai identitást szem-
beállítsák a muszlim/arab identitással, s ez tovább erősítheti az Egyesült Államokban élő 
iszlám közösségek azonosulását vallásukkal és származásukkal. Ezen a módon az ame-
rikai államot ért külső, objektív biztonsági fenyegetések összekapcsolhatók az amerikaiak 
és muszlimok szubjektív, kollektív identitásának kérdésével, a biztonság külső és belső 
tényezőinek kölcsönhatásával. A biztonsággal összefüggő migráció és identitás kérdése 
Nyugat-Európában is tanulmányozható, mivel a migráció a fogadó országokban félelmet 
kelt az állások elvesztése, a növekvő bűnözés, a kulturális széttöredezés miatt. Végső soron 
a migránsok beáramlása erősítheti a konfliktust a versengő kollektív identitások között, 
és elvezethet az idegengyűlölet és a bevándorlást ellenző populista pártok térnyeréséhez.

12.6. Biztonság és interdependencia

A „pozitív biztonság” értelmezése szempontjából fontos interdependencia-modell általá-
nosan abból indul ki, hogy az államok közötti gazdasági összefonódás és politikai hálózatok 
kiépülésével a biztonság és a jólét számára olyan alap hozható létre, amely képes a háború 
megakadályozására. Az együttműködés iránti érdekeltség természetes, mivel a háborúk 
magas költségekkel járnak, míg a gazdasági együttműködésből mindenki hasznot húzhat, 
míg az interdepenciából való kilépés veszteséget jelent. Bármennyire is egyszerűnek tűnik 
a biztonság és béke az interdependencia útján felfogás, közel sem annyira magáról értetődő, 
mint ahogy első pillantásra tűnhet. A realisták az ellentétes álláspontot vallják: eszerint 
az interdependencia inkább a háborúk valószínűségét növeli. A realisták szerint az egyoldalú 
sebezhetőség veszélye annál nagyobb, minél nagyobb az interdependencia, mivel minden 
résztvevő abban érdekelt, hogy nyereségét növelje és költségeit a másikra hárítsa. A törté-
nelem során gyakran folytattak egymás ellen háborút olyan országok, amelyek egymással 
szoros kapcsolatban álltak (Lengyelország és Oroszország, Japán és Kína, Poroszország 
és Ausztria, az egykori Jugoszlávia tagállamai stb.). A realisták által az interdependencia 
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és a háború között feltételezett kapcsolat valójában már jóval korábban, a 19. század utolsó 
harmadában is fennállt, mivel szerintük a későbbi világháborúban részt vevő országok kö-
zötti gazdasági kapcsolat szintje már ebben az időben igen magas volt.

Az interdependencia-modell helytállóságát ugyanakkor igazolni látszik, hogy a köl-
csönös függőség az 1920-as  években újra növekedett és a világ békés volt, míg a 30-as évek 
növekvő protekcionizmusa bizonyíthatóan hozzájárult a második világháború kitöréséhez. 
Ugyanakkor az is meggyőzőnek tűnik, hogy éppen a legagresszívebb államok – Németor-
szág és Japán – függtek leginkább más államok nyersanyagszállításaitól, s ezt a realisták 
újra saját érveik megerősítéseként fogják fel. Az EK/EU és az OECD második világháború 
utáni fejlődése ugyanakkor ellentmond azoknak a realista érveknek, miszerint az interde-
pendencia a sebezhetőséget növeli és fenyegeti a békét. Az EU-ban  a kölcsönös függőség 
fejlődése éppen azt bizonyítja, hogy ilyen módon a háborúhoz vezető hatalmi egyensúlyi 
rendszert sikerült meghaladni, pontosabban a hatalmi egyensúlyi rendszert az intézmé-
nyek egyensúlya és a szuverenitás megosztása, illetve közös igazgatása váltotta fel. A rea-
lista elmélettel szembehelyezhető az a tény, hogy ugyan az integrációt a külső fenyegetés 
jelentős mértékben előmozdította, ám az integráció dinamikája a Kelet–Nyugat-konfliktus 
megszűnése után nem csökkent, hanem még növekedett is.

Ellenőrző kérdések, tételek
• Mivel foglalkozik a biztonsági tanulmányok diszciplína (a biztonságpolitika)?
• Mit jelent a biztonsági dilemma?
• Mutassa be röviden a lokális, regionális és globális biztonság jellemzőit!
• A bipoláris hatalmi rendszer jellemzői.
• A posztbipoláris nemzetközi rendszer jellemzői.
• A biztonság modern értelmezése (szektorai).
• A biztonságiasítás fokozatai.
• Területi biztonság vagy funkcionális biztonság?
• Hogyan értelmezhető a biztonság és béke az interdependencia útján felfogás?
• Hogyan lehet védekezni a transznacionális fenyegetésekkel szemben?
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II. A biztonságot veszélyeztető tényezők osztályozása

1. A biztonságot veszélyeztető tényezők eredet szerinti csoportosítása

A negatívan ható jelenségek természetes vagy mesterséges eredetűek lehetnek. A termé-
szeti jelenségek által előidézett katasztrófák, természeti változások (tűzhányók kitörése, 
föld- és tengerrengés, gyors éghajlati változások, hatalmas esőzések, árvizek, pusztító szél- 
vagy hóviharok stb.) javarészt ugyanis az emberi társadalmak tevékenységétől függetlenül 
keletkeznek, és következményeiket az emberiség mindmáig többé-kevésbé kiszolgáltatott 
módon elszenvedi. A természeti katasztrófák megelőzésére és elhárítására, az utólagos kár-
kezelésre minden ország (sőt néhány nemzetközi szervezet is) szakosított szerveket és intéz-
ményeket tart fenn. A természeti jelenségek jelentette kockázatok tehát a biztonságpolitika 
nagyon speciális területét képezik. A terület biztonságpolitikai vizsgálata azonban mégis 
fontos, mivel napjaink technológiai fejlődése lehetővé teszi, hogy a hadviselő felek a ter-
mészeti környezetet a háborús céloknak megfelelően megváltoztassák. A környezeti há-
ború alatt elsősorban a légkör, a csapadék és az éghajlati tényezők megváltoztatását értjük, 
amelynek során az alkalmazó fél súlyos természeti katasztrófák és környezetszennyezések 
okozójává válhat.

Az ENSZ keretei között folyó tárgyalások eredményeképpen 33 tagállam, köztük 
Magyarország is ellátta aláírásával a környezeti hadviselés tilalmáról szóló 1976. évi New 
York-i  egyezményt, amely a környezeti hadviselés alábbi formáit sorolja a tiltott kategóriába:

• csapadék előidézése vagy megszüntetése, ami további pusztító változásokat válthat 
ki a természetben;

• trópusi ciklonok hatásának irányítása parti létesítmények és hajók elpusztítására;
• sarki jégtakaró megolvasztása, ezáltal az óceán szintjének emelése, ami a part menti 

területek víz alá kerülését, valamint a hajózást veszélyeztető jéghegyek elsodródását 
eredményezheti;

• magasabb légrétegek összetételének megváltoztatása, az ózonréteg megbontása, 
ami elősegíti a káros kozmikus sugárzás áthatolását az atmoszférán;

• a Föld hőháztartásának megbontása;
• a Nap felszíni sugárzásainak befolyásolása, ami napkitörésekhez hasonló hatásokat 

okoz;
• szeizmikus jelenségek kiváltása egy adott térségben;
• nagyméretű tűzvészek előidézése és irányítása.

A klímaváltozásnak a nemzetközi biztonságra gyakorolt hatásairól szól az Európai Ta-
nács felkérésére készített Javier Solana–Benita Ferrero-Waldner-jelentés is, amely a po-
tenciális fenyegetéseket hét különböző kategóriába sorolva veszi számba. Elsőként említik 
az éghajlatváltozás nyomán egyes térségekben előálló termőföld-, víz- és élelmiszerhiányt. 
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Különösen a vízhiányt tartják aggasztó kérdésnek, tekintettel arra, hogy a jelenlegi klíma-
változási tendencia mellett egyes régiókban akár 20–30%-kal  is csökkenhet a vízkészlet, ami 
a korábbi termőföldek elsivatagosodásával, élelemhiánnyal, a világpiacon árrobbanásokkal 
járhat. Mindez feszültséget okoz az érintett lakosság körében, ami konfliktusokat gerjeszthet 
az elérhető források megszerzéséért, vagyis tömeges migrációhoz vezethet. Súlyos kocká-
zati tényező a tengerszint-emelkedés, ami emberi településeket, termőföldeket, gazdasági 
létesítményeket, infrastrukturális létesítményeket fenyegethet. E veszélynek – s az ennek 
nyomán kialakuló humanitárius katasztrófának – különösen Kína és India keleti partvi-
déke, a Karib-tenger térsége és Közép-Amerika van kitéve. Potenciális veszély a termő-
földterületek szűkülése nyomán várható szárazföldi és tengeri határviták elszaporodása. 
A jelentés potenciális konfliktusforrásnak tekinti a felmelegedés révén könnyebben elér-
hetővé váló sarkvidéki forrásokhoz való hozzáférést is, és nem zárja ki a térség körül már 
most fellobbanó területi viták intenzívebbé válását. A klímaváltozás nyomán minden ko-
rábbinál nagyobb migrációs hullámok indulhatnak el. Az ENSZ becslése szerint 2020-ra  
milliós nagyságrendet érhet el a környezetvédelmi menekültek aránya. Ennek nagyon sok 
oka van, például vízhiány bizonyos földrajzi régiókban (aszály, talajprobléma: művelésre 
alkalmatlan), vízbőség (monszun, áradások, felmelegedésből adódó vízszintemelkedés), 
természeti katasztrófák miatti menekülés (földrengés, cunami). Az energiaforrások meg-
csappanása pedig egyre több országot kényszerít majd arra, hogy az atomenergia felé for-
duljon, ami felerősítheti a proliferáció kockázatát.

1. A csernobili nukleáris katasztrófa (1986) szennyezett területe
2. Az izlandi vulkán kitöréséből (2010. április 15-i  állapot) származó hamu szétszóródási területe
3. A nagybányai ciánszennyezés terjedési útja a Tisza folyóban (2000. január 30-a  után)

4. ábra
Környezeti és biztonsági területek átfedése Európában
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A természetes úton keletkezett veszélyforrásokkal szemben a mesterséges eredetű kihívá-
sokat gondatlanságból vagy tudatosan az emberi tevékenység okozza. Idesorolhatjuk ál-
talánosságban mindazokat kihívásokat és fenyegetéseket, amelyek a társadalmak létére, 
biztonságára, a nemzetközi rendszerre, illetve a környezetre jelenthetnek fenyegetést. A na-
gyon tág percepció miatt azonban ez a csoportosítás túlságosan általános egy komolyabb 
vizsgálat számára. Ugyanis az emberi társadalomra fenyegetést jelentő besoroláshoz ebben 
az esetben gyakorlatilag bármi hozzákapcsolható: a háborúk és a fegyveres konfliktusok, 
a gazdasági-pénzügyi élet működési zavaraiból fakadó gondok, a tömeges migráció, a kör-
nyezetszennyezés, az ökológiai egyensúly megbontása, a nemzetközi szervezett bűnözés 
tevékenysége, az illegális kábítószer- és fegyverkereskedelem, a terrorizmus stb. Emiatt 
célszerűnek tűnik a mesterséges eredetű kihívásokat további szempontok szerint (például 
irányultság alapján) külön csoportosítani.

2. A biztonságot veszélyeztető tényezők méret szerinti csoportosítása

Méretük szerint a kihívások lehetnek globálisak, kontinentálisak (azaz egy földrészre kor-
látozottak), regionálisak vagy szubregionálisak, valamint lokálisak. Egy világháború ér-
telemszerűen globális méretű fenyegetés az emberiség biztonságára nézve, ahogy sokan 
idesorolják az 1986-os  csernobili reaktorrobbanás után kialakult helyzetet is. A magasabb 
légkörbe jutott radioaktív szennyeződés terjedése, majd annak kimosódása az uralkodó szél-
járás irányától függően érinthetett sűrűn lakott vagy akár lakatlan területeket is. Hasonló 
megfontolásokból a nukleáris fegyverekre vonatkozó tárgyalások is globális vonatkozásúak. 
A klímaváltozáshoz hasonlatos globális kihívásokat azonban érdemes megkülönböztetnünk 
azoktól a biztonságot veszélyeztető tényezőktől, amelyeket különböző helyszíneken való 
előfordulásuk gyakorisága, s nem a mindenkire kiterjedő érintettség miatt nevezünk glo-
bális kihívásnak (például illegális migráció, terrorizmus).

A másik végponton lokális jellegűnek kell tekintenünk azokat a jelenségeket, ame-
lyek nem lépnek túl egy-egy állam határain. Az első világháború után mesterséges alaku-
latként létrehozott Jugoszláviában 1991 után kitört úgynevezett délszláv háborúkat például 
idesorolhatjuk. Bár a szövetségi állam széthullását kísérő katonai konfliktusok, majd az új 
államok (Szlovénia, Horvátország, Bosznia-Hercegovina, Montenegró, Macedónia, Ko-
szovó, Szerbia) megalakulása élénk nemzetközi figyelmet, helyenként heves reagálásokat, 
sőt Koszovó esetében nemzetközi fegyveres intervenciót is eredményezett, mégis azt kell 
mondanunk, hogy döntően egy lokális méretű, belső konfliktusról volt szó. A fegyveres 
konfliktusok különféle szakaszai során ugyanis a felek egyike sem kívánt a hajdani jugo-
szláv külső határokon változtatni.

A két fenti eset közé sorolhatók a regionális jellegű kihívások. Ilyennek volt tekinthető 
1989 után – továbbra is a térségünkből vett példával – a közép- és kelet-európai föderatív 
államok (a Szovjetunió, Jugoszlávia és Csehszlovákia) felbomlása. Természetesen a nem ka-
tonai jellegű regionális kihívások kezelésére is számos példa akad. A Nemzetközi Duna Bi-
zottság hatásköre például a folyó hajózhatóságának biztosítása. A létrehozó egyezményben 
a tagországok vállalják, hogy a Duna országukban elhelyezkedő szakaszát hajózható álla-
potban tartják folyami és a megfelelő szakaszokon tengeri hajók számára; elvégzik a szük-
séges karbantartási munkákat és fejlesztéseket a hajózási feltételek  biztosítása érdekében, 
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és nem akadályozzák a Duna arra alkalmas csatornáin a hajózást. A part menti országokat 
tömörítő szervezet ezért megvizsgál minden olyan kérdést, amely e feladat teljesítését bár-
milyen szempontból akadályozza.

A biztonságot veszélyeztető kihívások között számos olyan is akad, amelynek mére-
teit korántsem olyan könnyű eldönteni, mint az első pillantásra tűnik. A terrorizmust pél-
dául ma általánosan a globális kihívások közé sorolják. A fenyegetés konkrét vizsgálatai 
és az elemzések eredményei ugyanakkor azt mutatják, hogy a világ terrorcsoportjainak 
túlnyomó többsége napjainkban is a nemzeti terrorizmus kategóriájához tartozik, vagyis 
csupán lokális szinten tevékenykedik. Bár a fennmaradók egy részének tevékenysége szub-
regionális, olykor régiókon is átívelő, de az esetek túlnyomó többségében itt is viszonylag 
pontosan behatárolható az a terület, amelyet fenyegetnek (például kurd, iráni, palesztin 
militáns csoportok, illetve a baszk szeparatisták stb.). S végül számolnunk kell a globális 
terrorizmussal is, amelyet 2001 szeptemberében ismert meg a világ, de mind létszámában, 
mint cselekményei számában e kategória a legkisebb.

3. A biztonságot veszélyeztető tényezők hatókör szerinti csoportosítása

Hatókörük alapján a biztonságot veszélyeztető tényezők a vizsgált állam esetében vagy 
belsők, vagy külsők. Egy országon belül jelentkezhetnek belső feszültségek, válságok, 
fegyveres felkelések, polgárháborúk, illetve a többségi társadalmakkal együtt élő etnikai, 
vallási kisebbségek elleni különféle fellépések. Jogi szempontból mindezek az adott állam 
belső problémáihoz sorolódnak. Ugyanakkor fontos megjegyezni, hogy a nemzetközi jog 
két egymásnak ellentmondó elemet tartalmaz: az egyik a szuverenitás tradicionális értel-
mezése (befelé korlátlan, külső vonatkozásban pedig a többi hatalom szuverenitása kor-
látozza), amelyből logikusan következik a belügyekbe való be nem avatkozás tilalma. 
Vizsgálódásunk szempontjából a kérdés most már az: mi történik, ha a nemzetközi kö-
zösség úgy ítéli meg, hogy egy szuverén állam képtelen szuverenitását érvényesíteni az or-
szág teljes területén, vagy pedig úgy, hogy a szuverén hatalom a társadalom egy részét 
ilyen vagy olyan módon diszkriminálja. Az előbbire a működésképtelen államok példáját 
hozhatjuk fel (Szudán, Afganisztán, Irak), míg az utóbbira klasszikus eset Koszovó pél-
dája 1998– 1999-ben. Az utóbbi esetben a nemzetközi jognak ugyancsak részévé vált hu-
manitárius jog került ellentétbe a belügyekbe való beavatkozás tilalmával, és a Szerbiában 
élő albánok humanitárius jogainak védelme érdekében a NATO fegyveres erővel lépett fel. 
A nemzetközi szabályozás elvei, a nemzetközi intézmények gyakorlata, valamint a tagál-
lamok értelmezése mindmáig mély megosztottságot mutat ebben a vonatkozásban.

További probléma, hogy napjaink globalizálódó világában a biztonságot veszélyeztető 
tényezők hatókör szerinti felosztása egyre jobban elmosódik és veszít érvényességéből, 
különösen az integrációs formációkba belépő országok között. A közösségi hatáskörökbe 
kerülő szuverenitáselemek növekvő arányban teszik értelmezhetetlenné a külső és belső 
vonatkozások közti különbségtételt. Ebbe az irányba hat a biztonság úgynevezett nem ál-
lami szereplőinek mind erőteljesebb nemzetköziesedése is. A multinacionális vállalatok 
belső könyvelési eljárásokkal lépik át az egyes államok korábban szuverénnek hitt hatás-
köreit, a környezetvédelem területén tevékenykedő Greenpeace pedig hatékonyan képes 
fellépni egy-egy állam nemkívánatosnak ítélt gyakorlata ellen. Az elmúlt években komoly 
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nemzetközi ismertséget szerzett a humanitárius jogok világméretű érvényesülését moni-
torozó Amnesty International, vagy a világ korrupciós helyzetéről évente jelentést készítő 
Transparency International.

4. A biztonságot veszélyeztető tényezők fokozat/intenzitás szerinti 
csoportosítása

A biztonságot veszélyeztető tényezőket vizsgálhatjuk fokozatuk szerint, illetve intenzitásuk 
alapján is. Ezek mentén beszélhetünk kihívásokról vagy kockázatokról, feszültségekről vagy 
fenyegetésekről, válságokról, konfliktusokról és háborúkról. A felsorolás egyúttal egy in-
tenzitási sorrendet is mutat az egyszerű esettől a súlyosabb vagy bonyolultabb irányába. 
A felsorolt fokozatokat az alábbiakban fogalmi definíciós szinten taglaljuk.

4.1. Kihívás vagy kockázat

A kihívás a legáltalánosabb kategória. A kihívás olyan helyzetek és állapotok összességét 
jelenti, amelyek a lehetséges legalacsonyabb megnyilvánulási szinten negatívan befolyá-
solják az általánosan értelmezett biztonságot. A kockázat meghatározatlan eredetű, tárgyú, 
intenzitású és kimenetelű kihívás. Megléte növeli az instabilitást, a bizonytalanság érzetét; 
egy olyan állapot meghatározása, amely egy közösséget (államot) fenyegető ismert negatív 
hatású esemény eshetőségét hordozza magában. Minden biztonságpolitikai elemzés a ki-
hívások és kockázatok számbavételével kezdődik. A nemzetközi biztonsági tanulmányok 
szakirodalmában a kockázat fogalmát gyakran azonosítják a veszély kifejezéssel is. Minden 
kockázatnak létezik egy passzív (egy kedvezőtlen eshetőség kialakulása) és egy aktív di-
menziója (egy kockázatos lehetőség tudatos kalkulálása). A kihívásokra és kockázatokra 
kockázatkezeléssel válaszolhat a közösség (állam), ami a kockázatpotenciál csökkentését 
jelenti kármegelőzéssel, vagyis a várható negatív esemény bekövetkezési valószínűségének 
csökkentésével (prevenció), illetve kárcsökkentéssel, a kárhatás horderejének ellensúlyo-
zásával (korrekció).

2008. június 25-én  Thomas Fingar, a Nemzeti Hírszerzési Tanács (National Intelli-
gence Council: NIC) elnöke az amerikai képviselőháznak tett jelentésében első ízben ér-
tékelte a klímaváltozást az Egyesült Államok biztonságát fenyegető kockázatként. A NIC 
e jelentése szerint az éghajlatváltozás a következő évtizedekben várhatóan mélyreható 
stratégiai kihívások elé állítja az Egyesült Államokat; a heves viharok, aszályok, a miattuk 
bekövetkező tömeges migráció és a járványok amerikai katonai beavatkozásokat tehetnek 
szükségessé a világ különböző pontjain. Az ilyen éghajlati eredetű válságok miatt kormá-
nyok bukhatnak meg, terrorista mozgalmak alakulhatnak ki, hatalmas térségek destabilizá-
lódhatnak – fogalmaz a dokumentum,1 amelynek kapcsán az amerikai védelmi minisztérium 
és a hírszerző ügynökségek szakértői először foglalkoztak komolyan az éghajlatváltozás 
lehetséges biztonsági következményeivel. A nemzetközi sajtó az amerikai politikai gondol-
kodásban bekövetkezett fordulatként értékelte a NIC említett jelentését.

1 Fingar 2008.
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4.2. Feszültség vagy fenyegetés

A feszültség eltérő érdekek alapján kialakult véleménykülönbség államok és államcsoportok 
között. A feszültség akkor jelentkezik fenyegetésként, ha párosul az államhatalom erőfor-
rásait (lakosság, gazdasági, katonai és technológiai potenciál), vagyis az úgynevezett of-
fenzív képességeket maga mögött tudó agresszív szándékokkal. A fenyegetés eredetében, 
intenzitásában és végcélját illetően meghatározható kihívás.

A 19. századi hatalmi egyensúly körülményei között az aggregált hatalmi képességek 
voltak a mérvadók, és a gyengébb államok rendszerint a rendszer legerősebb hatalma ellen 
szövetkeztek. A 20. század végén, 1987-ben  fogalmazta meg Stephen Walt az úgynevezett 
fenyegetésegyensúly teóriáját,2 amelynek értelmében például Európában sok állam nem 
a legerősebb (Egyesült Államok), hanem a legfenyegetőbb állam (Szovjetunió) ellen szö-
vetkezett.

A hidegháború befejeződése, illetve a Szovjetunió szétesése után a feszültségek/fe-
nyegetések karaktere radikálisan megváltozott. A változás két legfontosabb eleme, hogy 
a feszültség/fenyegetés tárgyaivá, így az ezzel szembeni védelemé is, elsősorban a szemé-
lyek és objektumok váltak az országok területe helyett, továbbá a fenyegetés hordozói egyre 
gyakrabban a biztonság nem állami szereplői.

Az ENSZ megléte és működése a hidegháború utáni időszakban gátolta és gátolja az ál-
lamok közötti konfliktusok kialakulását és eszkalálódását, másfelől viszont a bipolaritás 
táborfegyelmének eltűnése szabad utat nyitott a különféle szintű elismeréseket követelő kö-
zösségek és népcsoportok törekvései számára. A globalizáció és az információs társadalom 
kibontakozása csak gyorsította ezt a folyamatot, elősegítve a nem kormányzati szervezetek 
(non-governmental organisations, NGO) nemzetközi működését. Bizonyos nem kormány-
zati szereplők – nemzetközi vállalatok, szervezett bűnözői csoportok, kalózok, különféle 
vallási és ideológiai szervezetek – erőteljes fenyegetést jelentenek a nemzetközi biztonságra.

4.3. Válság

Válsághelyzetek a feszültségek olyan eszközökkel történő növelésével jönnek létre, amelyek 
még a katonai fenyegetés szintje alatt maradnak. Mind az egyes államokon, mind a nem-
zetközi rendszeren belül látens konfliktusok tömege található, amelyek döntően egy-egy 
konkrét esemény hatására éleződnek ki, megnövelve az erőszak alkalmazásának lehető-
ségét. A válság kialakulásához, illetve elmélyüléséhez ugyanakkor számos különböző elem 
együttes megléte szükséges. Mély válság akkor alakulhat ki, ha 1. két vagy több szereplő 
között a vita tárgyát illetően feloldhatatlan ellentmondás áll fenn, 2. ha e vita egzisztenci-
ális vagy annak tekintett érdekeket érint, 3. ha a konfliktus megoldásához nem áll a felek 
rendelkezésre elégséges idő, 4. ha a válság kezelésére/megelőzésére irányuló erőfeszítések 
sikertelenek, illetve 5. ha a felek között fennáll a háború lehetősége. A Földközi-tenger ke-
leti medencéjében fekvő sziget, Ciprus két – török és görög – részre szakadásának esete 
1974-ben  egy nemzetközi válság klasszikus példája.

2 Walt 2002.
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4.4. Konfliktus

A konfliktusnak több definíciós szintje van. Magában foglalja legalább két félnek (államnak 
vagy államcsoportnak, szervezeteknek) egymással szemben álló álláspontját a nemzeti ér-
tékekre és érdekekre (függetlenség, önrendelkezés, határok, terület, lakosság) vonatkozóan, 
valamint a felek azon szándékát is, hogy a vitát a saját javukra döntsék el. Vagyis a konflik-
tust olyan vita tárgyát képező ellentétként lehet meghatározni, amely érinthet kormányokat, 
területeket vagy mindkettőt, és amelyben a fegyveres erő alkalmazása a két fél között ha-
lálos áldozatokkal is járhat. Bár az erőszakos érdekérvényesítés megítélése nem egységes 
a szakirodalomban, a Zbigniew Brzezinski által használt „alacsony, közepes és magas” 
intenzitású konfliktusok megkülönböztetése jól alkalmazható az erőszakkal is járó konf-
liktusok esetében.3 Amerikai szerzők gyakran használják a „nem háborús műveletek” for-
mulát is. Eszerint kialakulhatnak olyan sajátos konfliktusok, amelyben a szemben álló felek 
valamelyike a fegyveres erőszak olyan módját választja, amely még nem definiálható há-
borúként, de az erőszakos érdekérvényesítés ténye miatt indokolt az eseménysor konflik-
tusként való értelmezése. Ilyen volt például Észak-Írországban a brit különleges egységek 
(Special Air Service, SAS) és az Ír Köztársasági Hadsereg (Irish Republican Army, IRA) 
egymással szembeni tevékenysége.

A béke- és konfliktuskutatásban közismert Uppsalai Egyetem egy 2001-ben  közzétett 
kutatási anyagában4 azt javasolta, hogy a választóvonalat a konfliktus és a háború között 
a harci cselekményekben elhalálozott személyek száma alapján húzzák meg. Míg korábban 
1000 áldozat fölött beszéltek háborúról, a javaslat szerint ez a szint 25 főre csökkenhetne. 
Az Uppsala Conflict Project emiatt újraszámolta a második világháború utáni konfliktu-
sokat, s megállapította, hogy 1945 és 1992 között 204 fegyveres konfliktusra került sor, 
és ebből 127 államon belüli, 18 külső részvétellel zajló államon belüli és 40 államok kö-
zötti konfliktus volt. A 21. század első évtizedében közel 130 fegyveres konfliktust regiszt-
ráltak a világban.5

4.5. Háború

A háború definiálásának legismertebb formulája, hogy az tulajdonképpen a konfliktusban 
érintett felek közötti politika folytatása, csak immár fegyveres eszközökkel. Carl von 
 Clausewitz elhíresült definíciója6 még a 19. század elejéről származik, s bár a háborúnak 
azóta már tucatnyi más meghatározása is született, mégis ezt idézik a leggyakrabban. 
Fontos ugyanakkor hangsúlyoznunk, hogy Clausewitz a háború kapcsán azért ragaszko-
dott a politika elsőbbségéhez, mert a háborút politikai döntés kérdésének tekintette. Ezzel 
szemben a nemzetközi biztonsági tanulmányok realista iskolájának képviselői szerint, akik 
a háborúk kapcsán szintén elismerik a politika elsődlegességét, a háború korántsem egy 
döntés, hanem a nemzetközi rendszer struktúrájának elkerülhetetlen eredménye. A másik 
oldalon e definíció bírálói (a tudományág idealista vagy liberális iskolájának képviselői) 

3 Gazdag 2011.
4 Gazdag 2011.
5 Isaszegi 2012.
6 Perreau-Saussine 2005, 234–238.
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elsősorban azt hangsúlyozzák, hogy háborút nem a politika eszközeként, hanem a politika 
hibájaként kell felfognunk. A háborúban valamennyi résztvevő számára klasszikus érte-
lemben realizálódik a katonai tevékenység, amely során az érdekeit erőszakkal érvényesí-
teni szándékozó kezdeményező fél agressziót követ el. Az agresszió célja lehet egy másik 
állam szuverenitásának felszámolása, de irányulhat a célállam területének bizonyos, az ag-
resszor számára jelentőséggel bíró részének elfoglalására és a támadó fél territoriális rend-
szerébe történő integrálására is.

A totális és regionális háború mellett léteznek úgynevezett destabilizációs fegyveres 
akciók, amelyek célja a célállam (vagy hatalom) politikai, gazdasági rendjének megren-
dítése, valamint megtorló (valamely vélt vagy valós sérelem miatt indított) fegyveres tá-
madások. Együttesen ezek arra irányulnak, hogy a célállamot (vagy hatalmat) a támadó 
érdekeinek megfelelő politikai, gazdasági, diplomáciai vagy más lépések megtételére, va-
lamint olyan intézkedések foganatosítására kényszerítsék, amelyeket a támadó fél az am-
bíciói legitimálására használhat fel.

A háború lényeges ismérve, hogy a hadviselők a rendelkezésre álló haderő egészét 
vagy annak nagyobb részét felhasználják politikai céljaik elérésére. Ugyancsak minden 
eszközt felhasználnak, hogy csökkentsék az ellenfélnek a fegyveres küzdelem megvívá-
sához szükséges képességeit.

Bár az elmúlt fél évszázad háborúira igen különféle jelzőket aggattak az elemzők (to-
tális, nukleáris, hideg, korlátozott, helyettesekkel vívott, forradalmi, nemzeti felszabadító, 
népi, gerilla, partizán, terrorista stb.), a háború Clausewitz által megfogalmazott lényege 
nemigen változott. Vagyis a háború továbbra is szervezett erőszak, továbbra is instrumen-
tális jellegű, és továbbra is a politika folytatása más eszközökkel.

A háborúval foglalkozó stratégiai tanulmányok a nagyon nagy léptéket totális hábo-
rúként írják le. Ez a kifejezés legalább két általános lehetőséget takar: egyrészt a nukleáris 
fegyverekkel vagy más különlegesen pusztító fegyverekkel vívott háborút, de azt a háborút 
is, amelyben a társadalmi energiák és erőforrások lehető legszélesebb körét fordítják a há-
borús erőfeszítésre. Mindkettő közös abban, hogy a harc eszközei azoknak a céloknak 
a megsemmisülésével fenyegetnek, amelyeknek az érdekében alkalmazzák őket. Számos 
elemző szerint kizárólag ez a felismerés volt az, ami miatt a világ 1945 és 1991 között el-
kerülhette a szuperhatalmak közötti nukleáris háborút. Az elrettentés állt a középpontban: 
milyen körülmények között lenne sikeres egy nukleáris fenyegetés, és milyen következmé-
nyei lennének, ha kudarcot vallana, vagy a várttal ellentétes eredményre vezetne?

Mások szerint viszont az atomháborútól való félelem mellett számos egyéb tényező is 
szerepet játszott abban, hogy nem tört ki háború a szuperhatalmak között, s egyébként sincs 
megdönthetetlen bizonyíték arra, hogy a nukleáris fegyverek megakadályoztak volna egy 
nagyobb háborút. Olyannyira nem, hogy a Hirosimára és Nagaszakira ledobott atombom-
bákat követően a világot korlátozott célokért, korlátozott területen és résztvevőkkel folyó 
korlátozott és helyi háborúk – köztük a szuperhatalmak támogatásával zajló úgynevezett 
helyettesekkel vívott (proxy) háborúk –, illetve a forradalmi erőszak hullámai árasztották 
el. Olyan háborúk, amelyek módszerei kevéssé hasonlítottak a hivatásos katonák által el-
fogadott módszerekhez, s amelyekkel szemben az atombomba (vagy behelyettesítve: a leg-
modernebb haditechnika) sem jelentett/jelent megoldást. Ezekben a háborúkban ugyanis 
a racionális politikai érdekek követése sokszor átadja a helyét valami olyannak, amit az eg-
zisztenciális erőszakhoz hasonlítanak: egy olyan háborúnak, amelyben a közösségi iden-
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titás létrehozása vagy megerősítése a legfőbb cél (nemzeti felszabadító és népi háborúk). 
Hogy ugyanez igaz-e a nagyon kis léptékek világára – a gerilla- és partizánháborúkra, il-
letve a terrorista hadviselésre –, azt már jóval nehezebb megmondani.

Ellenőrző kérdések, tételek
• A kihívások kategóriái.
• A nem háborús műveletek.
• Mi a konfliktus?
• A válság fogalma és jelei.
• Mi jellemzi a mély válságot?
• A háború fogalma és jellemzői.
• Milyen ismertető jegyei vannak a háborúnak?
• Milyen háborútípusokat ismerünk?



Vákát oldal



III. A nemzetközi szervezetek és intézmények szerepe 
a biztonság megőrzésében

1. Az Egyesült Nemzetek Szervezete (ENSZ)

A nemzetközi szervezetek a 19. század végétől folyamatosan növekvő szerepet játszanak 
a nemzetközi biztonság alakításában. Az első világháború (1914–1918) után létrehozott 
Népszövetség az első komoly kísérlet volt a nemzetközi béke fenntartására, azonban ha-
táskörök és belső ellentétek okán nem tudta célját megvalósítani. A második világháború 
(1939–1945) után felállított Egyesült Nemzetek Szervezete (ENSZ) mind mandátum, mind 
eljárási módszer tekintetében korrigálta elődjének hiányosságait.

Az ENSZ a második világháborút követő időszak nemzetközi béke és biztonság kérdé-
seiben átfogó mandátummal és univerzális tagsággal (taglétszáma 193) rendelkező, a nem-
zetközi béke és biztonság kollektív megközelítésén alapuló szervezet. Működésének két fő 
szervező elve a hatalmi egységre alapozott hatalmi túlsúly és a kollektív biztonság.

Az 1945. október 24-én  hatályba lépett Alapokmány az ENSZ céljait a következőkben 
jelöli meg:

• a nemzetközi béke és biztonság fenntartása, s ebből a célból a békét fenyegető cse-
lekmények megelőzése és megszüntetése, a keletkező viszályoknak az igazságosság 
és a nemzetközi jog elvein alapuló rendezése;

• a nemzetek közötti baráti kapcsolatok fejlesztése a népek önrendelkezési joga 
és a nemzetek egyenrangúsága alapján;

• az emberi jogok és az alapvető szabadságjogok előmozdítása mindenki számára 
fajra, nemre, nyelvre és vallásra való tekintet nélkül;

• az egyes nemzetek által e közös célok érdekében kifejtett tevékenységek össze-
egyeztetésének központja legyen.

Az ENSZ-nek  hat főszerve van: a Közgyűlés, a Biztonsági Tanács (BT), a Gazdasági 
és Szociális Tanács, a Gyámsági Tanács, a hágai székhelyű Nemzetközi Bíróság és a Tit-
kárság.

A Közgyűlés az összes tagállam képviselőiből áll, amelyben a tagállamok egyenként 
legfeljebb 5 tagú delegációval képviseltethetik magukat. A Közgyűlés munkáját az évente 
megválasztott elnök irányítja. (Az ENSZ történetében eddig egy magyar elnöke volt a Köz-
gyűlésnek, az 1982–83-as  ülésszak idején, Hollai Imre személyében.) A Közgyűlés bármely 
kérdést megvitathat és határozatokat hozhat, amelyek azonban jogi értelemben nem kötele-
zőek a tagállamokra nézve. Eddig a leggyakoribb vitatémák a nemzetközi béke és biztonság 
kérdéseit érintették, de a Közgyűlés figyelme mindinkább a globális kérdések (környezeti 
gondok, demográfia, fenntartható fejlődés) felé fordult. Itt döntenek a világszervezet költ-
ségvetéséről is. A Közgyűlésben minden tagállamnak egy szavazata van.
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A Biztonsági Tanács (BT) fő feladata a nemzetközi béke és biztonság megóvása, hatá-
rozatait a tagállamok kötelesek végrehajtani. Eredetileg öt állandó (az USA, a Szovjetunió, 
az Egyesült Királyság, Franciaország, Kína) és hat nem állandó tagja volt. A kétévente 
megújított nem állandó tagok száma a világszervezet tagjainak növekedésével folyama-
tosan emelkedett tízre, az állandó tagok közül pedig a Szovjetuniót Oroszország váltotta 
fel (1991). A BT eljárási kérdésekben egyszerű többséggel dönt, minden más esetben vi-
szont a döntéshez szükséges szavazatoknak magukban kell foglalni az állandó tagok 
egyetértő állásfoglalását (nagyhatalmi egyhangúság elve). Ezt a kívánalmat szokták hely-
telenül az állandó BT-tagok vétójogának nevezni. (Az elnevezés azért nem helyes, mert 
a vétójog a már meghozott határozat végrehajtásának megakadályozását jelenti, míg ebben 
az esetben egy állandó tag nemleges véleménye egyszerűen meggátolja a döntést.) A tar-
tózkodás nem minősül ellenszavazatnak, tehát a határozat így is meghozható. Az ENSZ 
eddigi történetében a Szovjetunió élt leggyakrabban azzal a lehetőséggel, hogy a számára 
kedvezőtlennek ítélt döntéseket megakadályozza.

Amennyiben a Biztonsági Tanácsnak a nemzetközi rend helyreállítására vonatkozó 
határozatait az érintett felek nem hajtanák végre, úgy a BT elsősorban fegyveres erők al-
kalmazását nem kívánó szankciókat – gazdasági, vasúti, légi, tengeri és hírközlési kap-
csolatok megszakítása, embargó elrendelése – alkalmazhat. Ha ezek hatástalanok, úgy 
fegyveres erők felhasználásával olyan műveleteket foganatosíthat, amelyeket a nemzet-
közi béke helyreállítása szempontjából szükségesnek ítél. A szükséges fegyveres erőket 
a BT felhívására a tagállamok bocsátják rendelkezésre. A legnagyobb szabású ilyen had-
műveletre 1991-ben  került sor, miután Irak lerohanta Kuvaitot, és az USA vezette több 
százezres nemzetközi haderő helyreállította az ország szuverenitását.

A Gazdasági és Szociális Tanács feladata a tagállamok gazdasági, társadalmi, emberi 
jogi és kulturális együttműködésének hatékony elősegítése. A tanács tagjait a Közgyűlés 
választja, illetve minden évben a tagok egyharmadát választják újra. A hatáskörébe eső 
területeken vizsgálatokat végez, jelentéseket készít, amik alapján ajánlásokat tesz a Köz-
gyűlésnek.

A Gyámsági Tanács a nemzetközi gyámsági rendszerrel kapcsolatos kérdéseket vizs-
gálja. E testületnek különösen a gyarmati rendszer felszámolásának idejéig volt jelentős 
szerepe (utolsó gyámsági terület: 1994 Palau). Tagjai a gyámságot gyakorló államok, a BT 
állandó tagállamai, továbbá a Közgyűlés által ide delegált tagok.

A Nemzetközi Bíróság ugyanúgy főszerve az ENSZ-nek, mint a Népszövetségnek volt.
Az ENSZ Titkársága a főtitkárból és a szervezet tisztviselői karából áll. A főtitkár 

a világszervezet első számú tisztségviselője – 2017. január 1-jétől  a portugál származású 
António Gutteres –, akit a BT javaslatára a Közgyűlés választ ötéves időtartamra. Részt 
vesz, rendszerint elnököl az ENSZ főszerveinek ülésein, továbbá éves jelentéseiből jól 
nyomon követhető a világszervezetnek a nemzetközi biztonságról vallott mindenkori kon-
cepciója. A jövő kihívásai, konfliktusai okán egyre nagyobb diplomáciai szerepet kell vál-
lalnia közvetítői, jószolgálati ügyekben is.

Az Alapokmányban külön fejezetek tárgyalják azt az eljárási rendet, amelyet a Biz-
tonsági Tanácsnak és a tagállamoknak a béke veszélyeztetése, a béke megszegése és tá-
madó cselekmények esetén követniük kell.
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1.1. Viták az ENSZ reformjáról

Az ENSZ egyik legfontosabb belső kérdése 1991 óta a szervezet reformja. Az ENSZ még 
mindig az 1945-ben  létrehozott modell szerint működik, noha alapjaiban változott meg 
a világ. A Biztonsági Tanács állandó tagjait még mindig az öt egykori világháborús győztes 
ország adja, vagyis a testületben Európa általában véve is túl van reprezentálva, hiszen 
az ötből három (Franciaország, Egyesült Királyság, Oroszország) állandó tag európai állam. 
Ezzel szemben nincs állandó helye a BT-ben  számos, napjainkra nagyhatalommá vált or-
szágnak, mint például a milliárdos lakosságú Indiának, az EU gazdaságilag legerősebb 
államának, Németországnak és az egykori másik háborús ellenfélnek, a mára gazdasági 
szuperhatalomnak tekintett Japánnak. Nincs képviselve sem az afrikai, sem a dél-amerikai 
kontinens, noha az utóbbi tekintetében Brazília – méretét, gazdasági és katonai potenciálját 
tekintve – megkerülhetetlen tényező. A 80-as évektől folyamatos viták tárgya a Biztonsági 
Tanács állandó tagjai létszámának növelése. Az ENSZ BT reformjára többféle elképzelés 
is született, azonban az erről dönteni hivatott, 2005-ben  összeült és a szervezet hatvanéves 
fennállását ünneplő csúcs nem tudott dönteni – elsősorban a BT jelenlegi tagjainak ellenál-
lása miatt, akik nem kívánták feladni jelenlegi, aránytalanul erős pozícióikat. A valós erővi-
szonyoknak egyre kevésbé megfelelő struktúrából szinte egyenesen következik a szervezet 
egészének pénzügyi válsága, hiszen a helyzetükkel elégedetlen államok egyre kevésbé haj-
landóak finanszírozni a jelenlegi struktúrákat. Ez kihat a működés minden területére, a hu-
manitárius segélyezéstől egészen a békefenntartó műveletekig.

1.2. A Millennium Development Goals

Az ENSZ 2000 szeptemberében tartott New York-i  millenniumi közgyűlésén fogadták el 
a Millenniumi fejlesztési célok (Millennium Development Goals, MDGs) című dokumen-
tumot. Ebben nyolc olyan területet határoztak meg, amelyeken 2015-ig  látványos javulást 
kell elérni annak érdekében, hogy a megfelelően kezelhetők legyenek a világ előtt álló leg-
fontosabb problémák. A nyolc terület (éhezés, oktatás, nemek közötti egyenlőség, gyer-
mekek és anyák egészségügyi helyzetének javítása, az AIDS elleni fellépés, a fenntartható 
fejlődés és a környezetvédelem) egyfelől jelzi, hogy a világszervezet a globális problémák 
kezelését napirenden kívánja tartani. Ennek érdekében az eredeti célkitűzéseket a Rio+20 
folyamat keretében továbbfejlesztették. Az új program elnevezése Fenntartható fejlődési 
célok (Sustainable Development Goals, SDGs). Másfelől azt is látni kell, hogy az ambici-
ózus program teljesítése a jelzett határidőig meglehetősen irreális volt.

2015-ben  a világ vezetői elkötelezték magukat amellett, hogy véget vetnek a szegény-
ségnek, harcolnak az igazságtalanság ellen, továbbá fellépnek a klímaváltozás negatív ha-
tásai ellen. Az így kialakított 2030-as  fenntartható fejlődési keretrendszer egy jobb jövő 
kilátását kínálja. A 193 ország elfogadta a Fenntartható fejlődési célokat, új mércét állítva 
ezzel úgy, hogy senkit nem hagynak magára. Ebben a programban tizenhét célterületet 
azonosítottak: a szegénység felszámolása, az éhezés megszüntetése, egészség és jólét, mi-
nőségi oktatás, nemek közötti egyenlőség, a tiszta ivóvíz és alapvető köztisztaság, meg-
fizethető és tiszta energia, a tisztességes munka és gazdasági növekedés, ipar, innováció 
és infrastruktúra, egyenlőtlenségek csökkentése, fenntartható városok és közösségek,  felelős 
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fogyasztás és termelés, éghajlatváltozás elleni fellépés, tengerek, óceánok védelme, szá-
razföldi ökoszisztéma védelme, béke, igazságosság, erős intézmények, partnerség e célok 
elérése érdekében. A program végrehajtása ugyanolyan kérdőjeleket vet fel, mint a Millen-
niumi fejlesztési célok tették.

2. Az Észak-atlanti Szerződés Szervezete (NATO)

A NATO a kollektív védelem szervezete, de emellett aktív alakítója korszakunk ko-
operatív biztonsági rendszerének. 1949. április 4-én, 12 állam részvételével alapították 
 Washingtonban. A világ leghatalmasabb katonai-politikai szervezetének alapító szerző-
dése egy mindössze 14 cikkelyből álló dokumentum.

A bevezetőben az aláíró felek leszögezték, hogy egyesítik erőiket „közös védelmük, 
valamint a béke és biztonság fenntartására”, továbbá hogy az észak-atlanti térségben „elő-
mozdítsák a stabilitást és a jólétet”, s megőrizzék a „szabadságot, népeiknek a demokrácia, 
az egyéni szabadság és a jog uralma elvein nyugvó közös örökségét”. A szerződés szerint 
a felek kötelezik magukat, hogy minden viszályt, amelybe belekerülnek, oly módon ren-
deznek, hogy a nemzetközi béke és biztonság ne kerüljön veszélybe (1. cikk), s mindannyi-
szor tanácskozni fognak egymással, valahányszor bármelyikük területi épségét, politikai 
függetlenségét vagy biztonságát veszély fenyegeti (4. cikk). A biztonsági garanciaként el-
híresült 5. cikk mondja ki: „A felek megegyeznek abban, hogy egyikük, vagy többjük ellen, 
Európában vagy Észak-Amerikában intézett fegyveres támadást valamennyiük ellen irá-
nyuló támadásnak tekintenek, és ennélfogva megegyeznek abban, hogy ha ilyen támadás 
bekövetkezik, mindegyikük az ENSZ Alapokmányának 51. cikke által elismert jogos egyéni 
vagy kollektív védelem jogát gyakorolva, támogatni fogja az ekként megtámadott felet 
vagy feleket azzal, hogy egyénileg és a többi féllel egyetértésben, azonnal megteszi azokat 
az intézkedéseket – ideértve a fegyveres erő alkalmazását is –, amelyeket a békének és biz-
tonságnak az észak-atlanti térségben való helyreállítása és fenntartása érdekében szüksé-
gesnek tart.” Ami a NATO új tagokkal való bővülését illeti, a 10. cikk úgy rendelkezik, 
hogy a „felek egyhangú megegyezéssel hívhatnak meg a szerződéshez csatlakozásra olyan 
európai államot, amely képes arra, hogy elősegítse a szerződés elveinek továbbfejlesz-
tését”, s képes hozzájárulni a térség biztonságához. Az alapító 12 állam (Belgium, Dánia, 
Franciaország, Hollandia, Izland, Kanada, Luxemburg, az Egyesült Királyság, Norvégia, 
Olaszország, Portugália, USA) mellé a hidegháború évtizedeiben tagként meghívták Török-
országot és Görögországot (1952), az NSZK-t (1955) és Spanyolországot (1982). A szerződés 
időtartamát meghatározó 13. cikkely szerint a washingtoni szerződés hatálybalépését kö-
vető 20 év elteltével bármelyik fél kiléphet, ha előtte egy évvel értesíti az Amerikai Egye-
sült Államok kormányát. Teljes kilépésre egyébként eddig a NATO történetében nem került 
sor. Több tagállamnak van azonban valamilyen szempontból különleges státusza a szövet-
ségen belül: Franciaország 1966-tól  2009-ig  nem vett részt a NATO katonai szervezetében, 
Spanyolország eleve csak a politikai szervezetbe lépett be, Norvégia területén a szervezet 
nem állomásoztathat nukleáris fegyvereket, a hadsereggel nem rendelkező Izland pedig 
értelemszerűen csak megfigyelőkkel képviselteti magát a szervezet katonai testületeiben.

A Varsói Szerződés felbomlása (1991), illetve a Szovjetunió szétesése (1991) után 
a rendszerváltó közép-európai államok biztonságuk garanciáját a NATO-hoz való 
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közeledésben  látták. A NATO fokozatosan nyitott a hajdani ellenfelek felé, majd első 
körben három országot (Csehország, Lengyelország, Magyarország) hívott meg tagjai közé 
 1999-ben. A második bővítési körbe hét ország – Bulgária, Észtország, Lettország, Litvánia, 
Románia, Szlovákia és Szlovénia – került 2004-ben. Albánia és Horvátország 2009-ben  
váltak a szervezet tagjaivá. A NATO utolsó bővítésének időpontja 2017. június 5-e, amikor 
Montenegró csatlakozási szerződésének ratifikációs okmányait az amerikai kormánynál 
letétbe helyezte. A szervezet taglétszáma így 29-re  nőtt.

2.1. A NATO politikai céljai

Az Észak-atlanti Szerződés Szervezetével egy olyan védelmi szövetség alakult meg, amely 
a részt vevő államok függetlenségén, politikai és katonai együttműködésén alapszik. Lét-
rehozásának nemzetközi jogi alapját az ENSZ Alapokmány 51. cikke tette lehetővé. Jel-
legét tekintve a NATO olyan kormányközi szervezet, amelyben a döntéseket a tagállamok 
közötti konzultációk és viták után egyhangúlag, azaz konszenzussal hozzák. A szervezet 
tehát nem nemzetek feletti (szupranacionális) testület, döntései csak valamennyi tagállam 
egyetértése esetén lépnek hatályba.

A NATO transzatlanti viszonyt testesít meg a szövetség európai államai és az USA, va-
lamint Kanada között azzal a céllal, hogy békét és stabilitást biztosítson a kontinens, és tá-
gabb értelemben a világ számára is. E célokat támasztja alá a közös védelem megszervezése 
és tervezése, a katonai együttműködés a tagállamok között, sőt a gazdaság, a tudomány, 
a környezetvédelem és más idevágó területeken kialakított együttműködés is.

A szövetség szervezeti és politikai fejlődése szorosan kapcsolódott a mindenkori nem-
zetközi helyzet alakulásához. A hidegháború éveiben fő célja értelemszerűen a Szovjet-
unió vezette kommunista tábor katonai és politikai féken tartása (containment) volt. Ennek 
alapján a NATO története két nagy időszakra bontható: 1949 és 1989 között a bipoláris 
világ legfontosabb nyugati szervezete volt, 1989 után viszont gyors átalakuláson ment át.

A NATO egyesített katonai szervezete adja a kereteket a tagországok védelmének biz-
tosításához. A szervezet érdekszférájához tartozó térségeket katonai parancsnokságok há-
lózata fedi le, amelyek megteremtik a feltételeket a fegyveres erők közös gyakorlataihoz, 
a távközlési és információs rendszerek működtetéséhez, a légvédelem, a logisztikai támo-
gatások terén megvalósuló együttműködéshez, az eljárások és felszerelések szabványosítá-
sához, illetve közös felhasználásához. Békeidőben a NATO-erők nagyobb része általában 
nemzeti irányítás alatt áll, ez alól a NATO-parancsnokságok integrált törzsei és az integrált 
légvédelmi rendszer különféle elemei jelentenek kivételt.

2.2. A NATO működése

A NATO-tagállamok együttműködése két alapelvre, a részt vevő államok szuverenitá-
sának kölcsönös elismerésére, valamint a közös politika kialakításának mechanizmusára 
épül. A két pillérre épülő biztonság oszthatatlan, így a tagállamoknak a biztonságukat 
érintő kihívásokra nem pusztán saját erőforrásaikra támaszkodva kell reagálniuk. Ugyan-
akkor viszont minden tagállam számára megmarad a nemzeti elkötelezettség felelőssége 
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is. A szövetség arra teszi képessé tagállamait, hogy közös erőfeszítéseiknek köszönhetően 
megnöveljék képességeiket alapvető nemzeti biztonsági céljaik elérésére.

A közös határozathozatal folyamata konszenzuson alapul. Természetesen a konszenzus 
elérése gyors és sokoldalú információt, ezek cseréjét, jól működő konzultációs mechaniz-
must és a megállapodásra törekvés minimumát feltételezi. Így az elfogadott döntés végrehaj-
tása valamennyi államnak érdeke. Ez a rendszer mindamellett biztosítja az egyes tagállamok 
külön érdekeinek figyelembevételét is. Legkönnyebben az ügyrendi különbségek hidalhatók 
át. A már említett Izland például minden fórumon polgári személlyel képviselteti magát. 
De még a katonai szervezetből évtizedekre kivált Franciaország esetében is megtalálhatók 
az áthidaló megoldások: a franciák a NATO katonai szervezeteivel a Katonai Bizottsághoz 
delegált Francia Katonai Misszión keresztül tartották a kapcsolatot.

A gyakorlati együttműködés legfontosabb formája a konzultáció. Ez gyakorlatilag 
mindenféle kérdésre kiterjed, érvényes minden szintre a kormányzati szférától az egyes 
intézményekig, továbbá magában foglalja az előzetes tájékoztatástól az utólagos értéke-
lésig a teljes folyamatot. A több évtizedes gyakorlat lehetővé teszi sürgős és kényes hely-
zetek megoldását is.

2.3. Vezető testületek

Bár a washingtoni alapító szerződés mindössze egy helyen foglalkozik a létrehozandó szer-
vezet struktúrájával, mára több ezer fő dolgozik a szervezet testületeiben. Közülük a leg-
fontosabbak a következők.

Az Észak-atlanti Tanács rendelkezik a tényleges döntési képességekkel. Nagyköveti, 
külügyi és védelmi miniszteri, illetve kormányfői szinten ülésezhet. Az állandó képvi-
selő nagykövetek rendszerint hetente összeülnek. A Tanács miniszteri (általában évente 
kétszer) vagy állam- és kormányfői szinten is összeülhet, azonban a döntési jogkör ér-
vényessége független az összetételtől. A tagállamok azonos jogokkal rendelkeznek, így 
a testület a NATO tevékenységének minden aspektusára kiterjedő döntéseit konszen-
zussal hozza. A NATO ezen a szinten biztosítja a tagállamok számára a közvetlen fó-
rumot minden olyan kérdés felvetésére, amely biztonságukat érinti. A Tanács fontos 
közéleti szerepet is betölt: nyilatkozatokat, közleményeket ad ki, amelyek általános po-
litikai irányelvként szolgálnak a nemzeti és nemzetközi hatóságoknak és szerveknek. 
Munkáját a Nemzetközi Titkárság, a Nemzetközi Katonai Törzs, továbbá különféle bi-
zottságok segítik.

A nukleáris ügyekben illetékes fórum az Atomtervező Csoport, amely évente kétszer, 
a védelmi miniszterek szintjén ülésezik.

A főtitkár 1957-től  a NATO legláthatóbb politikusa. Mindig európai politikus, aki 
egyúttal elnöke a szervezet irányító testületeinek. Összefogja a külkapcsolatokat, közvetít 
a tagállamok kormányai között, jelentős szerepe van a szervezet mindenkori politikájának 
alakításában. Munkáját az 1951-ben  felállított Nemzetközi Titkárság (mintegy 1200 fő) se-
gíti. A NATO első főtitkára az angol Lord Hastings Ismay (1887–1965) volt, jelenleg pedig 
a norvég Jens Stoltenberg tölti be e posztot.

Katonai és védelmi ügyekben a vezérkari főnökökből álló Katonai Bizottság az il-
letékes. Ez a legmagasabb rangú katonai hatóság a NATO-ban. A Katonai Bizottság 
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javaslatokat  tesz a NATO politikai vezetésének a közös védelem szempontjából szüksé-
gesnek ítélt kérdésekről, irányelveket ad ki katonai szervei számára, vezetési funkciókat 
lát el stratégiai és más katonai kérdésekben. Tevékenységét a tagállamok szakértőiből álló 
munkacsoportok és a Nemzetközi Katonai Törzs támogatja.

2.4. Parancsnokságok

A NATO szervezete két stratégiai parancsnokság köré összpontosul.
A Szövetséges Műveleti Parancsnokságnak (Allied Command Operations, ACO) három 

szintje van, a Szövetséges Erők Európai Főparancsnoksága (Supreme Headquarters  Allied 
Powers Europe, SHAPE) a belgiumi Monsban települ, és a szövetséges erők európai főpa-
rancsnokának (Supreme Allied Commander Europe, SACEUR) alárendeltségébe tartozik. 
Az új struktúra szerint a SHAPE elsődleges figyelme a NATO-központ számára biztosí-
tott stratégiai tanácsadásra összpontosul, illetve arra, hogy az ACO alárendelt szerveinek 
stratégiai útmutatással szolgáljon. A hadműveleti szintet a Szövetséges Összhaderőnemi 
Hadműveleti Parancsnokság (Joint Force Command Headquarters, JFC HQ – Brunssum, 
Hollandia), az Egyesített Főparancsnokság (Joint Headquarters, JHQ – Lisszabon, Por-
tugália), illetve a Szövetséges Összhaderőnemi Hadműveleti Parancsnokság (Joint Force 
Command Headquarters, JFC HQ – Nápoly, Olaszország) jelenti.

A másik stratégiai parancsnokság, a Szövetséges Transzformációs Parancsnokság 
(Allied Command Transformation, ACT) az Egyesült Államokban, a Virginia állambeli 
Norfolkban működik, egy olyan helyen, amely nemcsak elősegíti az erős transzatlanti kap-
csolatok fenntartását, hanem lehetővé teszi az USA közvetlen befolyását. A parancsnokság 
korábbi felelősségi körzete megszűnt, ma a katonai képességek biztonságpolitikai igé-
nyeknek megfelelő erővé történő átalakításáért felel, ami részben doktrinális jellegű elem-
ző-értékelő, haderőtervező és az interoperabilitást elősegítő feladatokat foglal magában.

2.5. A befogadó nemzeti támogatás

Az elnevezésen az adott (befogadó) tagállam területén átvonuló, illetve ott települő NATO-
erők számára nyújtott polgári és katonai támogatást értjük. A befogadó nemzeti támogatás 
nyújtása a szövetségi kötelezettség része, a szövetségi művelet fontos eleme. Végrehajtására 
válságok vagy konfliktusok megoldása érdekében kerül sor, mint történt Magyarországon 
a jugoszláv válság kezelésének idején.

A befogadó nemzeti támogatás a NATO-kontingens számára helyben beszerezhető, 
illetve rendelkezésre álló eszközök, szolgáltatások igénybevételét jelenti. A műveletben 
részt vevő tagállam fegyveres erői ily módon ellátás tekintetében támaszkodhatnak a fo-
gadó állam erőforrásaira, azokat a NATO eljárási keretei között megkötött szerződésekkel 
tudja igénybe venni. Az eljárás alapja az a dokumentum, amit a fogadó nemzet és a NATO- 
parancsnokság köt. A megállapodás rögzíti, hogy a költségeket milyen arányban fedezik 
befogadó nemzeti, megosztott többnemzeti alapból, illetve NATO-forrásból.
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2.6. A NATO válságreagálási rendszere

A szervezet készültségi és tervezési rendszerét a különböző fokozatú válságkezelési, illetve 
ha szükséges, kollektív védelmi feladatok előkészítése érdekében hozták létre. Az egyes 
intézkedéseket, valamint a hozzájuk kapcsolódó szövetségi szintű riasztási fokozatokat 
a NATO Válságreagálási kézikönyve tartalmazza, amelyet rendszeresen frissítenek.

2.7. A szövetség partnerségi kapcsolatai

A partnerségi kapcsolatok megalapozása 1991-ben  kezdődött, a NATO ugyanis ekkor hozta 
létre az Észak-atlanti Együttműködési Tanácsot. 1997-ben  lépett a helyébe az Euro-atlanti 
Partnerségi Tanács, amelyben mind a tagállamok, mind a partnerállamok (saját igényeik 
szerint) politikai és biztonsági kérdésekben egy fórumon belül tárgyalhatnak. Ez a mára 
kiteljesedett ambiciózus együttműködési forma megfelelő motivációt adhat a jövőre nézve 
a béke és stabilitás erősítésében.

3. Az Európai Unió (EU)

Bár az európai integráció folyamata indulásakor (1950, Schuman-nyilatkozat) közvetlen 
biztonsági és stratégiai megfontolásokat tartalmazott – a Montánunió (1951) keretében egy 
főhatóság alá vonták a francia és német szén- és acéltermelést, megakadályozandó a két 
ország újbóli fegyveres szembefordulását –, az Európai Gazdasági Közösséget létrehozó 
római szerződés (1957) csak gazdasági területre terjedt ki. A hat alapító ország (Francia-
ország, az NSZK, Olaszország és a Benelux államok) vezetői föderalista meggyőződéssel 
úgy vélték, hogy idővel az integráció folyamata a gazdaságról megállíthatatlan módon fog 
átterjedni a társadalom és a politika más dimenzióira is. A kül- és biztonságpolitika kima-
radását a szerződésekből jórészt az tette lehetővé, hogy az integráció a NATO biztonsági 
ernyője alatt növekedhetett. Másrészt máig nehezíti a közös biztonság- és védelempolitikát 
az integrációban részes államok eltérő nemzetközi jogi státusza, így például az, hogy két 
tagállam (Egyesült Királyság és Franciaország) nukleáris hatalom, és állandó tagja az ENSZ 
Biztonsági Tanácsának.

Fejlődése folyamán az európai integráció tagállami szuverén hatáskörök jelentős 
elemeit gyűjtötte össze a közös politikákba (külkereskedelem, vám, agrárpolitika, me-
nekültügy, bevándorláspolitika), hogy ezeket a hatásköröket az EU megfelelő szervei gya-
korolják. Az EU biztonság- és védelempolitikája azonban mindmáig eltérő mechanizmussal 
működik, mert ezen a területen megmaradt a kormányközi döntési mechanizmus. Ennek 
értelmében a közös biztonság- és védelempolitika valamennyi kérdésében a Tanács (az Eu-
rópai Unió Tanácsa) egyhangúan hozza döntéseit, majd azokat az EU külügyi és biztonság-
politikai képviselője és a tagállamok hajtják végre. A közös biztonság- és védelempolitika 
végrehajtásának pénzügyi hátterét a tagállamok és az EU költségvetései szolgáltatják.

A kül- és biztonságpolitika először 1992-ben, a maastrichti szerződésben került be 
az integráció keretei közé, és azóta lényeges területeken fejlődött tovább. 1999-ben  az állam- 
és kormányfők kölni csúcstalálkozóján (Európai Tanács, EiT) elfogadták a szükségesnek 
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ítélt katonai és polgári képességekről szóló döntést, amely az EU-t képessé teszi az úgyne-
vezett petersbergi válságkezelő feladatok végrehajtására. Ekkor született meg az európai 
biztonság- és védelempolitika. Ugyancsak 1999-ben  fogadták el a Helsinki Headline Goals 
csomagot, aminek összeállása után, 2003-ban  az EU megkezdte első műveletét Boszniában 
(EUFOR Althea). 2003-tól  az EU több mint húsz különféle (katonai és polgári) válságkezelő 
műveletet indított, és ugyancsak 2003-ban  közzétette első biztonsági stratégiáját.

3.1. Az EU biztonsági stratégiája

Javier Solana, az EU kül- és biztonságpolitikai főmegbízottja a 2003. június 19–21-én  tar-
tott thesszaloniki Európai Tanácson terjesztette be az általa kidolgozott európai biztonsági 
stratégiát, amely a Biztonságos Európa egy jobb világban címet kapta. A dokumentumot 
2003. december 12-én  fogadta el az Európai Tanács.

A közvetlen előzményekhez tartozik, hogy az USA 2002 szeptemberében tette közzé új 
nemzetbiztonsági stratégiáját, majd mintegy fél évvel később a terrorizmus elleni harc nem-
zeti stratégiáját is, amely szerint az USA számít ugyan szövetségeseire, de habozás nélkül 
cselekszik egyedül, ha érdekei úgy kívánják. Európa radikálisan leértékelődött az amerikai 
stratégiai gondolkodásban.

A Solana-dokumentum megnevezi az Európára leselkedő öt fő biztonsági kihívást, 
hangsúlyozva, hogy a globalizáció idején a távoli fenyegetések ugyanolyan reálisak, mint 
a közeliek. E kihívások a következők: terrorizmus, a tömegpusztító fegyverek proliferá-
ciója, regionális konfliktusok, a bukott államok és végül a szervezett bűnözés.

A stratégiát 2008-ban felülvizsgálták, de a tagállamok részéről nem volt közös akarat 
egy új dokumentum készítéséhez. Az áttörés 2016-ban  következett be, amikor az Európai 
Tanács elfogadta a Közös jövőkép, közös cselekvés: erősebb Európa. Az EU globális kül- 
és biztonságpolitikai stratégiája című stratégiát. A dokumentumot az EU jelenlegi külügyi 
és biztonságpolitikai főképviselője, Federica Mogherini nyújtotta be. A stratégia öt célt fo-
galmaz meg. Ezek az unió biztonsága, állami és társadalmi ellenálló-képesség az uniótól 
keletre és délre, a konfliktusok integrált megközelítésének kifejlesztése, együttműködésen 
alapuló regionális szerveződések és a globális kormányzás a 21. században.

Továbbá a közös kül- és biztonságpolitikára vonatkozóan öt cselekvési irányt is kijelöl:
• a Magreb-régióban és a Közel-Keleten támogatni fogja a többoldalú funkcionális 

együttműködést,
• elmélyíti a Törökországgal folytatott ágazati együttműködést,
• kiegyensúlyozott szerepvállalásra törekszik az öböl menti régióban,
• támogatja az Észak-Afrika és a szubszaharai Afrika, illetve az Afrika szarva 

és a Közel-Kelet alrégiók közötti együttműködést,
• támogatja az afrikai békét és fejlődést.1

1 Európai Unió 2016.
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3.2. A „soft diplomacy” eszközei

A „puha” és „kemény” hatalom kifejezések Joseph Nye amerikai politológus nevéhez fű-
ződnek, aki így fogalmaz: „a puha hatalom azon képesség […] amikor rábírsz másokat arra, 
hogy azt akarják, amit magad is akarsz […] A kemény hatalom egy ország katonai és gaz-
dasági erejéből fakadó kényszerítő ereje. A puha hatalom egy ország kultúrája, politikai 
eszméi és stratégiájából fakadó vonzó mivolta.”2

Az európai biztonsági stratégia3 szerint a kihívásokra adandó válasz egyik esetben sem 
lehet pusztán katonai, noha ez is egyike az eszközöknek. A fenyegetések kezeléséhez olyan 
megoldásokra van szükség, mint a nemzetközi egyezmények, politikai-gazdasági nyomás-
gyakorlás, hírszerzési, rendőri és bírói együttműködés, humanitárius fellépés, gazdasági 
és polgári újjáépítés. Az EU rendelkezik a szükséges eszközökkel. Az Európai Uniónak 
érdeke és célja, hogy stabilizálja szomszédságát amellett, hogy elkötelezett a nemzetközi 
jog, a hatékony multilaterális rendszerek és különösen az ENSZ fenntartása és megerősí-
tése kérdésében is. Több helyen felmerül a dokumentumban, hogy a vázolt fenyegetések 
és problémák kezelése összefogást igényel. E témán belül kitüntetett helyet kap az Egyesült 
Államokkal való transzatlanti együttműködés, ami pótolhatatlan. A cél az, hogy hatékony 
és kiegyensúlyozott kapcsolatot legyen az Egyesült Államokkal. Ez is amellett szól, hogy 
az EU erősítse meg képességeit és növelje egységét.4

A 2016-os  globális stratégiában is hasonló az uniós érvelés: „az EU mindig is büszke 
volt puha erejére és ez a jövőben sem lesz másként, hiszen e téren az élen járunk.”5 A rea-
litások talaján maradva azonban a napjainkban folyó tizenhét (katonai és polgári) misz-
szió azt igazolja, hogy a puha és kemény eszközök használata elválaszthatatlan egymástól.

3.3. A lisszaboni szerződés

A lisszaboni szerződés (2007. október 18. Hatálybalépés: 2009. december 1.) több válto-
zást eredményezett az EU működésében. A szerződés szerint az európai biztonság- és vé-
delempolitika elnevezés közös biztonság- és védelempolitikára (Common Security and 
Defence Policy, CSDP) változott. A CSDP intézményi szerkezetében a következő fontos 
változások történtek.

• Állandó elnöki poszt az Európai Tanács élén.
A tagállamok első számú vezetői az Európai Tanács keretében évente legalább négy-
szer tartanak csúcstalálkozót, amelyeken irányt szabnak az unió életét foglalkoztató 
legfontosabb kérdésekben. A mindenkori csúcstalálkozók azonban csak akkor le-
hetnek sikeresek, ha azokat jól előkészítik, napirendjük közérdeklődésre tart számot, 
az eltérő álláspontokat már előzőleg feltárták, és lépések történtek azok áthidalására. 
Az ezekkel kapcsolatos teendőket korábban mindig annak az országnak a vezetője vé-
gezte az Európai Tanács soros elnökeként, amelyik az adott időszakban (hat hónapig) 
az EU soros elnökségét látta el. A két és fél éves időtartamú, egyszer hosszabbítható 

2 Idézi Rigó 2012, 1.
3 Európai Tanács 2009.
4 Gazdag 2011.
5 Európai Unió 2016.
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tisztségre első alkalommal a tagállamok Herman van Rompuy (1947–) belga politi-
kust választották (2009. november 19.). Folyó ügyekben érdemi hatással bíró döntési 
hatásköre nincs: tiszte az állam- és kormányfői testület munkájának menedzselése, 
az ülések elnöklése, az elfogadott álláspontok csúcsszintű képviselete. Jelenleg a len-
gyel Donald Tusk (1957–) tölti be ezt a feladatot, 2019. november 30-ig.

• A Külügyi Tanács (Foreign Affairs Council, FAC) felállítása.
A külügyminisztereket magába foglaló új tanácsi formáció az Általános Ügyek 
és Külkapcsolatok Tanácsából (General Affairs and External Relations Council, 
GAERC) vált ki, intézményileg is jelezve a külpolitika növekvő fontosságát 
az EU-ban. A Külügyi Tanács az Európai Tanács stratégiai útmutatása alapján tevé-
kenykedik, és biztosítja, hogy az EU külső akciói konzisztensek legyenek. Vezetője 
a külügyi és biztonságpolitikai főképviselő. A lisszaboni szerződés a Külügyi Taná-
cson kívül csak az Általános Ügyek és Külkapcsolatok Tanácsát nevesíti. Valójában 
azonban az EU-ban  a miniszterek tíz különféle formációban tanácskozhatnak.

• A kül- és biztonságpolitikai főképviselői poszt létrehozása.
A főképviselő alelnöki tisztséget tölt be az Európai Bizottságban, és elnököl az Álta-
lános Ügyek és Külkapcsolatok Tanácsának ülésein. Az új tisztség következetesebb 
külső fellépést és hangsúlyosabb szerepet biztosít az EU számára a világpolitika 
színpadán. A főképviselői tisztség nem jár új hatáskörökkel, ám hatékonyabbá 
teszi az EU külső tevékenységét azáltal, hogy megakadályozza a párhuzamos 
munkavégzést, és átláthatóbb viszonyokat teremt. A főképviselő az Európai Unió 
által egyhangúlag elfogadott határozatok alapján lép fel külpolitikai kérdésekben. 
Az állam- és kormányfők által öt évre ajánlott, majd az Európai Bizottság elnöke 
és az Európai Parlament által is jóváhagyott főképviselő egyfelől a tagállamok kül-
ügyminisztereinek munkáját segíti, előkészíti rendszeres találkozóikat, elnököli 
üléseiket és képviseli a tagállamok közös álláspontját, másfelől a testület egyik 
alelnökeként egy személyben felel az Európai Bizottság külpolitikai vonatkozású 
teendőinek szervezéséért is. A posztra az Európai Tanács elsőként a brit Catherine 
Asthont (1956–) választotta, őt Federica Mogherini (1973–) követte a poszton.

• Az Európai Külügyi Szolgálat létrehozása.
„A közös kül- és biztonságpolitikai főképviselő mandátuma betöltéséhez az európai 
külügyi szolgálatra támaszkodik” – olvasható a szerződésben. Az új diplomáciai 
testülettől mindenki a közös kül- és biztonságpolitika szakszerűségének, hatékony-
ságának növekedését várta. Az EU diplomáciai szolgálatának tagjait a bizottság, 
a tanács főtitkársága és a tagállamok külügyminisztériumainak munkatársaiból 
válogatják össze.

• Az Európai Unió jogi személyiségének deklarálása.
Az Európai Közösségeket alkotó három közösség, az Euratom, az Európai Szén- 
és Acélközösség és az Európai Gazdasági Közösség alapító szerződései egyaránt 
kimondták az egyes közösségek jogi személyiségét, míg az unió egészére nézve 
kifejezetten sem a maastrichti, sem az amszterdami, sem pedig a nizzai szerződés 
nem tette ezt meg. Az új szerződéssel most ez megtörtént, és ennek megfelelően 
az EU jogi személyként vehet részt tárgyalásokon, illetve a hatáskörébe tartozó terü-
leteken, továbbá e minőségében jogilag kötelező érvényű megállapodásokat köthet. 
Az egységes jogi személyiségnek elsősorban a külvilággal tartott  kapcsolatok 
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 szempontjából van gyakorlati jelentősége. Az a tény, hogy mindez már jó ideje adott 
volt a gazdasági, kereskedelmi, piaci ügyekben eljáró Európai Közösségek esetében, 
érezhetően erősített például a világkereskedelmi fórumokon az unió nevében eljáró 
EU-biztosok tárgyalási pozícióján.

• Állandó strukturált együttműködés.
A műveleti hatékonyság növelését szolgálja a szerződés által kínált állandó struktu-
rált együttműködés is, amelynek katonai kapacitásai „magasabb követelményeknek 
felelnek meg és komolyabb elkötelezettségeknek is képesek megfelelni legnagyobb 
követelményeket támasztó missziók esetében”.6 A szerződésnek ez a pontja az EU 
katonai heterogenitását veszi figyelembe, így a tagállamok között elősegítheti egy 
olyan államcsoport kialakulását, amelynek tagjai magasabb pénzügyi és műveleti 
képességeket tudnak felmutatni.

• Szolidaritási és kölcsönös segítségnyújtási klauzula.
A szolidaritási klauzula a tagállamok bármelyikét ért terrortámadás, továbbá 
az ember és a természet okozta katasztrófa esetére ígéri az unió támogatását. 
A kölcsönös segítségnyújtás pedig a tagállamok bármelyikét ért fegyveres ag-
resszió esetén helyezi kilátásba a többi tagállam támogatását. „Mindez azonban 
nem érinti bizonyos tagállamok speciális biztonság- és védelempolitikai karakte-
rét”7 – ez utóbbi mondat azt fejezi ki, hogy nem minden tagállam tekinti az uniót 
katonai szövetségnek, illetve ellenzi, hogy az Európai Unió azzá váljon. A két 
szervezet szoros együttműködése azonban indokolt. Ezt 2016 júliusában a varsói 
NATO-csúcson részt vevő 22 uniós ország vezetője NATO-tagként meg is erő-
sítette, vagyis konkrétan határoztak arról, hogy a kollektív védelem, a válság-
kezelés és a biztonságpolitikai együttműködés okán erőiket egyesítik és erősítik.8 
A 139 pontos NATO-kommüniké részletesen taglalja a biztonsági problémákat. 
Különösen fontosak a NATO európai szárnyával kapcsolatos megállapítások, ame-
lyek következtében indokolt a két szervezet tényleges együttműködése.9

3.4. A harccsoportok

Az angol és a francia védelmi miniszterek 2003. novemberi megbeszélésén egy új elgon-
dolás, az úgynevezett harccsoport-koncepció született. Az elsősorban ENSZ-felkérések 
teljesítésére elgondolt harccsoportok mintegy 1500 fős egységekből állnak, mindössze két-
hetes bevethetőségi gyorsasággal, és legalább egy hónapig (30 napig) lennének bevetésben 
tarthatók úgy, hogy ez az idő 3 hónapra meghosszabbítható. A javaslat különösen az Arte-
mis-művelethez (Kongó, 2003) hasonló, áthidaló, az ENSZ-erők megérkezéséig szükséges 
biztosító műveletekben látta a harccsoportok legfőbb felhasználhatóságát.

A harccsoportokkal kapcsolatos alapkövetelményeket meghatározó legfontosabb doku-
mentumok a katonaiképesség-felajánlási konferencián 2010-ben  megfogalmazott fő célkitű-
zések voltak: a nyilatkozat az európai katonai képességekről (2004. november 22.), valamint 

6 Szalayné Sándor 2010, 34.
7 Türke 2009, 83.
8 EU–NATO Cooperation and European Defence after the Warsaw Summit 2016.
9 Warsaw Summit Communiqué 2016.
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a harccsoport-koncepció. Ezek alapján a harccsoport a gyorsreagálási képességek speciális 
formája, amely szükséges az EU által vezetett válságkezelő műveletekhez.

A 2010-es  fő célkitűzés értelmében a harccsoportot alkalmazó művelet esetén a Ta-
nácsnak a válságkezelési koncepció elfogadását követő öt napon belül határoznia kell a mű-
velet megindításáról, a döntésétől számított tíz napon belül pedig az EU erőinek meg kell 
kezdeniük a művelet helyszíni végrehajtását. Az új globális stratégia is foglalkozott e kér-
déssel, aminek keretében az Európai Tanács 2016 végén jóvá is hagyta a végrehajtási tervet. 
Ebben többek között olyan feladatok szerepeltek, mint az uniós gyorsreagálású képességek 
folyamatos erősítése, beleértve a harccsoportokat és a polgári képességeket is.

3.5. Az Európai Védelmi Ügynökség

A közös biztonság- és védelempolitika terén különleges helyet foglal el a 2004-ben  életre 
hívott Európai Védelmi Ügynökség (European Defence Agency, EDA). A szervezet célja, 
hogy támogassa a tagállamokat és a tanácsot a válságkezelést érintő európai védelmi ké-
pességek fejlesztésében. A szervezet feladata védelmi kutatások folytatása, a hadiipari 
együttműködés elősegítése, egy európai védelmi felszerelési piac, illetve a háttérként szol-
gáló közös védelmi ipar kialakítása. Fontos megjegyezni, hogy az európai integráció fo-
lyamata egyáltalán nem érintette a tagállamok hadiiparát, amely nemzeti kezekben maradt.

Az EDA keretében működik az EU műholdközpontja, amely a spanyolországi Torre-
jonban található. Feladatai közé tartozik az európai GPS-hálózat megteremtése is.

4. Az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet (EBESZ)

A ma 57 tag- és 11 partnerállamot tömörítő szervezet a világ legnagyobb földrajzi kiter-
jedésű regionális (páneurópai) szervezete. Kooperatív biztonsági szervezetként, sajátos 
mechanizmusaival, alapelveivel, eljárásaival és válságkezelési eszközeivel az euroatlanti 
térség szerves része.

A szervezet története– jogelődjének, az Európai Biztonsági és Együttműködési Érte-
kezletnek (EBEÉ) az összehívásával, vagyis 33 európai és 2 észak-amerikai (USA, Kanada) 
állam összefogásával – 1973. július 3-án  Helsinkiben kezdődött. A közvetlen előzmények 
az 1960-as  évekre, a szocialista világ ismételt kezdeményezéseire nyúltak vissza. A szovjet 
blokk egy olyan összeurópai szerződés megkötését javasolta, amely megerősítette volna 
a létező európai határok sérthetetlenségét, és lefektette volna egy kelet–nyugati együttmű-
ködés alapjait is. Az európai határok sérthetetlenségének szorgalmazása nemcsak a szovjet 
befolyási zóna geopolitikai stabilizálását, hanem egyúttal a Német Demokratikus Köztár-
saság elismertetését, a két Németország közötti belnémet határ nemzetközi határrá való 
minősítését is jelentette. A keleti kezdeményezést a nyugati országok óvatosan fogadták, 
és 1969-ben  jelezték, hogy bizonyos feltételekkel készek az előkészületek megkezdésére. 
A feltételek között szerepelt, hogy az összehívandó konferenciának teljes jogú résztvevője 
legyen az USA és Kanada, a NATO két észak-amerikai tagja, a konferencia ne tárgyalja 
Berlin rendezetlen státuszának ügyét, valamint a témái között szerepeljen a hagyományos 
fegyverek leszerelése és az emberi jogok kérdésköre.
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Az 1970-es  évek elején lépésről lépésre megteremtődtek a konferencia megrendezé-
sének feltételei: 1971-ben  aláírták a Berlin státuszát rendező négyhatalmi megállapodást, 
az NSZK az Ostpolitik keretében sorra megállapodást írt alá a Szovjetunióval, Lengyelor-
szággal és az NDK-val, a két német államot felvették az ENSZ-be, Bécsben pedig megkez-
dődtek a közép-európai hagyományos fegyverek korlátozásáról szóló tárgyalások.

Az EBEÉ előkészítő tárgyalásai 1972-ben  kezdődtek. Az üléseket ebben a szakaszban 
felváltva tartották Genfben és a finn fővárosban. A záróokmány aláírására 1975. augusztus 
1-jén  került sor, ugyancsak Helsinkiben. A második világháború után ez volt az első al-
kalom, hogy – Albánia kivételével, amely csak 1991-től  csatlakozott – Európa valamennyi 
országának vezetői aláírásukkal láttak el egy okmányt. A dokumentum annak az enyhülési 
politikának a kifejezője volt, amelyet a bipoláris világban kettészakítva élő, de közös ügyeit 
rendezni kívánó Európa alakított ki. Ennyiben az EBEÉ-t a hidegháborús rendszer szülöt-
tének kell tekintenünk, amely elsősorban a Szovjetunió vezette szocialista tábor kívánságára 
a megosztottságot volt hivatva konszolidálni. Konzerváló funkciói mellett azonban éppen 
az EBEÉ lett az összeurópai együttműködés fő előmozdítója, mivel a szervezet részben 
a gazdasági, részben pedig az emberi jogi kérdések napirenden tartásával jelentősen hoz-
zájárult a kommunista rendszerek felbomlásához Európában, ezzel együtt a hidegháború 
utáni európai fejlődés egyik fő tartópillérévé is vált.

4.1. A helsinki záróokmány

A helsinki záróokmány az alábbi öt fő részben (kosárban) tartalmazza az értekezleten elért 
eredményeket:

• az európai biztonsággal kapcsolatos kérdések;
• együttműködés a gazdaság, a tudomány és a technika területén, valamint az ezzel 

összefüggő kérdések;
• a földközi-tengeri biztonsággal és együttműködéssel kapcsolatos kérdések;
• együttműködés humanitárius és egyéb területeken;
• az értekezletet követő intézkedések.

Az első kosárban a részt vevő államok leszögezték, hogy az európai biztonság oszthatatlan, 
és meghatározták az egymás közötti kapcsolatokat vezérlő tíz alapelvet. Ezek a következők:

• szuverén egyenlőség, a szuverenitásban foglalt jogok tiszteletben tartása;
• tartózkodás az erőszaktól vagy az erőszakkal való fenyegetéstől;
• a határok sérthetetlensége;
• az államok területi épsége;
• a viták békés rendezése;
• a belügyekbe való be nem avatkozás;
• az emberi jogok és az alapvető szabadságjogok tiszteletben tartása, beleértve a gon-

dolat, a lelkiismeret, a vallás és a meggyőződés szabadságát;
• a népek egyenjogúsága és az önrendelkezés joga;
• az államok közötti együttműködés;
• a nemzetközi jogi kötelezettségek jóhiszemű teljesítése.
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A helsinki tíz alapelv többsége újbóli megfogalmazása volt korábbi ENSZ-dokumentu-
mokban található elveknek, a tényleges újdonságot együttes kezelésük adta. Különösen 
vonatkozik ez az emberi jogok tiszteletben tartásának rögzítésére, amely eddig az államok 
közötti kapcsolatokat szabályozó szövegekben nem fordult elő. Az aláírók megállapodtak 
abban is, hogy a nagyobb hadgyakorlatokat és a nagyobb létszámú katonai mozgásokat elő-
zetes bejelentéssel, megfigyelők és katonai küldöttségek cseréjével és más bizalomerősítő 
intézkedések meghozatalával, valamint a leszerelés terén vállalt lépésekkel erősítik meg.

A záróokmány 5. része intézkedett arról, hogy a dokumentumban meghatározott fel-
adatok végrehajtásáról és az együttműködés továbbfejlesztéséről a tagállamok utókonferen-
ciákon adnak számot. Az EBÉÉ története 1975 és 1990 között lényegében ezen utótalálkozók 
és az őket előkészítő, illetve kísérő speciális konferenciák története.

4.2. A Párizsi charta az új Európáért

Még az ünnepélyes megnyitó előtt, 1990. november 19-én  a NATO 16 és a Varsói Szer-
ződés 6 tagállama aláírta az Európában található hagyományos fegyveres erőkről szóló 
megállapodást (CFE-szerződés), majd az úgynevezett 22-ek közös nyilatkozatát. A párizsi 
csúcstalálkozón az állam- és kormányfők november 21-én  írták alá a Párizsi charta az új 
Európáért című dokumentumot. A charta három fő részből áll.

Az első fejezet elvi állásfoglalásokat tartalmaz: megállapítja, hogy a párizsi találko-
zóra mélyreható történelmi változások időszakában került sor. A legfontosabb új mozzanat, 
hogy Európában véget ért a megosztottság időszaka. Elérkezett az idő, hogy Európa államai 
a kölcsönös tiszteletre és együttműködésre alapozzák kapcsolataikat. Ezek fényében az alá-
írók elkötelezték magukat az emberi jogok és szabadságjogok tiszteletben tartása, a demok-
rácia, a jogállamiság intézményeinek megerősítése mellett. Megerősítették, hogy a nemzeti 
kisebbségek identitásvédelme közös feladatuk, és a nemzeti kisebbségekhez tartozó sze-
mélyeknek joguk van megkülönböztetéstől mentesen és a törvény előtti egyenlőség alapján 
szabadon kifejezni és fejleszteni identitásukat. Ugyancsak kinyilvánították elkötelezettsé-
güket a piacgazdaság, a politikai pluralizmus, a társadalmi igazságosság és a környezetért 
érzett felelősség iránt. Újfent megerősítették elkötelezettségüket a helsinki záróokmány tíz 
elve mellett, megerősítették azok változatlan érvényét és kifejezték eltökéltségüket gyakor-
lati megvalósításuk mellett.

A dokumentum kimondja, hogy valamennyi elv egyformán és fenntartás nélkül alkal-
mazandó, mindegyik értelmezésekor figyelembe véve a többi elvet. Ez a kitétel akár hasz-
nálati utasításnak is tekinthető, mintegy segít értelmezni a dokumentumot. Közelebbről 
és elsősorban a népek önrendelkezési jogáról és az államok területi épségének viszonyáról 
volt szó, amelyeknek a steril, ad absurdum történő megvalósítása problémák tömegét veti 
fel, ezért csak a többi elvvel való szoros kölcsönhatásban szabad értelmezni.

Az állam- és kormányfők megállapodtak abban is, hogy kétévenként rendszeresen ösz-
szeülnek meghatározni a kontinens fejlődésének irányait, amely találkozókat mindig átfogó 
felülvizsgálati konferenciák előznek meg. Egyetértettek, hogy a Tanács – ezután az EBEÉ 
döntéshozó és irányító szerve – évente egy alkalommal külügyminiszteri szinten ülésezzen. 
Első helyszínként Berlint jelölték meg. Létrehozták a Vezető Tisztségviselők Bizottságát 
(VTB), amelynek feladata a Tanács üléseinek előkészítése. Döntés született egy titkárság 
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felállításáról is Prágában, amely elsősorban a Vezető Tisztségviselők Bizottságának mun-
káját támogatja. A Bécs székhellyel felállított Konfliktusmegelőző Központ feladatául a Ta-
nács segítését jelölték meg a kialakuló válságok és konfliktusok kezelésében. A központon 
belül létrehoztak egy Konzultatív Bizottságot, és megbízták, hogy legyen fóruma a katonai- 
politikai vonzatú biztonsági kérdések átfogó megtárgyalásának. Végül elhatározták, hogy 
Krakkó székhellyel felállítanak egy Szabad Választási Irodát a tagállamokban rendezendő 
választásokkal kapcsolatos információcsere megkönnyítése érdekében. Az iroda nevét 
1992-ben  Emberi Jogok és Demokratikus Intézmények Irodája elnevezésre változtatták. 
1991-ben  jött létre az EBEÉ Parlamenti Közgyűlése Budapesten.

A charta második része pontosításokat és kiegészítéseket tartalmaz az elhatározottak 
végrehajtásához, főként az egyes intézmények eljárási szabályait és a finanszírozás kérdé-
seit illetően. Végül a chartához kapcsolódik a 22 aláíró állam közös nyilatkozata. Ebben 
kijelentik, hogy az európai kapcsolatok kezdődő új szakaszában a felek többé nem tekintik 
egymást ellenfeleknek, hanem új partneri kapcsolatok kiépítésére törekszenek a biztonság 
oszthatatlansága és Európa egysége alapján.

Az EBEÉ egyik legjellemzőbb vonásának megalakulása óta a konszenzusos döntés-
hozatalt tekintik, amely egyidejűleg jelent erényt és működési nehézséget is. Erény, mert 
az elfogadott döntés támogatottsága maximális, hátrány, mert a mindenáron konszenzusra 
törekvés a gyakorlatban ellehetetlenítette a szervezet gyors és hatékony fellépését, illetőleg 
arra kényszerítette a tagállamokat, hogy a konfliktusban érintett államok kedvéért a szer-
vezet elveit félretoló kompromisszumokat fogadjanak el. A Külügyminiszteri Tanács 1992. 
január 30-i  prágai ülésén született döntés az úgynevezett „konszenzus mínusz egy” eljárási 
elv bevezetéséről, ami a gyakorlatban azt jelenti, hogy a tanács, illetve a Vezető Tisztség-
viselők Bizottsága a konfliktusban érintett országok beleegyezése nélkül is tehet lépéseket 
az EBEÉ-kötelezettségek megsértése esetén.

4.3. Az EBEÉ intézményesülése

Az EBEÉ állam- és kormányfőinek 1992-es, Helsinkiben tartott csúcstalálkozóján folyta-
tódott a szervezet intézményesülésének folyamata. A találkozón egyetértettek abban, hogy 
a párizsi chartával megteremtődtek egy nagyon széles, Vancouvertől Vlagyivosztokig ter-
jedő térség szabad államaiból álló közösség demokratikus fejlődésének keretei, amire a hi-
degháború befejeződése, a totalitárius rendszerek bukása, az új, szuverén államok létrejötte 
szolgáltatták a lehetőséget. Ugyanakkor a térség társadalmainak a lehetőségek mellett ko-
moly nehézségekkel is szembe kellett nézniük, tekintve, hogy a remény időszaka egyúttal 
az instabilitás időszaka is volt. A közvetlen kihívások között első helyen a gazdasági ha-
nyatlás, a társadalmi feszültségek felerősödése, az agresszív nacionalizmus és az etnikai 
alapú feszültségek álltak.

Létrehozták a nemzeti kisebbségi főbiztos posztját, aminek betöltőjét a tanács ne-
vezi ki hároméves mandátumára. A főbiztos feladata, hogy előre jelezzen, illetve sürgős 
esetben operatív módon intézkedéseket foganatosítson a nemzeti kisebbségekkel kapcso-
latos feszültségek esetén. A főbiztos a csendes diplomácia eszközeivel, bizalmas jelleggel 
tevékenykedik. Megbízatása azonban nem terjed ki azon kisebbségi ügyekre, amelyekhez 
terrorista cselekmények kapcsolódnak.
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Ugyancsak Helsinkiben döntöttek a tanács, a VTB és az EBEÉ egyéb intézményei 
közötti koordinációt ellátó soros elnöki rendszer bevezetéséről. Az EBEÉ mindenkori el-
nökét segíti az előző és a következő elnök is, amit az uniós gyakorlathoz hasonlóan troj-
kának neveznek.

A tagállamok létrehozták az EBEÉ Biztonsági és Együttműködés Fórumát, hogy 
annak keretében a fegyverzetellenőrzés, leszerelés, bizalom- és biztonságerősítés, a biz-
tonsági együttműködés, valamint a konfliktusok megelőzése érdekében összehangolt te-
vékenységet fejtsenek ki. A Fórum Különleges Bizottsága átveszi a Konfliktusmegelőző 
Központ feladatait is.

Helsinkiben dolgozták ki a konfliktusmegelőzés és válságkezelés átfogó programját, 
benne az EBEÉ békefenntartó tevékenységének alapelveit. Ez a program adja az EBEÉ 
komplex konfliktus- és válságmegelőzési rendszerének gerincét. A részt vevő államok el-
határozták, hogy megerősítik politikai konzultációik struktúráját és fokozzák azok gyako-
riságát, rugalmasabb és aktívabb dialógust és jobb előrejelzést biztosítanak, szükség esetén 
békefenntartó tevékenységgel egészítik ki azokat. Elhatározták, hogy mind a Demokratikus 
Intézmények és Emberi Jogok Irodáján, mind a Konfliktusmegelőző Központon keresztül 
folytatott végrehajtási felülvizsgálattal megerősítik tevékenységüket a feszültségek alap-
vető okainak meghatározásában, az információgyűjtésben és az események figyelemmel 
kísérésében.

A részt vevő államok kinyilvánították eltökéltségüket, hogy az olyan helyzetek előrejel-
zése érdekében, amelyek azzal fenyegetnek, hogy válságba torkollnak, intenzív, mélyreható 
politikai konzultációkat folytatnak az EBEÉ struktúráin és intézményein belül. A tanács 
1992. decemberi, stockholmi ülésén hozták létre az EBEÉ főtitkári posztját, akit – hason-
lóan a nemzeti kisebbségi főbiztoshoz – a Vezető Tisztségviselők Bizottságának ajánlása 
alapján a tanács nevez ki hároméves időtartamra.

Az 1992-es  helsinki csúcstalálkozó rendszeresítette a részt vevő államok képvise-
lőinek találkozóit Bécsben az úgynevezett bécsi csoport, majd az állandó bizottság kere-
tében. Az EBEÉ 1992-ben  Lisszabonban nyilvánította ki, hogy magát az ENSZ Alapokmány 
VIII. fejezete értelmében működő regionális szervezetnek tekinti.

A szervezetté válás folyamata az 1994-es  budapesti csúcstalálkozón fejeződött be, 
amikor az EBEÉ elnevezést Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezetre változ-
tatták. Két folyamat összehangolása volt napirenden: egyfelől a szervezeti korszerűsítés, 
másfelől pedig a normatív szabályozás összhangjának megteremtése. Az első esetében fő 
feladat a szervezet demokratikus, konszenzuson alapuló jellege és az új válságkezelési fel-
adatokban szükséges hatékonyság közötti ellentmondás feloldása volt. A tagállamok egy 
része ezt úgy gondolta megvalósíthatónak, ha az EBEÉ lemásolja az ENSZ mechanizmusát. 
Egy orosz javaslat például a Biztonsági Tanács döntéshozatali eljárását kívánta bevezetni, 
azonban az orosz befolyás növelését jelentő megoldást a tagállamok zöme elutasította. 
Többen a főtitkári poszt szervezeti megerősítésében látták a fejlődés lehetőségét. Ameny-
nyire azonban egyetértés mutatkozott a főtitkári szerep megerősítését illetően, olyannyira 
eltért a tagállamok véleménye arról, hogy a soros elnök, vagy a főtitkár tudja-e méltóbban 
reprezentálni az EBEÉ-t mint szervezetet. Végül közbülső megoldásként mindkét funkció 
jogosítványait megerősítették.

A szervezeti átalakulásnak megfelelően változott az intézményi szervek feladata 
és megnevezése is: létrejött a Miniszteri Tanács, a Vezető Tanács és az Állandó Tanács. 
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Bár 1994 óta az EBESZ szervezetként működik, máig nem született egyetértés egy alapító 
okirat kidolgozásáról és elfogadásáról.

Az EBESZ a kooperatív biztonság iskolapéldája. A kooperatív biztonság „az államok 
biztonságpolitikai együttműködésének legáltalánosabb formája, ahol több állam együtt lép 
fel a fenyegetéssel szemben, amelyet minden résztvevő annak tart… szélesebb értelemben 
az államok közötti… politikai és jogi kapcsolathálózat. Magában foglalja a nemzetközi szer-
vezetekben való tagságot éppúgy, mint a konkrét, a haderő-korlátozás betartásának ellen-
őrzésére született megállapodásokat és a multi- és bilaterális egyezményeket.”10

Az EBESZ szervezetként elfogadott tagja az euroatlanti biztonsági intézmények csa-
ládjának, ami fontos szerepet játszik az európai biztonság fenntartásában. Az európai intéz-
mények között kialakult munkamegosztásnak megfelelően az EBESZ az úgynevezett puha 
biztonság, vagyis a nem katonai eszközöket igénylő biztonságpolitikai területeken játszik 
fontos szerepet. Ilyennek tekinthető például az EBESZ rendszeres jelenléte a demokratikus 
választási eljárások megfigyelésében. A párizsi találkozó (1990) óta az EBESZ az európai 
hagyományos fegyverzetellenőrzés, különösen a bizalom- és biztonságépítés letéteményese.

4.4. Az EBESZ szervezeti felépítése

A szervezet irányító szerve a Miniszteri Tanács (Ministerial Council). A külügyminisz-
terek részvételével évente legalább egy alkalommal kerül sor az ülésre, amelyen bármely, 
az EBESZ szempontjából fontos kérdést megvitathatnak.

A Vezető Tanács (Senior Council) a tagállami külügyminisztériumok politikai igaz-
gatóit fogja össze. Feladatuk a Miniszteri Tanács üléseinek előkészítése és határozatainak 
végrehajtása. A Miniszteri Tanácsok ülései között a Vezető Tanács az EBESZ gyakorlati irá-
nyító szerve. Találkozóit 1997 óta Bécsben tartják az Állandó Tanács keretében. 2006-ban 
szerepe végleg megszűnt.

Az Állandó Tanács (Permanent Council) az EBESZ folyamatosan működő, irányító 
testülete. Irányítja a szervezet mindennapi tevékenységét. Tagjai a tagállamok állandó kép-
viselői. Üléseiket szükség szerint, gyakorlatilag hetente Bécsben tartják.

A Biztonsági Együttműködési Fórum (Forum for Security Co-operation) a tagállamok 
állandó bécsi képviselőiből álló testület. Feladata a különböző fegyverzetellenőrzési, bi-
zalom- és biztonságerősítési és leszerelési témák megvitatása, konzultációk szervezése, 
a biztonsági együttműködés előmozdítása és az elfogadott határozatok végrehajtásának 
felügyelete.

Az elnöki posztot (Chairman in Office) a tagállamok évi rotációval töltik be. Az elnök-
ország külügyminisztere ebbéli minőségében felelős az EBESZ-tevékenységek átfogó irá-
nyításáért. Koordinálja az intézmények munkáját, képviseli a szervezetet, kinevezi egyes 
tisztségviselőit. Munkáját segíti az előző és a következő elnök (trojka módszer) is. 2017-ben  
Ausztria, 2018-ban  Szlovénia, 2019-ben  pedig Szlovákia tölti be e tisztséget.

Az EBESZ főtitkári posztját 1992-ben  hozták létre, hároméves, egyszer megújítható 
mandátummal. A pozíciót 2011-től  Lamberto Zannier töltötte be, 2017 nyarától Thomas 
Greminger svájci diplomata vette át a stafétát. Vezeti és szervezi az EBESZ-intézmények 

10 Kislexikon 2012.
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munkáját, elsősorban  a titkárságot. Az elnökországi feladatok gyakorlati, adminisztratív tá-
mogatását végzi. Tevékenységéről éves beszámolót készít az EBESZ vezető testületei számára.

A Hága székhellyel tevékenykedő nemzeti kisebbségi főbiztos (High Commissioner 
on National Minorities) figyelemmel kíséri az EBESZ által lefedett terület nemzeti kisebb-
ségeinek helyzetét. Intézkedéseket kezdeményezhet a kialakult feszültségek csillapítására, 
illetve a válságok megelőzésére.

A Varsó székhellyel működő Demokratikus Intézmények és Emberi Jogok Irodájának 
(Office for Democratic Institutions and Human Rights) meglehetősen széles körű feladatai 
közé tartozik a demokratikus választások elősegítése, a demokratikus intézményrendszer 
működésében való segítségnyújtás, az emberi jogok, a jogállamiság és a civil társadalom 
erősödésének elősegítése, az EBESZ korai előrejelző és válságmegelőző tevékenységében 
való közreműködés.

A média szabadsága megbízottjának feladata (Representative on Freedom of the 
Media), hogy segítséget nyújtson a kormányoknak a szabad, független és plurális tömeg-
tájékoztatás megteremtésében és fenntartásában.

Az EBESZ Parlamenti Közgyűlésének (Parliamentary Assembly) feladata az ország-
gyűlések, illetve az országgyűlési képviselők fokozott bevonása az EBESZ munkájába. 
A testület üléseit Koppenhágában tartja.

A Békéltető és Választott Bíróság (Court of Conciliation and Arbitration) feladata, 
hogy békéltetés és közvetítés útján segítse a tagállamok között keletkező viták rendezését.

A szervezet működésére rányomja bélyegét a hidegháború öröksége, a konszenzusos 
döntéshozatal. Ez sok esetben bénítja működését, hiszen nem könnyű a tagállamok egyet-
értését biztosítani egy-egy döntésben. Ez különösen olyan helyzetekben okoz problémát, ha 
az EBESZ egyes tagjai között ellentét van. Jó példa erre az 1991–1992 óta tartó moldovai 
konfliktus, ahol Moldova és Oroszország az ellenérdekelt felek, így a szervezet képtelen 
érdemi lépéseket tenni a konfliktus bármiféle megoldása felé. Talán az EBESZ válságát 
leginkább felszínre hozó probléma a Grúzia és Oroszország között 2008 nyarán lezajlott 
háború. A konszenzusos döntéshozatal kényszere miatt az EBESZ még abban sem tudott 
megegyezni, hogy meghosszabbítsa-e az 1992 óta működő grúziai képviseletének mandá-
tumát, így azt 2009 elején be kellett zárni.

Számos elemző hajlik arra, hogy a fentiek miatt hasznavehetetlen, elavult intéz-
ménynek tekintse az EBESZ-t, a helyzet azonban ennél összetettebb.

Az EBESZ egyike a regionális szervezeteknek, de mint ilyen, nagyon egyedi. Például 
nincs katonai képessége, mint a NATO-nak, ezért a válságkezelési képessége korlátozott. 
Továbbá korlátozott jogi képessége hiányában – szemben az Európai Unióval – a kapcso-
latok kezelésére vonatkozó képessége is határos. A bizalomépítő adottsága okán azonban 
párbeszédösztönző képessége van, ami az érdekellentétben álló feleket megegyezésre ösz-
tönözheti. Mindezekkel együtt nincs még egy olyan regionális szervezet, amely oly tág 
földrajzi kiterjedésű területen képes fellépni, mint az EBESZ. Ez teszi a szervezetet a konf-
liktusmegelőzés és a konfliktusmegoldás kulcsszereplőjévé.

Összességében tehát az EBESZ továbbra sem fölösleges, mindössze a vele kapcso-
latos elvárásokat, reményeket kell a korábbinál némiképp reálisabban szemlélni. Hasznára 
az elmúlt időszak szolgálhat bizonyítékul: az EBESZ tevékenységének érzékelhetősége 
 2014-től  folyamatosan erősödik az ukrán válság megoldásában vállalt szerepe okán. A je-
lenlegi 16 műveleti tevékenységéből három éppen Ukrajnát érinti.
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5. A Független Államok Közössége

A Független Államok Közössége (FÁK) a volt Szovjetunió utódállamait tömörítő szervezet, 
amely 1991 decemberében, a Szovjetunió megszűnésével egy időben alakult. A három balti 
állam nem csatlakozott, így a FÁK-nak  tizenkét tagja volt: Azerbajdzsán, Fehéroroszország, 
Grúzia (2008-ban  kivált), Kazahsztán, Kirgizisztán, Moldova, Oroszország, Örményország, 
Tádzsikisztán, Türkmenisztán (2005 óta megfigyelő), Ukrajna (még nem ratifikálta a szer-
ződést) és Üzbegisztán. A FÁK működését szabályozó alapokmány elfogadására több mint 
egy évvel a szervezet létrehozása után, 1993 januárjában került sor. A dokumentum meg-
állapítja, hogy a közösség szuverén és egyenlő államok önkéntes társulása, amely maga 
nem alanya a nemzetközi jognak, és nem rendelkezik szupranacionális jogosítványokkal.

A FÁK főszervei a legfontosabb stratégiai döntéseket hozó Államfők Tanácsa és Kor-
mányfők Tanácsa, a külügyi kérdésekben illetékes a Külügyminiszterek Tanácsa és a Vé-
delmi Miniszterek Tanácsa, valamint a Határőrcsapatok Parancsnoki Tanácsa. A FÁK 
székhelye Minszk, mivel itt található a közösség szervei többségének székhelye. A szer-
vezet munkanyelve az orosz.

A közös tevékenységi körök közé tartozik a külpolitika koordinálása, az együttmű-
ködés a közös gazdasági térség kialakításában és fejlesztésében, a közös vámpolitika, 
a szállítás és hírközlés területén való együttműködés, az egészség- és környezetvédelem, 
valamint a szociálpolitika és a migráció. A tagállamok összehangolják védelempolitikájukat, 
és együtt koordinálják a külső határok védelmét is. A FÁK-on belül a biztonságpolitikai 
együttműködés jelenleg a terrorizmus és kábítószer-kereskedelem elleni harcra, valamint 
az illegális migráció visszaszorítására koncentrál.

6. A Kollektív Biztonsági Szerződés Szervezete

A FÁK közös biztonság- és védelempolitikát célzó erőfeszítéseinek legnagyobb eredménye 
az 1992 májusában, Taskentben aláírt egyezmény, a kollektív biztonsági szerződés volt. 
A dokumentumot hat tagállam: Kazahsztán, Kirgizisztán, Oroszország, Örményország, 
Tádzsikisztán és Üzbegisztán vezetője látta el kézjegyével. Egy évvel később csatlakozott 
Fehéroroszország, Azerbajdzsán és Grúzia is, ám utóbbi kettő Üzbegisztánnal együtt 1999-
ben  kilépett a szervezetből. Üzbegisztán 2006-ban  a visszalépés mellett döntött, 2012-ben  
azonban újra kilépett, így a szervezetnek jelenleg hat teljes jogú tagállama és két meg-
figyelője (Afganisztán és Szerbia) van. A szervezet hivatalos nyelve az orosz, központja 
Moszkva. Az elnökséget a tagállamok évenkénti rotációban töltik be. A 11 cikkelyből álló 
alapító szerződés kimondja, hogy a felek tartózkodnak az erő alkalmazásától az államközi 
kapcsolatokban. A részt vevő államok nem lépnek be olyan katonai csoportosulásokba, 
amelyek egy másik résztvevő ellen irányulnak. A felek vállalják, hogy konzultálnak egy-
mással az érdekeiket érintő nemzetközi biztonsági kérdésekről. Ha fenyegetés érné a felek 
egyikének szuverenitását vagy területi integritását, konzultáció után megteszik a megfelelő 
lépéseket annak elhárítására. Az egyik felet ért agressziót minden fél a saját magát ért ag-
ressziónak tekinti, és minden segítséget megad annak visszaverésére. A szerződés végre-
hajtására a résztvevők létrehozták a Kollektív Biztonság Tanácsát, valamint az Egyesített 
Fegyveres Erők Főparancsnokságát.
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Az öt évre kötött szerződés nyitva áll minden csatlakozni kívánó ország előtt, meg-
hagyva a hosszabbítás lehetőségét. A 2002-es  meghosszabbítás során a szövetség új elneve-
zése Kollektív Biztonsági Szerződés Szervezete (Collective Security Treaty Organization, 
CSTO) lett.

7. A Sanghaji Együttműködési Szervezet

A Sanghaji Együttműködés Szervezetét 2001-ben  hozta létre (elődjének a sanghaji ötök 
tekinthető) Kína, Kazahsztán, Kirgizisztán, Oroszország, Tádzsikisztán és Üzbegisztán. 
A hat állandó tag mellett megfigyelői státuszban vesz részt a szervezet munkájában India, 
Irán, Mongólia, Pakisztán, Afganisztán és Fehéroroszország is. 2017-ben  a szervezet India 
és Pakisztán csatlakozása után nyolctagúvá bővült. A szervezethez partnerként kapcsolódik 
még Örményország, Azerbajdzsán és Srí Lanka is.

A szervezet biztonságpolitikai, gazdasági és kulturális téren igyekszik elősegíteni a tagok 
közti együttműködést. E három közül egyértelműen a biztonságpolitikai dimenzió a leghang-
súlyosabb, ugyanis fő cél a tagok által legfontosabbnak tekintett biztonsági kihívások, így 
a terrorizmus, a szeparatizmus és a vallási szélsőségek elleni együttes fellépés.

A szervezetnek két hivatalos nyelve van: a kínai és az orosz. Legfontosabb döntéshozó 
szerve az Államfők Tanácsa, amely évente ül össze egy-egy tagállami fővárosban. Létezik 
emellett a Kormányfők Tanácsa és a Külügyminiszterek Tanácsa is, a napi szintű vezetést 
pedig a Pekingben működő titkárság látja el. A biztonsági fenyegetések elleni fellépés ko-
ordinációját a taskenti székhelyű, 2004-ben  létrehozott Regionális Antiterrorista Szervezet 
látja el. A fent felsorolt kihívások mellett prioritásként kezelik a határokon átnyúló drogke-
reskedelem és a hozzá kapcsolódó szervezett bűnözés elleni küzdelmet is.

A gazdasági együttműködés terén Kína elsősorban egy szabadkereskedelmi övezet 
kialakítását tartaná fontosnak, összhangban saját exportorientált gazdasága érdekeivel. 
Ezzel szemben Oroszország inkább az energiabiztonság és az energetikai infrastruktúrák 
fejlesztésére koncentrálna. Kettejük vetélkedése egyértelműen rányomja bélyegét a szer-
vezet egészének működésére.

Ellenőrző kérdések, tételek
• Az ENSZ Biztonsági Tanács döntéshozatala.
• Mit tud a Millenniumi fejlesztési célokról?
• Miben térnek el ettől a fenntartható fejlesztési célok?
• NATO-bővítések.
• NATO-parancsnokságok.
• Mit jelent a befogadó nemzeti támogatás?
• A lisszaboni szerződés: a KBVP új elemei.
• Az EU biztonsági stratégiái: hasonlóságok és különbségek.
• Az Európai Védelmi Ügynökség szerepe.
• Az EBESZ, helsinki alapelvek, válságkezelés.
• Egyéb szervezetek biztonságpolitikája (FÁK, Sanghaji Együttműködési Szervezet, 

Kollektív Biztonsági Szerződés Szervezete).
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IV. Válságkezelés, békeműveletek

1. A kollektív biztonság első kísérlete: a Népszövetség

Az ismétlődő európai háborúk a 20. század elején vetették fel annak szükségességét, hogy 
létre kellene hozni egy olyan nemzetközi szervezetet, amely véget vethetne az állandó el-
lenségeskedésnek, és lehetővé tenné a kontinens békés fejlődését. A szervezet előkészítése 
párhuzamosan folyt az első világháborús eseményekkel, és Woodrow Wilson (1856–1924) 
amerikai elnök a háború utáni béke alapelveit tartalmazó üzenetének utolsó pontjában tett 
javaslatot arra, hogy „külön megállapodásokkal a nemzetek általános szövetségét kell meg-
szervezni, amely kollektív garanciával biztosítsa a nagy és kis államok politikai és területi 
függetlenségét”.1 A wilsoni 14 pontban megfogalmazott alapelvek – az állandó és igazságos 
béke, a különálló szövetségi politika megszüntetése, a világ gazdasági javainak és tenge-
reinek szabad használata – az előkészítés során némileg módosultak, és mire a Nemzetek 
Szövetsége egyezségokmányát 1919. június 28-án  aláírták, már inkább a háborúban győztes 
hatalmak pozícióinak megtartását és megerősítését szolgálták.

Az okmány nem zárta ki háború lehetőségét, de a tagállamok kötelességévé tette, hogy 
annak megindítása előtt kíséreljék meg a békés rendezést. Erre két eszköz állt rendelkezé-
sükre: a választottbírósági eljárás és a Nemzetek Szövetségének vizsgálata.

Az első világháború után létrehozott Népszövetség nagy hiányossága volt, hogy nem 
tudta megvalósítani a nagyhatalmak együttműködését, nem tette felelőssé őket a béke meg-
őrzéséért, és nem rendelkezett olyan eszközökkel, illetve szervvel, amelynek határozatai 
kötelezték volna a tagállamokat a béke megóvására.

2. Az Egyesült Nemzetek Szervezete (ENSZ)

A kollektív biztonság kiépítésére létrehozott második kísérlet az 1945-ben  megalapított 
Egyesült Nemzetek Szervezete lett. Az ENSZ válságkezelő és békefenntartó tevékenysége 
mögött azonban a mai napig sincs precíz doktrína vagy eljárási szabály. Az ENSZ béke-
fenntartási tevékenysége ugyanis a szükségszerűségből született, így ennek megfelelően 
olyan praktikus, de improvizált válaszlépésnek tekinthető, aminek pontos körülményeit 
mindig az adott konfliktushelyzet alakítja ki. A viszályok rendezésével az Alapokmány 
VI. és VII. fejezete foglalkozik, miközben a békefenntartás fogalma nem szerepel a do-
kumentumban. Ahogyan Dag Hammarskjöld egykori főtitkár fogalmazott, a sorra kerülő 

1 Wilson elnök az amerikai kongresszushoz intézett üzenetében megfogalmazza a békére vonatkozó 14 pontos 
programját 2004.
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tevékenységi kör meghatározása „a hat és feledik” fejezetben lenne értelmezhető.2 Az Alap-
okmánynak megfelelően „[a] Biztonsági Tanács – a helyzet súlyosbodásának megakadá-
lyozása végett – mielőtt ajánlásokat tenne vagy a rendszabályok felől határozna, felhívhatja 
az érdekelt feleket, hogy alkalmazkodjanak azokhoz az ideiglenes rendszabályokhoz, ame-
lyeket szükségesnek vagy kívánatosnak ítél”.3 Ezek az ajánlások a konfliktusmegoldás első 
lépcsőjének tekinthetők, amelyek tulajdonképpen nem korlátozzák az érintett felek jogait.

A konfliktusmegoldásra irányuló kísérlet második lépésének az tekinthető, amikor 
a Biztonsági Tanács (BT) arról határoz, „hogy milyen fegyveres erők felhasználásával nem 
járó rendszabályokat kíván foganatosítani abból a célból, hogy határozatainak érvényt sze-
rezzen, és felhívja az Egyesült Nemzetek tagjait arra, hogy ilyen rendszabályokat alkalmaz-
zanak”. Ilyennek tekinthető a gazdasági kapcsolatok „teljes vagy részleges felfüggesztése, 
valamint a diplomáciai kapcsolatok megszakítása”. Az egyes országokkal szembeni (pél-
dául Afganisztán, Haiti, Irak, Irán, Észak-Korea, a volt Jugoszlávia), egy adott ország egész 
lakosságát érintő általános intézkedések mellett az 1990-es  évek elejétől kezdve terjedt el 
a célzott szankciók elfogadása (például az al-Káida és az afganisztáni tálibok esetében), 
amely közvetlenül csak azokat a személyeket, illetve szervezeteket sújtja szankcióval, akik 
felelőssé tehetők a nemzetközi békét és biztonságot fenyegető vagy egyébként a nemzet-
közi jogba ütköző cselekményekért.

Amennyiben ezek a rendszabályok nem elégségesek, ami a gyakorlatban többször elő-
fordult, a Biztonsági Tanács „légi, tengeri és szárazföldi fegyveres erők felhasználásával 
olyan műveleteket foganatosíthat, amelyeket a nemzetközi béke és biztonság fenntartá-
sához vagy helyreállításához szükségesnek ítél”.4 Erre való hivatkozással született meg 
például a Biztonsági Tanács 1031. számú határozata, amelynek értelmében a BT felhatal-
mazta a tagállamokat, ebben az esetben a NATO-t, hogy az 1995-ös  daytoni megállapodás 
előírásainak megfelelően szervezze meg az IFOR-erőket, és biztosítsa a megállapodásban 
rögzített feladatok végrehajtását Bosznia-Hercegovinában.

Az Alapokmány kötelezettséget is meghatároz a tagállamok számára, amikor előírja, 
„hogy a Biztonsági Tanács felhívására és a kötendő külön megállapodásnak vagy meg-
állapodásoknak megfelelően a nemzetközi béke és biztonság fenntartásához szükséges 
fegyveres erőt rendelkezésére bocsátja, és neki segítséget és könnyítéseket nyújt, ide értve 
a szabad átvonulás jogát is”.5

1. dokumentum

Az ENSZ-szankciók és az abban érintett szereplők

Az ENSZ-szankciók típusai:

• fegyverembargó (haditechnikai eszközök, technológiák exportjának, tranzitjának, 
importjának, illetve a kapcsolódó szolgáltatások nyújtásának tilalma;

2 Tisovszky 1997, 18.
3 ENSZ Alapokmány VI. fejezet 33. cikk 2.
4 ENSZ Alapokmány VII. fejzet 42. cikk.
5 ENSZ Alapokmány VII. fejezet 43. cikk.
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• egyéb kereskedelmi szolgáltatások tilalma (például kettős felhasználású termékek 
exportjának, tranzitjának, importjának tilalma, illetve a kapcsolódó szolgáltatások 
nyújtásának tilalma, fa, gyémánt, belső elnyomásra felhasználható termékek ex-
portjának, importjának stb. tilalma);

• vagyoni korlátozó intézkedések (pénzeszközök és egyéb gazdasági erőforrások 
befagyasztása, valamint hozzáférhetővé tételük) tilalma;

• katonai tevékenységhez, haditechnikai eszközök, kettős felhasználású termékek 
kiviteléhez, kapcsolódó szolgáltatások nyújtásához pénzügyi támogatásnyújtás, 
finanszírozás tilalma;

• beutazási és tartózkodási tilalmak;
• egyéb korlátozó intézkedések (például repülési tilalom).

Ezeket a szankciókat más szereplők (országok, szervezetek) is alkalmazzák. Így például 
az EU megerősítheti az ENSZ-szankcióit azzal, hogy az ENSZ BT által bevezetett szank-
ciókon kívül további intézkedéseket foganatosít. Erre külön jegyzéke van.

Az ENSZ Alapokmánya az államok jogait és kötelezettségeit közvetlenül a második vi-
lágháború után fogalmazta meg, így alapvetően a győztesek érdekeinek megfelelően pró-
bálta szabályozni a világ dolgait. A győztesek érdekei közötti különbségek azonban hamar 
nyilvánvalóvá váltak, ami nagymértékben korlátozta a konszenzusra épülő konfliktus-
megoldást. A rendszer működése ugyanis azt feltételezte, hogy az ENSZ Biztonsági Ta-
nácsának öt állandó tagja – az Egyesült Államok, Franciaország, az Egyesült Királyság, 
Kína és a Szovjetunió (napjainkban Oroszország) – azonos módon értékelik a világban ki-
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alakult konfliktusokat, és készen állnak arra, hogy döntéseket hozzanak a szervezet tag-
jainak közös fellépéséről.

Emellett az ENSZ Alapokmánya, amely a háborús évek tapasztalatainak a fényében 
készült, sem a háború utáni világ erőviszonyait, sem az olyan nem katonai kihívásokat nem 
tudta kezelni, mint a környezetvédelem, a szegénység vagy a migráció. Az alkotók fejében 
meg sem fordult, hogy ezek a problémák a jövőben sokkal nagyobb mértékben érintik majd 
a Föld lakosságát, mint a katonai tényezők.

Az ENSZ eredetileg jóval szerényebb célokra tervezett békefenntartási mechanizmusa 
csak jóval később került előtérbe. Az első időszakban általában valamely, már lecsillapo-
dott konfliktus megfigyelése, vagy a szemben álló erők szétválasztása érdekében került sor 
békefenntartó erők telepítésére. Az ilyen jellegű békefenntartásnak tehát nem a kollektív 
biztonság megteremtése volt a célja, hanem az, hogy a nyugvópontra jutott konfliktusok 
ne lángoljanak fel újra. 1945 és 1956 között mindössze két alkalommal került sor ENSZ-
békefenntartók telepítésére, 1978 és 1988 között pedig egyszer sem. Az 1956–1967 közötti 
időszakot, különösen pedig az 1988–1989-es  esztendőket viszont a békemissziók aranyko-
rának nevezhetjük. A bipoláris világrend időszakának 18 missziójából ezekben az években 
8-8 alkalommal került sor békefenntartó megbízás végrehajtására.

A hidegháború befejeződése drámaian megváltoztatta a békefenntartó akciók jel-
legét, számát és a működésükhöz szükséges költségeket. A békefenntartás költségei például 
az 1991-es  400 millió dollárról 1993-ra  3,7 milliárd dollárra, napjainkra pedig 7,75–7,9 mil-
liárd dollárra emelkedtek, ami a békefenntartó műveletek finanszírozásában pénzügyi vál-
ságot okozott.

Az ENSZ költségvetése főleg a tagállami befizetésekből, speciális kvóták kivetéséből, 
önkéntes hozzájárulásokból áll össze. 2017 nyarán az ENSZ Közgyűlése (amerikai nyo-
másra) 600 millió dollárral csökkentette a szervezet békefenntartásra tervezett közel 8 mil-
liárdos éves költségvetését.

Az ENSZ-nek  2017-ben  15 békefenntartó missziója volt, ezekben 107 690 személy 
vett részt:
1. MINUJUSTH

United Nations Mission for Justice Support in Haiti
2017. október

2. MINURSO
United Nations Mission for the Referendum in Western Sahara
1991. április

3. MINUSCA
United Nations Multidimensional Integrated Stabilization Mission in the Central Af-
rican Republic
2014

4. MINUSMA
United Nations Multidimensional Integrated Stabilization Mission in Mali
2013. április

5. MONUSCO
United Nations Organization Stabilization Mission in the Democratic Republic of the 
Congo
2010. július
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6. UNAMID
African Union/United Nations Hybrid Operation in Darfur
2007. július

7. UNDOF
United Nations Disengagement Observer Force in the Golan
1974. május

8. UNFICYP
United Nations Peacekeeping Force in Cyprus
1964. március

9. UNIFIL
United Nations Interim Force in Lebanon
1978. március

10. UNISFA
United Nations Interim Security Force in Abyei (Sudan’s region)
2011. június

11. UNMIK
United Nations Interim Administration Mission in Kosovo
1999. június

12. UNMIL
United Nations Mission in Liberia
2003. szeptember

13. UNMISS
United Nations Mission in the Republic of South Sudan
2011. július

14. UNMOGIP
United Nations Military Observer Group in India and Pakistan
1949. január

15. UNTSO
United Nations Truce Supervision Organization (in the Middle East)
1948. május

A 2017. július 1-től  2018. június 30-ig  békefenntartásra fordítható jóváhagyott összeg 
6,8 milliárd dollár (ez 14 misszió és egyéb területek finanszírozását foglalja magába, pél-
dául az Afrikai Unió AMISOM misszióját, vagy regionális szolgáltató központok támo-
gatását stb.)
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5. ábra
Az ENSZ-missziók megoszlása

3. Hagyományos – első generációs – békefenntartás

Az ENSZ-békefenntartás katonai, rendőri és civil személyzettel végrehajtott művelet, 
amelynek azonban nincs kikényszerítési mandátuma, azaz nem esik az ENSZ Alapok-
mánya VII. fejezetének hatálya alá. Feladata a felek közötti békés megállapodás előfeltéte-
leinek megteremtése. A későbbi kihívásoknak megfelelően a békefenntartás kifejezés maga 
is rugalmassá vált, és az eredeti csapatszétválasztó feladat már 1988 előtt is számos olyan 
továbbival bővült, mint például a humanitárius segítségnyújtás (Mozambik), választások 
felügyelete (Nicaragua, Namíbia), vagy a stabilitás fenntartása egy adott övezetben (Dél-
Libanon). Mivel az ilyen és hasonló mandátummal végzett fegyveres vagy fegyvertelen 
ENSZ-tevékenység besorolható a „viszályok békés rendezésének” kategóriájába is, sokan 
úgy utalnak az Egyesült Nemzetek általi békefenntartásra, mint az Alapokmány VI. feje-
zete alá eső tevékenységre, annak ellenére, hogy a dokumentum konkrétan nem említi meg 
az ilyen típusú nemzetközi békéltetést.

A békefenntartás a konfliktuskezelés szerves részét képezi, és úgy tekinthetünk rá, 
mint a nemzetközi közösség világosan behatárolt politikai és humanitárius célok érdekében 
végrehajtott konszenzusos beavatkozására. Az ENSZ Alapokmánya nem határozza meg 
pontosan jelentését, így több megfogalmazással is találkozhatunk.

Az egyik szerint a békefenntartás olyan műveletek széles skálája, amelyeket a nem-
zetközi közösség folytat az államokon belüli és az államközi konfliktusok esetén, az ENSZ 
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és más regionális biztonsági szervezetek illetékes szerveinek mandátuma alapján és fele-
lőssége alatt. Végrehajtásuk alapvetően teljes – a konfliktusban szemben álló felek részéről 
elfogadott – konszenzussal történik a béke fenntartása vagy visszaállítása, valamint hu-
manitárius segítségnyújtás céljából.

Egy másik megfogalmazás szerint a békefenntartás „országok közötti vagy azon belüli 
ellenségeskedés megelőzése, mérséklése és befejezése nemzetközileg szervezett és irányí-
tott harmadik fél békés közvetítésével, nemzetközi katonai, rendőri és polgári erők felhasz-
nálásával a béke helyreállítása vagy fenntartása érdekében”.6

A fogalmi általánosítások bizonytalansága abból fakad, hogy a konfliktusok mind 
tartalmilag, mind megoldásuk módját tekintve jelentősen különböznek egymástól, hiszen 
a politikai viszonyok, a gazdasági fejlettség, a kultúra, a földrajzi-éghajlati viszonyok ösz-
szessége miatt nincs két egyforma eset, tehát a megoldást mindig a helyi viszonyokhoz 
és sajátosságokhoz kell igazítani. Egyértelműen meg kell határozni azokat a feltételeket, 
amelyek alapján egy ilyen művelet végrehajtásra kerül, mivel sokszor éppen a válság sajá-
tosságainak figyelmen kívül hagyása akadályozta meg a világszervezetet abban, hogy je-
lentősebb eredményeket érjen el a konfliktusok megoldásában.

A hagyományos békefenntartásnak a gyakorlatban két formája honosodott meg: a meg-
figyelői, illetve a békefenntartói misszió.

A megfigyelői missziókat fegyver nélküli katonai személyzet hajtja végre, általában 
kis csoportokban, de viszonylag nagy földrajzi területen. E csoportok általában néhány fős 
különböző nemzetiségű tisztből, tiszthelyettesből állnak, akik feladatai a következőképpen 
csoportosíthatók:

• megfigyelői feladatok ellátása mobil és állandó pontokról;
• egyezmények végrehajtásának megfigyelése és felügyelete;
• ellenőrzések végrehajtása és kivizsgálás;
• összekötő és kísérő feladatok ellátása;
• hadifoglyok cseréjének felügyelete;
• járőrszolgálat és felderítés az utakon és azokon kívül;
• a felek közötti egyetértéssel létrejött határok kijelölése;
• tárgyalás és közvetítés;
• ténymegállapítás;
• új ENSZ-missziók telepítésének előkészítése.

A megfigyelői misszióknak (például az indiai–pakisztáni határon, vagy az egyiptomi– izraeli 
tűzszüneti vonalon) feladataik elvégzéséhez olyan képességekre volt és van szükségük, 
amelyek sok tekintetben ellentétesek voltak a korábbi katonai felkészüléssel: maximális 
rugalmasság, jó tárgyalókészség, nyelvtudás, diplomáciai érzék, gyors kontaktusteremtés 
és pszichológiai érzék. A megfigyelők kis csoportjai úgy dolgoznak együtt a helyi hatalom 
képviselőivel, hogy a helyi ENSZ-parancsnokságtól gyakran sok száz kilométerre helyez-
kednek el, és állandó vagy mobil pontokról tartanak folyamatos rádióösszeköttetést velük. 
Mivel létszámuk lényegesen kisebb, mint a békefenntartó misszióké, fenntartásuk is lénye-
gesen olcsóbb, továbbá a konfliktusban érintett felek is könnyebben elfogadják jelenlétüket.

6 Gazdag 2011, 335.
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A megfigyelői missziók sikere nagymértékben függ a megfigyelőként alkalmazott 
katonák szakmai tudásától, pártatlanságától, szavahihetőségétől és problémamegoldó ké-
pességétől. Sok esetben a megfigyelők benyomásai, tapasztalatai és jelentései szolgáltatják 
az egyetlen információt az ENSZ helyi és magasabb szervei számára, így alapvetően be-
folyásolják a döntéshozókat a konfliktus rendezését célzó intézkedések meghozatalában. 
Ennek alapján nem közömbös, hogy milyen egy adott misszió személyi összetétele, hogyan 
képesek a különböző országokból érkezett és különböző képzettségi, vallási és kulturális 
háttérrel rendelkező katonák együtt dolgozni. E követelményeket figyelembe véve számos 
országban külön tanfolyamokat szerveznek a potenciális résztvevők számára.

A missziók összetétele ad hoc jellegű. A bennük részt vevő országokat és a műveletek 
jellegét illetően azonban minden esetben szükséges a fogadó felek beleegyezése. Így a misz-
sziók katonai struktúráját, vezetési és irányítási rendszerét, valamint a katonai célokat el-
sősorban politikai és nem katonai tényezők határozzák meg.

A békefenntartó missziók is a szemben álló felek beleegyezése és együttműködése 
révén jönnek létre, de feladatuk összetettebb, mint a katonai megfigyelőké. Létszámuk né-
hány száz, esetleg néhány ezer könnyű fegyverzetű katonára korlátozódik, akiknek alap-
vető feladata, hogy egy világosan meghatározott ütközőzóna mentén elkülönítsék egymástól 
a hadviselő feleket. Az erők összetételére ebben az esetben is inkább a földrajzilag méltányos 
képviselet és a kontingensek semlegessége a jellemző, nem pedig a katonai hatékonyság.

Ezek a katonai egységek kettős parancsnoki rendszerben működnek. A misszió had-
műveleti terve nem akadályozza meg a nemzeti alakulatokat, hogy saját hadműveleti szabá-
lyaikat alkalmazzák, és az ENSZ parancsnoki rendszerébe saját nemzeti parancsnokságuk is 
beépüljön, sőt konzultáció után el is hagyhatják az ENSZ-erőket. Ez természetesen számos 
jogi problémát von maga után. A szemben álló felek az erő alkalmazását passzívan szem-
lélik, és csak önvédelmük és a mandátumuk védelmében reagálnak a fegyveres támadásra. 
Ily módon bizonyítják semlegességüket, és igyekeznek önkéntes kooperációra rábírni a fe-
leket. Az ilyen békefenntartó műveletek – elsősorban a szemben álló felek erőszakos cselek-
ményei miatt – gyakran igen veszélyesek. 1994 közepéig az ilyen műveletekben több mint 
500 kéksapkás békefenntartó és 40 katonai megfigyelő halt meg, 2000-re  pedig mintegy 
2600 főre nőtt a békefenntartó áldozatok száma.

A hagyományos békefenntartás időszaka 1988–1990 között tartott, ami jelentős ta-
pasztalatokkal szolgált arra vonatkozóan, hogyan kell felépíteni, milyen szempontok figye-
lembevételével kell megtervezni és végrehajtani az ilyen típusú műveleteket és akciókat. 
Az első generációs békefenntartás alaptípusának az ENSZ 1964-ben  indított és máig tartó 
ciprusi misszióját tekinthetjük.

Ugyanakkor bebizonyosodott az is, hogy a békefenntartó missziók nem tudják meg-
akadályozni a háborúskodást. Ha a konfliktusban érintett egyik vagy másik fél úgy döntött, 
hogy felújítja a háborúskodást, azt sem a Biztonsági Tanács, sem az ott tartózkodó erők 
nem tudták megakadályozni. A könnyűfegyverzettel rendelkező zászlóaljak csak a kisebb 
fegyveres csoportokat és azokat a milíciajellegű erőket voltak képesek jelenlétükkel elret-
tenteni, amelyek nem élvezték nagyobb fegyveres csoportok vagy a hagyományos hadse-
regek támogatását.



73Válságkezelés, békeműveletek

4. Új típusú – második generációs – békefenntartás

A hidegháború végével úgy tűnt, hogy azelőtt soha nem tapasztalt távlatok és lehetőségek 
nyílnak meg az Egyesült Nemzetek Szervezete előtt: nagyobb szerepe lesz, mint csupán 
a nagyhatalmi aspirációk helyszínéül szolgáló és ezeknek diplomáciai keretet nyújtó szer-
vezet. S valóban: a nagyhatalmi érdekszférák részbeni beszűkülésével, amit elsősorban 
a Szovjetunió felbomlása idézett elő, a világ politikai térképének olyan, évtizedekig neural-
gikus pontjain következett be enyhülés, mint Afrika vagy a délkelet-ázsiai térség. Az olyan 
eltérő eszmerendszerhez tartozó országok, amelyek ideológiai különbözőségük okán – vagy 
legalábbis ennek ürügyén – évekig, évtizedekig háborúztak, rákényszerültek a megbé-
kélésnek valamilyen formájára, miután részben vagy teljesen elvesztették külső katonai, 
politikai és gazdasági támogatottságukat. Még inkább elmondható ez számos harmadik vi-
lágbeli ország belső konfliktusáról, ahol a különböző népi felszabadító mozgalmak egymás 
közti leszámolásai és harcai mögött gyakran ugyancsak a nagyhatalmi érdekek húzódtak 
meg, tartósan polgárháborús állapotba taszítva ezeket az egyébként is elmaradott térsé-
geket. (A harmadik világ fogalma összetett jelentéstartalommal bír: a hidegháborús idő-
szakban például azokat az országokat jelölte, amelyek nem tartoztak se a nyugati, se a keleti 
blokk országai közé. Napjainkban – tágabban értelmezve, vagyis politikai elkötelezettség 
nélkül – például azok az országok tartoznak ide, amelynek a gazdasága, lakosságuk élet-
színvonala alacsony, de van olyan értelmezés is, ami a fejlődési koncepcióval függ össze.)

A hidegháború vége jelentős mértékben megváltoztatta a nemzetközi viszonyokat. 
A kelet–nyugati szembenállás csökkenése lehetővé tette a Biztonsági Tanács tagjai közötti 
együttműködés erősödését, továbbá növelte a nagyhatalmak készségét a világ konfliktu-
sainak megoldására. Az új politikai realitásokra adott válaszok részeként jelentősen nőtt 
az ENSZ békefenntartó misszióinak száma és nagysága.

A kihívások megváltozott természete (az államokon belüli konfliktusok számának je-
lentős növekedése) és a nemzetközi közösség megváltozott logikája következtében a világ-
szervezet olyan komplex megoldásokat keresett a válságok megoldására, amelyek az eddigi 
eszközökön túl magukban foglalták a politikai, a gazdasági, a társadalmi és a szociális té-
nyezőket is. Ezek a második generációs missziók a status quo megőrzése helyett egy szi-
lárd és fenntartható béke megteremtését irányozták elő. Ennek megfelelően a konszenzus, 
a pártatlanság és az önvédelem hagyományos elvei más értelmet nyertek: az erőket már 
nem csak önvédelemre használták. A pártatlanság korábbi statikus elve komplexebbé vált, 
és a konszenzus elve is elvesztette egyetemességét, aminek következtében elmosódott a kü-
lönbség a békefenntartás és a béke kikényszerítése között.

Az 1988–1992 közötti időszak kedvező légköre, a missziók számának és feladatrend-
szerének változása kikényszerítette az eddigi elvek és gyakorlat felülvizsgálatát is. A meg-
újulás jegyében – a Biztonsági Tanács felkérésére – Butrosz Butrosz-Gáli (1922–2016) 
ENSZ-főtitkár 1992 tavaszán elkészítette az Agenda for Peace (Békeprogram) című doku-
mentumot, amely a hidegháború utáni konfliktusokhoz igazította az ENSZ békefenntartó 
tevékenységét.

A főtitkár az új körülményeket figyelembe véve hívta fel a tagországok figyelmét az új 
problémákra, egyúttal felvázolta a világszervezet új feladatait is: „Beléptünk a világméretű 
átmenet időszakába, amelyet egyedülállóan ellentétes irányzatok jellemeznek. A nemzeti ha-
tárokat elmossák a fejlett kommunikáció, a globális kereskedelem, s a politikai és  gazdasági 
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integráció által csökken szuverenitás. Egyidejűleg azonban a nacionalizmus és a szuvere-
nitás új, heves követelései is megjelennek és az államok kohézióját brutális etnikai, vallási, 
kulturális és nyelvi viszályok fenyegetik.”7 Az új típusú kihívásokra új megoldásokat kellett 
keresni, és szélesíteni kellett a konfliktusmegoldás eszköztárát is a korai észleléstől az ere-
deti helyzet visszaállításán túli fejlődés feltételeinek megteremtéséig.

Ezek a feladatok a korábbiaknál sokkal komplexebbek, így megoldásuk is meghaladja 
a katonai módszereket. Emiatt a konfliktusok megoldása során az ENSZ fokozottan kíván 
együttműködni az olyan regionális szervezetekkel, mint például az Afrikai Unió, az Arab 
Liga, az Iszlám Konferencia Szervezete és az Európai Biztonsági és Együttműködési Szer-
vezet, hiszen az ENSZ erőfeszítéseivel való együttműködés nemcsak a Biztonsági Tanács 
terheit csökkenti, de hozzájárulhat egy erőteljesebb részvételhez, a konszenzus és a demok-
ratizálódás érzéséhez nemzetközi ügyekben is.

„Ugyan jelentésem a Szervezet béketeremtési kapacitásának javításával foglalkozik, 
rendkívül fontos, hogy a Tagállamok szem előtt tartsák: a hatékonyabb mechanizmusok 
és eszközök keresése jelentőségét veszti, amennyiben az új közösségi szellemet nem tá-
masztja alá hajlandóság azon nehéz döntések meghozatalára, amelyeket lehetőségeket te-
remtő jelenünk megkövetel” – hívta fel a figyel met jelentésében Butrosz-Gáli.8

Az olyan kudarcok, mint például a jugoszláviai és a szomáliai missziók, vagy az  1994-es  
ruandai tragédia, egyértelműen bizonyították, hogy az ENSZ-tagállamoknak, közülük is 
természetesen elsősorban a BT állandó tagjainak nem sikerült meghozniuk azokat a bizo-
nyos nehéz döntéseket, amelyekre a főtitkár a Békeprogramban utalt.

A hidegháború időszakának 13 békefenntartó művelete szinte kizárólag katonai jel-
legű volt. Az 1988 utáni új típusú békefenntartó műveletek sokkal összetettebbekké váltak:

• jelentős számú polgári szakértőt is alkalmaztak;
• mandátumuk gyakran választások megszervezését és végrehajtását is magában 

foglalta;
• elősegítették a demokratikus intézményrendszer megteremtését és/vagy megerő-

sítését;
• rendőri erőket is alkalmaztak;
• a rendőrségi tevékenység felügyelete mellett behatóan vizsgálták a bírói és a bün-

tetés-végrehajtási intézményrendszert is;
• időben behatároltak, ami főképpen a csapatokat küldő országok számára kedvező;
• a legtöbb esetben ezek a missziók a belső konfliktusok megoldására hívatottak;
• néhány esetben e missziók a tagállamok hozzájárulásával megsértik az ENSZ Alap-

okmányát, amely megtiltja a beavatkozást a szuverén államok belügyeibe;
• a missziók katonai összetevői, amennyiben alkalmazásra kerülnek, rendkívül haté-

konyak, és a missziók tevékenysége során az ENSZ fokozott mértékben támaszkodik 
a jelentős katonai erőt birtokló országokra vagy országcsoportokra.

Az Agenda for Peace ajánlásokat vázolt fel arra vonatkozóan is, hogy hogyan lehetne 
az Alapokmány keretein belül az Egyesült Nemzetek válságmegelőzési tevékenységét, bé-
keteremtési és békefenntartási képességeit erősíteni, illetve hatékonyabbá tenni. Fontos üze-

7 Boutros-Ghali 1992, 11. bekezdés
8 Boutros-Ghali 1992, 6. bekezdés.
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nete volt annak is, hogy Butrosz-Gáli külön fejezetekben foglalkozott a békefenntartással 
(peace-keeping), illetve a béketeremtéssel (peace-making). A béketeremtéshez a főtitkár 
a Biztonsági Tanácsnak az Alapokmány VI. fejezete alá eső tevékenységét, illetve a kény-
szerítési eszközök – vagyis a VII. fejezet klauzuláinak – alkalmazását sorolta.

A hidegháború utáni években szerzett tapasztalatok alapján a főtitkár számos olyan 
következtetést vont le, amelyek a későbbiekben meghatározták az új típusú békefenntartás 
kereteit:

• a korai beavatkozás megelőzheti a konfliktus eszkalációját;
• a választások csak abban az esetben hatnak stabilizálóan, ha a résztvevők támo-

gatják a demokratikus elveket;
• a katonai erő nem elegendő az etnikumok közötti konfliktusok megoldáshoz, 

az utóbbiban a politikai, gazdasági és társadalmi elemek kulcsfontosságúak;
• a célok egysége elengedhetetlen a hatékony beavatkozáshoz;
• a politikai és gazdasági embargó nem elegendő a konfliktus megoldásához;
• a tárgyalások nem nélkülözhetik a kényszerítő katonai eszközöket sem.

Bár Butrosz-Gáli külön kategóriaként taglalta a béketeremtést és a békefenntartást, ugyan-
akkor azt is hangsúlyozta, hogy nem állapítható meg határozott választóvonal a kétfajta te-
vékenység között. „Gyakran előfordul, hogy a szemben álló felek tűzszünetről állapodnak 
meg, de nem tartják be azokat. Ilyenkor esetleg az Egyesült Nemzeteket kérik fel a tűz-
szünet helyreállítására és annak fenntartására. Ez a feladat meghaladhatja a békefenntartó 
erők mandátumát, illetve ellent mondhat a csapatokat biztosító országok elvárásainak. Ezért 
azt javaslom, hogy a Tanács mérlegelje békekikényszerítő egységek átlátható körülmények 
között történő alkalmazását. […] Erőteljesebben lennének felfegyverezve, mint a békefenn-
tartók, […] telepítésük a Biztonsági Tanács alárendeltségében történne, és – csakúgy, mint 
a békefenntartó erők esetében – a főtitkár parancsnoksága alatt lennének.”9

A Biztonsági Tanács által elfogadott főtitkári jelentés négy olyan területet nevezett 
meg, amelyek az új viszonyok között elősegíthetik a konfliktusok megoldását: a preventív 
diplomáciát, a béketeremtést, az új típusú békefenntartást, valamint a békeépítést. Ez egé-
szült ki egy évvel később a békekikényszerítés kategóriájával.

Az első és második generációs békefenntartásban a leglényegesebb különbség a funk-
ciók kiszélesedett skálájában figyelhető meg. A részt vevő erők ugyanis a hagyományos 
békefenntartó feladatok mellett olyan katonai feladatokat is elláttak, mint a választások biz-
tonságának garantálása, az infrastruktúra helyreállítása, a fegyverek begyűjtése és megsem-
misítése, a fegyveres erők átszervezése és kiképzése, valamint az aknamentesítés. A katonai 
feladatok mellett e missziókban lényegesen megnőtt a civil szervezetek feladata is, amely 
emberi jogi, választási, rehabilitációs és adminisztrációs feladatokat is magába foglalt.

Az első új típusú békefenntartó missziók a következők voltak:
• Választások megfigyelése Namíbiában, El Salvadorban, Angolában, Kambodzsában 

és Mozambikban.
• Egy-egy terület lakosságának (kisebbségének vagy többségének) védelme a térség 

erőinek vagy az ország kormányának erőszakkal való fenyegetésétől, illetve azok 

9 Boutros-Ghali 1992, 44. bekezdés
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erőszakos fellépésétől. Ez a feladat először a horvátországi UNPA (UN Protected 
Areas: ENSZ által védett övezetek) keretein belül volt megfigyelhető.

• Az ENSZ által kijelölt biztonsági övezetek védelme a támadások ellen (például 
Boszniában).

• Bizonyos területek fegyver- és/vagy aknamentesítésének biztosítása (például a Sza-
rajevó és Goražde körüli körzetekben).

• A konfliktusban szemben álló felek fegyvereinek összegyűjtése és őrzése (például 
Mozambik, Kambodzsa).

• Humanitárius segélyek szétosztásának biztosítása, és más humanitárius feladatok 
elősegítése.

• Hadifoglyok összeírásának és cseréjének felügyelete, humanitárius szervezetek te-
vékenységének segítése stb. (Boszniában, Ruandában és Szomáliában).

• A polgárháború utáni kormányzati és rendőrségi funkciók működésének elősegítése 
(például El Salvadorban, Kambodzsában és Boszniában).

• Nem ENSZ-békefenntartók tevékenységének megfigyelése az ENSZ által telepített 
katonai missziók révén annak érdekében, hogy megfigyeljék és ellenőrizzék a tűz-
szünet betartását (például a Független Államok Közösségének területén).

• A hadviselő felek által elkövetett háborús bűnök vagy a nemzetközi humanitárius 
jog megsértésének jelentése.

4.1. A Brahimi-jelentés

1999 márciusában az algériai Lakhdar Brahimi vezetésével kezdte meg tevékenységét 
az a magas rangú diplomatákból álló nemzetközi csoport, amely áttekintette az utóbbi évek 
ENSZ-misszióinak tapasztalatait, és az ENSZ Közgyűlése számára kidolgozta ajánlásait 
is, amelyek tovább javíthatják a nemzetközi közösségnek a válságok megoldását célzó te-
vékenységét.

A jelentés [1327. sz. (2000) BT-határozat] legfontosabb megállapítása az volt, hogy 
tovább kell erősíteni az ENSZ politikai, katonai, humanitárius és fejlesztési területei kö-
zötti integrációt a válságmegelőzés, különösen pedig a válságot követő békeépítés idősza-
kában. Nélkülözhetetlen – állapítja meg a jelentés –, hogy a jövőben csökkenjen az ENSZ 
és a nemzetközi szervezetek reakcióideje, s ennek érdekében folytatódjon a missziók sze-
mélyi, technikai és pénzügyi feltételeinek javítása.

A mintegy húsz ajánlást megfogalmazó Brahimi-jelentés a preventív akciókkal kapcso-
latban az effektív stratégia szükségességét hangsúlyozta, és szükségesnek tartotta a tényfel-
táró missziók gyakoriságának növelését. A döntésekhez szükséges információk megszerzése 
és feldolgozása érdekében ajánlást tett egy információs és stratégiai elemző titkárság fel-
állítására is. A javaslat szerint az elkövetkező missziók tervezése során már a korai sza-
kaszban be kell vonni a misszióban részt vevő országok szakértőit, hogy azok már ekkor 
megismerkedjenek a várható problémákkal.

Az állandó ENSZ-erők egyébként is többek által ellenzett koncepciója helyett a gyors 
és hatékony telepítés kapott prioritást a javaslatban. Ennek érdekében a hagyományos bé-
kefenntartó missziók esetében 30, az összetettebb missziók esetében 90 napon belüli te-
lepítésre kész erők létrehozására tett javaslatot, amelyeknek képzettségét és felszerelését 
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folyamatosan ellenőrizni kívánta. Ajánlást tett arra vonatkozóan is, hogy mind az ENSZ, 
mind pedig az egyes nemzetek szintjén hozzanak létre egy adatbankot azon személyekre 
vonatkozóan (katonák, rendőrök, választási, törvénykezési és emberi jogi szakértők), akik 
rövid időn belül a nemzetközi közösség rendelkezésére tudnak állni.

A Brahimi-jelentés némileg új értelmezését adta a békefenntartás két legfontosabb 
alapelvének, a konszenzusnak és a pártatlanságnak is. A jelentés szerint a belső konflik-
tusok esetében a konszenzus elvét a korábbiaknál rugalmasabban kell értelmezni, s ha va-
lamelyik fél megsérti a már megszületett megállapodást, úgy a nemzetközi közösségnek 
saját hitele megőrzése érdekében be kell avatkoznia. A pártatlanságot tehát az ENSZ Alap-
okmányához való ragaszkodásként, nem pedig be nem avatkozásként értelmezte. Emellett 
rámutatott arra is, hogy a múltban számos esetben előfordult, hogy a misszióban részt vevő 
erők arra sem voltak képesek, hogy megvédjék önmagukat. A Brahimi-csoport javaslata 
szerint a jövőben az alkalmazott erőknek nemcsak önmaguk védelmére kell képesnek len-
niük, de biztosítaniuk kell a misszió mandátumának végrehajtását, és védelmet kell nyúj-
taniuk a misszióban tevékenykedő más – nem katonai – személyek és csoportok számára 
is. Ez azt jelenti, hogy a misszió erőinek a jövőben nagyobbnak, jobban felszereltnek kell 
lenniük annak érdekében, hogy megfelelő elrettentő erővel rendelkezzenek. Ennek a kö-
vetelménynek a katonai kontingenst felajánló nemzetek csak úgy tudnak megfelelni, ha 
megfelelő felderítő, vezetési és más szükséges kapacitásokkal rendelkeznek, valamint ha 
lényegesen megnövelik az egyes ENSZ-missziók költségvetését is.

5. Harmadik generációs műveletek

A harmadik generációs műveletek megjelenése századunkban kezdődött. E tekin-
tetben a korszakhatárt a 2001. szeptember 11-i  terrortámadás jelentette, mivel ezt követően 
a terrorizmus elleni harc jegyében folytatott műveletek alapvetően különböznek a hagyo-
mányos békemisszióktól.

Ezen műveleteknek két egymástól jól elkülöníthető fázisa van. Az első fázis egy tulaj-
donképpeni háború, amikor a bázisállam ellen fegyveres erő alkalmazására kerül sor abból 
a célból, hogy az egyes fegyveres frakciók jelentette fenyegetést megszüntessék. Csak ezt 
követően kerülhet sor a második szakaszra, amikor a misszióban részt vevő erők már békés 
körülmények között egy működőképes központi irányítás létrehozásában segítik a helyi-
eket. Ez nagyon szerteágazó tevékenységeket foglal magában, amelyek a biztonság vala-
mennyi dimenziójában fellelhetők. Összegzően a biztonsági szektor reformja névvel illetik 
az új koncepciót. Tartalmilag részint arról van szó, hogy a válságkezelésben érintett nem-
zetközi szervezeteknek kell összehangolniuk tevékenységüket, elkerülendő a duplikációt 
és a rivalizálást, részint pedig arról a felismerésről, hogy a válságkezelés eredményeként 
a részes nemzetközi szervezeteknek egy működőképes államot kell maguk után hagyniuk.

Nem szabad megfeledkezni a helyi lakosság hozzáállásáról és szerepéről sem. Mivel 
az a műveletekben részt vevő erőkkel először háborús körülmények között találkozik, hoz-
zállását alapvetően a bizalmatlanság és az ellenségesség jellemzi. Így az erők egyik fő 
feladata, hogy az ellenséges lakosokat megnyerjék. Ezt leginkább tájékoztatással és a la-
kosságnak a pacifikálási folyamatokba történő fokozott bevonásával tudják elérni. Ennek 
megfelelően az erőknek fokozott figyelmet kell fordítaniuk olyan nem kifejezetten katonai 
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területekre, mint a pszichológiai hadviselés (psychological operations, PSYOPS) és a ci-
vil-katonai együttműködés (civil-military operations, CIMIC). A  különböző PSYOPS- 
és CIMIC- eszközök alkalmazásával a békefenntartó katonák meg tudják győzni a helyi 
lakosságot arról, hogy az államukban felvonult nemzetközi erők nem megszállók az or-
szágban, nem gyarmatosítási céllal jelentek meg, hanem készek egy élhető, stabil állam 
megteremtésében minden területen segítséget nyújtani. Jó példái ennek az Afganisztánban 
állomásozó nemzetközi erők, amelyek az egyes tartományi újjáépítési csoportok (PRT-k) 
segítségével igyekeznek működőképes államot felépíteni.

6. ábra
Az ENSZ-műveletek feladatai

A békefenntartás arculatváltozása tény, de szakaszolása nem kőbe vésett. Ez a magyarázata 
annak, hogy már negyedik generációs békefenntartásról is hallhatunk. A regionális szer-
vezetek szerepe folyamatosan nőtt a rendszerváltozás után, különösen a NATO, a Nyugat-
európai Unió, az Európai Unió és az EBEÉ/EBESZ szerepe a balkáni, a kaukázusi vagy 
akár az afganisztáni békefenntartó műveletekben. A regionális szervezeteknek ez az aktív 
szerepvállalása az alapja az új, negyedik generációs béketeremtésnek.

Ez a béketeremtési forma (markánsan a 2000-es  évektől kezdődően) bonyo-
lultabb és ambiciózusabb feladatok ellátását jelentette (teljes körű békeépítést). Sok 
esetben – részben vagy teljesen – tehermentesítették az ENSZ-t. Jogi alapját az ENSZ Alap-
okmány 52. és 53. cikke adja, nevezetesen a regionális szervezetek bevonása a helyi jellegű 
viszályok rendezésébe. Ilyen esetekben a regionális szervezetek útján történő kényszerítő 
eljárás kizárólag a Biztonsági Tanács felhatalmazásával foganatosítható.

Végül érdemes megemlíteni a tapasztalatból már ismert, de a szakirodalomban még 
nem honos ötödik, úgynevezett hibrid békefenntartást is. Ez azt jelenti, hogy az ENSZ, 
illetve a különböző regionális szervezetek ugyanazon küldetésben (egyidejű telepítés), 
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de különálló  parancsnokságok és különféle megbízatási formák mellett valósítják meg 
a missziós küldetésüket. Jól példázza ezt a koszovói hibrid jelenlét: a NATO a biztonsági 
szempontokat, míg az EBESZ az intézmény fejlesztési szempontokat helyezte előtérbe 
a békeépítés során. Ugyanez tapasztalható a darfúri békefenntartás esetében is: az ENSZ 
és az Afrikai Unió hibrid jelenléte önmagában is, de nemzetközi szinten is nagy erőfeszítés 
a résztvevők számára.

6. A békefenntartás feltételei és formái

A 1970-es  évektől fokozatosan egyfajta konszenzus alakult ki a békefenntartó erők telepí-
tésével kapcsolatos alapfeltételekről. Ezek a következők voltak:

• A missziót a Biztonsági Tanács alárendeltségében állítják fel.
• Az ENSZ csak a szemben álló felek határozott beleegyezésével és hozzájárulásával 

küldhet békefenntartó csapatokat egy adott térségbe. Ez a hozzájárulás nem csupán 
a kezdeti telepítéshez szükséges, hanem a megszabott mandátum végrehajtásához 
is, tehát a kéksisakosok teljes tevékenységi köréhez a misszió egész időtartama alatt.

• Az ENSZ-békefenntartók nem avatkozhatnak be a fogadó ország belügyeibe.
• A misszió tevékenysége független a szemben álló felek pozíciójától, követeléseitől 

és jogaitól, és nem prejudikálhatja egy későbbi végleges rendezés részleteit.
• A misszió pártatlan, különben a konfliktusban részt vevő féllé válna, ami azzal 

a veszéllyel járhat, hogy elveszíti a felek valamelyikének támogatását.
• A misszió tagjai fegyvereiket csak önvédelemből használhatják. (Néha azonban még 

e joguktól is tartózkodnak, nehogy pártatlanságuk megkérdőjeleződjön.) A műve-
letnek szilárd pénzügyi alapokra kell támaszkodnia, amelyet általában a tagállamok 
hozzájárulásaiból fedeznek.

6.1. Mandátum

A békefenntartó műveletek az ENSZ Biztonsági Tanácsának akciói annak érdekében, hogy 
az adott országban megteremtsék a béke feltételeit. Ebből következik, hogy minden egyes 
missziónak a Biztonsági Tanács teljes támogatását kell élveznie, ami a politikai szándék 
mellett magában foglalja a mandátum megfelelő pénzügyi fedezetét is. A mandátum meg-
határozza és egyúttal be is határolja a térségben tartózkodó erők feladatait.

Az elmúlt évtizedekben ezt a feltételt több bírálat érte, mert nem volt elég specifikus, 
és csak nagy általánosságban határozta meg az adott misszió feladatát. Mivel a jövőben is 
lesznek/lehetnek olyan helyzetek, amikor egy művelet végrehajtása bizonytalan mandátum 
alapján kezdődik meg, a szervezetnek rugalmasabbá kell tennie a mandátumot például oly 
módon, hogy az a konfliktushelyzetben bekövetkező változások esetén lehetővé tegye a tér-
ségben tartózkodó békefenntartó erőknek, hogy szükség esetén az önvédelmen túl is hasz-
nálják fegyverüket, így lépve fel a békefolyamat megtorpedózására törekvőkkel szemben.
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6.2. Erő alkalmazása

Az erő alkalmazása egy másik, igen lényeges problémája a békefenntartásnak. Napjainkra 
jelentősen megnőtt a műveletekben részt vevő erők létszáma, aminek következtében nyil-
vánvalóvá vált, hogy hatékony békefenntartás elvégzésére csak jól képzett és jól felszerelt 
katonai erő képes. A küldő ország politikusainak tehát meg kell fontolniuk, hogy felhagy-
nak-e az ilyen típusú műveletekben való aktív részvétellel, vagy biztosítják erőik megfelelő 
védelmét. Mindkét döntés komoly hatással lehet a békefenntartás jövőjére: az első esetben 
a békefenntartáshoz való személyi és anyagi hozzájárulás csökken, ami az ilyen típusú te-
vékenységek számának és hatékonyságának is a csökkenéséhez vezethet; a második esetben 
viszont az ENSZ-műveletek jellege változik meg, vagyis a békefenntartás átalakulhat bé-
keteremtéssé. Ez esetben fennáll annak a veszélye, hogy az ENSZ válik a konfliktus egyik 
főszereplőjévé.

Az erő használatának tilalma csak némileg módosult az elmúlt évtizedben. A hagyo-
mányos felfogás szerint erő alkalmazására csak két esetben kerülhet sor:

• ha a békefenntartó erőket közvetlen támadás éri (például Kongó 1960–1964 között);
• ha az általuk ellenőrzött területet erővel elfoglalják (például Libanon 1978 után), 

vagy – az utóbbi évek gyakorlatából hozva példát – ha az ENSZ által védett öveze-
teket éri támadás (például Goražde, Szarajevó).

A hidegháborút követően azonban a nemzetközi közösség némileg elnézőbb lett az erő al-
kalmazásának tekintetében. 1989-ben  az ENSZ felhatalmazta a dél-afrikai erőket, hogy 
tüzet nyissanak a SWAPO gerillái ellen. 1991-ben  a nemzetközi koalíció mandátumot ka-
pott arra, hogy felszabadítsa Kuvaitot. 1993-ban  Szomáliában – az ENSZ-főtitkár külön-
megbízottjának jelentése szerint – az UNITAF egyes alakulatai már a veszély érzete esetén 
is tüzet nyitottak.

Az erő alkalmazása tulajdonképpen nem jelent minden esetben fegyverhasználatot. Sok 
esetben a missziót vezető parancsnokok határozott fellépése vagy az erő demonstratív fel-
mutatása is elegendő a problémák megoldásához. Éppen ezért a szakértők és a politikusok 
hangsúlyozzák, hogy a békefenntartás elsőrendű eszköze a tárgyalás, amelynek során nyo-
mást lehet gyakorolni a felekre, így tudatosítani lehet bennük, hogy a megállapodás meg-
sértése szankciókat válthat ki az ENSZ részéről.

6.3. Pártatlanság

A békefenntartóknak pártatlanoknak kell lenniük. Ez az elv természetesen nem azt jelenti, 
hogy nem kritizálhatják a feleket, sőt nyomást is gyakorolhatnak, mozgósíthatják a nem-
zetközi szervezeteket, amikor a felek egyike vagy mindkettőjük megsérti a létrejött egyez-
ményt.

A pártatlanság megköveteli azt is, hogy kapcsolatot tartsanak a konfliktusban érin-
tett felekkel, konzultáljanak velük, közvetítsenek közöttük, segítsék elő kapcsolataik nor-
malizálódását. A felek céljainak megítélése azonban nem tartozik a misszió feladatai közé.

A semlegesség elvét hivatott erősíteni az ENSZ-erők összetételének kiválasztása is. 
Az olyan országok, amelyek közvetlenül vagy közvetetten érintettek a konfliktusban, nem 
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küldenek egységeket a misszióba. A szemben álló felek nem is egyeznek bele ilyen erők 
fogadásába. Tulajdonképpen két lehetőség adódik a békefenntartó erők nemzeti kontingen-
seinek összeállítására:

• amikor a Biztonsági Tanács állandó tagjai is képviseltetik magukat az ENSZ-erők 
kötelékében; vagy

• amikor az egyenlő földrajzi képviselet elve érvényesül.

Az első eset kapcsán három olyan érvet is találunk, ami ellentmond a BT állandó tagjai 
részvételének, s amelyet a hidegháború időszakában szinte minden esetben tiszteletben 
tartottak. Először: a BT állandó tagállamainak a világ legtöbb térségében vannak bizo-
nyos érdekeik, ami a konfliktusban részt vevő felekben előítéletet gerjeszthet. Előfordulhat 
azonban, hogy a Biztonsági Tanács két olyan állandó tagja is csatlakozik a nemzeti kontin-
gensekhez, amelyeknek ellentétes érdekei – elméletben – kiegyenlíthetik egymást. Másod-
szor: az ily módon felállított erők nemzeti kontingensei között súrlódások keletkezhetnek, 
amelyek gyengítik az misszió egészét. Harmadszor: a kisebb nemzetek hihetőbben, hitele-
sebben demonstrálják az erők nemzetközi jellegét, mint a nagyhatalmak.

A hátrányok mellett azonban előnyöket is találhatunk a BT állandó tagjainak részvé-
telében: egyrészt a nagyhatalmak bevonásával nagyobb erők és jobb felszerelés áll a béke-
fenntartók rendelkezésére, másrészt a BT állandó tagjainak részvétele emeli a békefenntartó 
erők tekintélyét, és a nagyhatalmak is fokozottabb mértékben elkötelezetté válnak az akció 
sikere iránt. Ugyanakkor kétségtelen, hogy a sikertelenség is jobban kompromittálhatja őket 
(lásd az UNITAF szomáliai kudarcát).

6.4. Preventív diplomácia

A preventív diplomácia iránt megnyilvánuló érdeklődés négy tényezőre vezethető vissza:
• egy új, az előzőekhez képest sokkal együttműködőbb nemzetközi környezetre;
• a nemzetközi beavatkozás tapasztalataira;
• a nemzetközi stabilitást fenyegető új veszélyekre;
• a globalizáció által megtestesített növekvő gazdasági és politika kényszerre.

Nem hagyhatjuk figyelmen kívül azt sem, hogy a hidegháborút követően jelentősen csök-
kent a fejlett országok védelmi költségvetése, s egyre kisebb lett a politikai készségük arra, 
hogy olyan konfliktusokba avatkozzanak be, amelyek – mindenfajta politikai nyereség 
nélkül – komoly katonai vagy presztízsveszteséget okozhatnak számukra.

A preventív diplomácia olyan tevékenység, amelynek célja, hogy megakadályozza 
a felek közötti viták keletkezését, a meglévő feszültségek konfliktusba való átcsapását, 
és korlátozza a konfliktus továbbterjedését. Az ellenséges feleket a megállapodás felé szo-
rítja, elsősorban olyan békés eszközök útján, amelyeket az ENSZ Alapokmányának VI. feje-
zetében fektettek le. Sikere érdekében a felek közötti bizalom fokozására van szükség, amely 
magában foglalja a katonai adatok cseréjét, a vitában állók küldöttségeinek kölcsönös látoga-
tását, regionális fegyverzetcsökkentési megállapodások létrehozását. A preventív diplomácia 
egyik kulcseleme a ténymegállapítás, amelynek célja, hogy a világszervezet idejében ren-
delkezzen azokkal az információkkal, amelyekkel megelőzhető a konfliktus. Csak a tények  
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és folyamatok ismeretében lehet előre jelezni a várható eseményeket, és e ténymegállapí-
tásban a regionális szervezetek jelentős segítséget nyújthatnak a világszervezetnek.

A preventív diplomácia sikere érdekében olyan rendszerre van szükség, amely folya-
matosan megfigyeli és előre jelzi az eseményeket, valamint közvetlenül kapcsolódik egy 
hatékony döntéshozatali rendszerhez. A problémát tehát e tekintetben nem csupán a po-
litikai helyzetértékelés nehézsége jelenti – az emberi jogi problémák, a vallási és etnikai 
konfliktusok előre jelzése komoly politikai és szervezeti felkészültséget igényel –, hanem 
a nemzetközi szervezetek közismerten lassú döntéshozatala is.

A korábbiaktól eltérően a viták, feszültségek és konfliktusok esetében új feladatként 
jelenik meg a megelőző felvonulás, amely külső és belső konfliktus esetén is alkalmaz-
ható a felek beleegyezésével. Míg eddig általában a konfliktus befejezését követően került 
sor például demilitarizált övezetek létrehozására, addig az új körülmények között erre már 
megelőző intézkedésként is sor kerülhet. A katonai, rendőri és polgári segítségnyújtáson túl 
az ilyen esetekben döntő jelentőséggel bírhat a humanitárius segítségnyújtás is.

A preventív diplomácia eszközei közül az ENSZ elsősorban a békés megoldásokat tá-
mogatja, amelyhez a Nemzetközi Bíróságot és a különböző szervezetek diplomáciai, gaz-
dasági és humanitárius erőfeszítéseit veszi igénybe. Amennyiben ezek az intézkedések nem 
vezetnek eredményre, gazdasági embargó bevezetésére és végső esetben katonai erő alkal-
mazására is sor kerülhet annak érdekében, hogy fenntartsák vagy helyreállítsák a nemzet-
közi békét és biztonságot. Ahhoz, hogy egy katonai erő hatékonyan tudja ellátni feladatát, 
„sokkal jobban fel kell fegyverezni őket, mint a békefenntartó erőket”.10

6.5. Béketeremtés

A béketeremtés a preventív diplomáciához hasonlóan jelentős mértékben ugyanazokat 
az ENSZ Alapokmányának 33. cikkelyében leírt eszközöket (tárgyalás, vizsgálat, közvetítés, 
egyezmények kidolgozása) használja. A lényeges különbség azonban, hogy a béketerem-
tésre a fegyveres konfliktus kirobbanása után kerül sor. Célja, hogy csökkentse a konfliktus 
intenzitását, megállítsa a véres eseményeket, szétválassza és a békés megoldás elérésére 
késztesse a szemben álló feleket.

Egy fegyveres konfliktus kirobbanása után a rendezés azonban sokkal nehezebb, 
megerőltetőbb és összetettebb. Az erőszak kirobbanását ugyanis gyakran a konfliktus 
eszkalálódása követi, a felek cselekedeteire pedig az elszenvedett fizikai és pszichikai 
sérelmek, a bosszú és a megtorlás gyakorolnak hatást. A konfliktus ilyen esetekben ál-
talában átterjed a kapcsolatok teljes skálájára, s a szemben álló felek szinte minden erőfor-
rásukat mobilizálják céljaik elérése és érdekeik érvényesítése érdekében. Vezetőik számára 
a konfliktusok tárgyalásos rendezése komoly nehézségekbe ütközik azért is, mert ezzel el-
veszthetik azt a támogatást, amelyet a konfliktus eszkalálásának idején a közvéleménytől 
fenntartás nélkül megkaptak.

Ezek következtében az ilyen esetekben a nemzetközi közösség szerepe is lényegesen 
összetettebb. Első lépésként véget kell vetnie a fegyveres konfliktusnak, és csak ezt köve-
tően kezdhet hozzá a konfliktus rendezését szolgáló politikai megoldás kidolgozásához. 

10 Gazdag 2011, 346.
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Az első szakaszban a tűzszünet létrehozására, a csapatok visszavonására, az elért eredmé-
nyek megfigyelésére és a civil lakosság helyzetének javítására kell koncentrálnia. Az át-
fogó rendezés biztosítását szolgáló egyezmények létrehozására csak akkor kerülhet sor, ha 
az említett intézkedések biztosítják a stabilitást.

6.6. Békeépítés

A Butrosz-Gáli-jelentés megfogalmazása szerint a békeépítés „olyan tevékenység, amelynek 
az a célja, hogy meghatározzák és támogassák azon szervezeteket, amelyek a béke meg-
szilárdítására és megőrzésére törekszenek, a konfliktus ismételt kiújulásának elkerülése 
érdekében”.11

A békeépítés folyamata már a (polgár)háború során kezdetét veszi, és „a korábban há-
borúzó felek lefegyverzését, a rend helyreállítását, a menekültek hazatelepítését, a bizton-
sági állomány tanácsadói és felkészítési támogatását, a választások ellenőrzését, az emberi 
jogok védelmére irányuló erőfeszítések elősegítését, a politikai részvétel formális és infor-
mális folyamatainak támogatását”12 foglalja magában. Emellett beletartoznak olyan prog-
ramok is, amelyek elősegítik a mezőgazdaság fejlesztését, javítják a szállítási feltételeket, 
és hasznosítják az olyan erőforrásokat, mint a víz vagy az elektromos energia. Olyan lépé-
seket szorgalmaz továbbá, amelyek segítségével lebonthatók az államok közötti korlátok 
(szabad utazás, kulturális és oktatási programok), felszámolhatók a kölcsönösen kialakult 
kulturális és nemzetiségi ellentétek. E programok csak jelentős (külső) források bevoná-
sával, mélyreható, a társadalmi élet szinte minden szféráját átfogó, és hosszan tartó folyamat 
eredményeként jöhetnek létre. A békeépítés egyes elemei már gyakorlati megmérettetésen 
is átestek Kambodzsában és Mozambikban, de a világ számos fejlődő országa rászorulna 
hasonló programokra.

A békeépítésnek is megvannak a kritikus mozzanatai. Az egyik az erő közvetlen alkal-
mazásával függ össze, mivel az erő alkalmazása ugyan segítheti a békefenntartás hatékony-
ságát, viszont megnő a kockázata annak, hogy a könnyűfegyverzettel ellátott békefenntartók 
sebezhetővé válnak, valamint csökkenhet a lakosság irántuk érzett szimpátiája is. Ilyen 
esetekben mindig felmerül a kérdés, hogy kivonják, vagy inkább megerősítsék az erőket?

A második probléma szorosan összefügg az elsővel: az erő használata esetén a ka-
tonai áldozatok mellett polgári áldozatok is lehetnek. Ez szintén rombolhatja az ENSZ-
erők és a világszervezet tekintélyét. E veszélyt csak úgy lehet minimalizálni, ha megfelelő 
a helyismeret, és hatékonyan működik a döntéshozatal.

A harmadik problémát annak eldöntése jelenti, hogy ki ad(hat) engedélyt az erő al-
kalmazására, illetve, hogy az ENSZ-műveletben részt vevő országnak van-e joga ezt meg-
vétózni?

A gyakorlatban szoros kapcsolat és kölcsönhatás áll fenn a békefenntartás, a bé-
keteremtés és a békeépítés között. Ez természetesen megköveteli a mandátumok fo-
lyamatos hozzáigazítását a kialakult helyzethez, valamint a folyamatban részt vevő 
szervezetek tevékenységének koordinálását is. Az eddigi gyakorlat azt bizonyítja, hogy 

11 Boutros-Ghali 1992, 57. bekezdés
12 Boutros-Ghali 1992, 55. bekezdés
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ez a  koordináló-együttműködő tevékenység a műveletek helyszínén jobban érvényesül, 
mint a szervezetek központjaiban.

Habár a békefenntartás területén továbbra is az ENSZ játssza a döntő szerepet, nap-
jainkban a regionális szervezetek is egyre inkább bekapcsolódnak e folyamatba, s érezhető 
azon törekvésük, hogy átvegyék az ENSZ funkcióinak jelentős részét. Különösen így van 
ez Európában, mivel a kontinenst intézményrendszerének fejlettsége, valamint a korábban 
megkötött bizalomerősítő és fegyverkorlátozási egyezmények egyértelműen alkalmassá te-
szik e feladatra. Emellett az Egyesült Államokkal összefogva Európa rendelkezik azokkal 
a katonai feltételekkel is, amelyek e missziók hatékony végrehajtásához szükségesek.

7. ábra
Összefüggések a békeműveletek szakaszai között

6.7. A békeműveletek szereplői

Napjainkban a regionális szervezetek egyre jelentősebb szerepet játszanak a nemzetközi 
konfliktusok megoldásában, amelyeket a helyi szereplők is elfogadnak. Ugyanakkor a nem-
zetközi közvélemény sokkal inkább elfogadja azokat a békeműveleteket, amelyek rendel-
keznek az ENSZ felhatalmazásával, függetlenül attól, hogy milyen erők vesznek részt 
bennük. A békefenntartó missziók tehát végrehajtóikat tekintve három csoportba – egyes 
országok, regionális szervezetek és az ENSZ által végrehajtott akciók – oszthatók.

A beavatkozó állami szereplők négy nagy csoportját különböztethetjük meg.
• Egy regionális hatalom beavatkozása (például Oroszország intervenciója Dél-

Oszétiában és Abháziában, vagy a nigériai békefenntartóké Nyugat-Afrikában).
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• Korábbi gyarmatosító ország beavatkozása (például a Maliban végrehajtott francia 
intervenció az iszlamisták ellen 2013 elején).

• Egy érintett szomszéd beavatkozása (például ilyen beavatkozásra került sor 
 1997-ben  a piramisjáték-válságba süllyedt Albániában, amikor az Olaszország ve-
zette erők feladata az volt, hogy megakadályozzák az albán menekültek tömeges 
beáramlását, illetve az albán állam felbomlását).

• A nagyhatalmak beavatkozása (erre példát találhatunk a 19. századi nagyhatalmi 
politika és a hidegháború időszakából is, amikor a nagyhatalmak igyekeztek meg-
őrizni a nemzetközi status quót vagy befolyási övezetüket).

A műveletek kezdeményezésében a nemzetközi szervezetek is igen jelentős szerepet játsz-
hatnak. Az általuk kezdeményezett akciók legitimációja lényegesen nagyobb, s állandó 
struktúrájuk révén, amelynek segítségével életre hívják és folyamatosan menedzselik a bé-
keműveleteket, képesek megteremteni és összehangolni a különböző érdekeket. Számos 
szervezetnek azonban nincs olyan személyi és szervezeti kapacitása, amely alkalmassá 
tenné a napjainkban egyre gyakrabban jelentkező komplex műveletek végrehajtására. Ennek 
következtében ma egyfajta szakosodás is megfigyelhető az olyan nemzetközi szervezetek 
között, mint az EU, a NATO vagy az EBESZ.

7. Az Európai Unió és a válságkezelés

Az Európai Unió válságkezelési műveletei 2003. január 1-jén  kezdődtek a bosznia-hercego-
vinai ENSZ rendőri misszió feladatainak átvételével. Ezt követte a 2003 márciusában indult 
macedóniai Concordia hadművelet, amely már katonai jellegű volt. Azóta az EU több mint 
20 katonai és civil műveletet indított, amelyek jogi alapját az 1992-es  petersbergi válságke-
zelő csomagot tovább bővítő lisszaboni szerződés 43. cikke teszi lehetővé. Az EU válság-
kezelési gyakorlata a civil-katonai megközelítés együttes alkalmazásán alapul. A katonai 
komponens az 1999 decemberében Helsinkiben elfogadott Headline Goals (Fő célkitű-
zések) képességeken nyugszik, amely célul tűzte ki, hogy az EU-nak  képesnek kell lennie 
két hónapon belül egy 50–60 ezres kontingenst kiállítani, amely működőképességét mi-
nimum egy évig meg tudja őrizni. Az Európai Tanács 2004. június 17–18-i  ülésén döntött 
a harccsoport-koncepcióról, amely már 10 napos időtartamon belül képes műveletbe indí-
tani egy 1500 főből álló kontingenst. Az előkészületek után a harccsoportok 2007. január 
1-jétől  léptek szolgálatba.

A civil válságkezelési képességek létrehozásáról az Európai Tanács 2000. júniusi 
feirai ülésén hozott döntést. A tanácskozás során négy terület állt előtérben: a rendészeti 
feladatok, a civil lakosság védelme, a polgári igazgatás és a jogállamiság.13 A tagállamok 
ígéretet tettek 5000 rendőr felajánlására, amelyből 1000 főt egy hónapon belül telepítenek. 
2004 decemberében Brüsszelben véglegesítették a civil Headline Goalst, amelynek a ka-
tonai Headline Golas-zal való szinergiáját is kidolgozták.

2017-ben  4000 fővel az Európai Uniónak hat katonai és tíz civil/polgári művelete volt. 
A tíz polgári misszió száma jól illusztrálja a szervezet jellegéből adódó puha biztonság 

13 EU ESDP 2009, 2.
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 elsődlegességét, tehát a nem katonai képességekre épülő politikát és működési módszert. 
A gyakorlatban természetesen jelen van mind a kettő képesség, amik kiegészítik, erő-
sítik egymást. Az EU kapcsán a közös európai biztonság- és védelempolitika megjelenése 
(1999) után beszélhetünk tényleges civil válságkezelésről. Ennek megvalósulási formái pél-
dául a közigazgatás megerősítése, a szervezett bűnözés, a terrorizmus elleni küzdelemben 
részt vevők közötti koordináció elősegítése az emberi jogokat alapul véve (EUCAP Sahel 
Niger), a jogállamiság kialakításának segítése (EULEX Kosovo), rendőri feladatok, pol-
gári védelem, kiképzői feladatok (EUTM in Mali), mentori, tanácsadói feladatok (EUAM 
Ukraine), a biztonsági szektor reformja (EUAM Iraq), csapatépítő munka (EUCAP misz-
sziók általában) stb.

1. térkép
EU polgári és katonai missziók

A katonai missziókról csak röviden:
• Az EUFOR Althea misszió Bosznia-Hercegovinában állomásozik 2004 óta. Fel-

adatuk kapacitásbővítés és a fegyveres erők képzése és mentorálása, a daytoni 
békeszerződésből eredő feladatok megvalósítása.
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• Az EUNAVFOR Atalanta 2010-től  a kalózkodás visszaszorításának feladatával 
működik Afrika szarvánál. Az EUNAVFOR MED 2015-ben  jött létre (több lép-
csőben megvalósuló misszió), amely alapvetően a menekülthullám kezelésében és az 
embercsempészek elleni fellépésben játszik szerepet. Célja elsősorban elkerülni 
a humanitárius katasztrófát.

• Az EUTM RAC katonai misszió (2016-tól) a Közép-afrikai Köztársaság területén 
többek között egy modern, hatékony, demokratikusan ellenőrzött hadsereg kikép-
zésében nyújt támogatást, amely összetételében etnikailag kiegyensúlyozott.

• Az EUTM Mali (2013-tól) és az EUTM Somalia (2008-tól) missziók elsődleges fel-
adata a hadsereg, illetve a biztonsági erők képességének fejlesztése, a szélsőséges 
akciókkal szembeni eredményes fellépés segítése, s főleg azok megelőzése.

• Az EU a jövőben is elsősorban a puha biztonság eszközeit használja a válság-
kezelésben. A megváltozott biztonsági környezet, az elhúzódó válságok azonban 
sok esetben igénylik a keményebb (katonai) eszközöket. Ahogyan azt Jean-Claude 
Juncker már 2014-ben  megfogalmazta „Európát erősebbé kell tennünk, ha bizton-
sági és védelmi ügyekről van szó. Igen, Európa elsősorban »puha hatalom«. Ám 
még a legerősebb puha hatalom sem létezhet hosszú távon legalább némi integrált 
védelmi kapacitás nélkül.”14

8. A NATO és a válságkezelés

A NATO aktív és vezető szerepet tölt be a nemzetközi béke és biztonság megőrzésében. 
Elkötelezett a viták békés rendezésében, támogatja a demokratikus értékeket. A diplomá-
ciai megoldások mellett katonai képességekkel vesz részt a válságkezelési műveletekben, 
egyedül vagy más országokkal, nemzetközi szervezetekkel együtt. Támogatja az Afrikai 
Unió tevékenységét (2007 óta a szomáliai missziót), a szövetségek kérésére légi ellenőrzé-
seket tart (a 2014-es  ukrajnai eseményektől kezdődően extra segítségként), segíti az európai 
menekült- és migrációs válság megoldását, Patriot típusú légvédelmi rakétákat és AWACS 
(légtérellenőrző) repülőgépeket telepített Törökországba (ez a globális ISIS elleni össze-
fogás támogatása jegyében történt). Mindemellett a polgári lakosság katasztrófák elleni 
védelmében is szerepet vállal.

Ugyanakkor lényeges megemlíteni, hogy eredendően védelmi és a tagállamok biz-
tonságáért felelős szervezetként a NATO nem foglalkozott válságkezeléssel. Eddigi nyolc 
műveletéből az első missziójára 1994-ben  Jugoszláviában került sor, amikor a szervezet 
felkérte az USA légierejét, hogy vadászgépeivel tartsa távol a jugoszláv katonai gépeket 
a kijelölt repüléstilalmi övezettől. Egy évvel később, 1995 decemberében már egy 60 ezres 
kontingenssel (IFOR) felügyelte a szervezet a daytoni egyezmény végrehajtását Boszniá-
ban. Egy év után az IFOR-t az SFOR váltotta fel, majd 2004-től  a feladatokat az EU ve-
zette Althea vette át.

Az ekkor még Szerbia részeként működő Koszovó biztonságos környezetéért felelős 
KFOR 1999 júniusában vonult be a tartományba, hogy véget vessen a jugoszláv és albán 

14 Európai Bizottság 2014, 4.
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paramilitáris alakulatok által uralt állapotoknak. Tevékenységét a tartomány függetlensé-
gének kikiáltása (2008) után is folytatja. 2017-ben  létszáma mintegy 5000 fő volt.

Az ISAF az ENSZ BT 2001. december 20-i  határozatával indított, a NATO vezetése 
alatt álló békeművelet Afganisztánban. Eredeti feladata Kabul és környékének védelme 
volt a táliboktól, illetve az átmeneti, Hámid Karzai által vezetett afgán közigazgatás felál-
lításának biztosítása. A BT 2003 októberében kiterjesztette az ISAF működését egész Af-
ganisztánra, s ekkortól fokozatosan mind nagyobb mértékben vett részt közvetlen katonai 
műveletekben is. Az ISAF keretébe tartozó alakulatok létszáma 2009-ben  55 ezer fő körül 
volt. A műveletben részt vevő államok 2014 végén kezdték meg egységeik kivonását Af-
ganisztánból.

A NATO 2009 augusztusától hatékonyan vesz részt Afrika szarvánál a tengeri kalóz-
kodás ellen folyó nemzetközi műveletekben is.

2017-ben  összesen 18 ezer katonával működött Afganisztánban, Koszovóban és a Föld-
közi-tengeren (az egyéb műveleti, kiképző vagy együttműködési központ létszáma nélkül).

A NATO Afganisztánban 2014-ben  fejezete be a biztonságot támogató műveletét (In-
ternational Security Assistant Force, ISAF) műveletét, majd 2015-től  egy kisebb és más 
jellegű tevékenységet folytat az Eltökélt támogatás missziója keretében (Resolute Support 
Mission). E misszió célja, hogy a nemzetközi közösség támogatásával Afganisztán műkö-
dőképes, fenntartható állammá alakuljon. E cél megvalósítási ideje a 2015–2024 közötti, 
úgynevezett átalakítási időszakban történik.

A másik kiemelt prioritási terület a Balkán, illetve Koszovó. A NATO 1999 óta a tér-
ségben van az erőszak és a humanitárius katasztrófa megakadályozása okán (2017-ben  
4500 fővel). Az ENSZ BT 1244. számú határozata alapján a Szövetség a 2008-as  koszovói 
függetlenség kinyilvánítása után is fenntartotta jelenlétét, és a haderő „addig marad, amíg 
szükség van rá”15 – mondta 2017 nyarán Curtis Scaparrotti, a NATO európai haderejének 
főparancsnoka.

A NATO műveletei nem korlátozódnak csak a konfliktusos zónákra. A 2001-es  ter-
rorista támadás után a NATO felkészült a nemzetközi terrorizmus fenyegetése elleni 
küzdelemre is. 2001-ben  indította a földközi-tengeri terroristaellenes műveletét (Aktív el-
kötelezettség: Operation Active Endeavour), amelynek fő feladata a terrorista tevékenység 
felderítése és elhárítása volt. A művelet 2016 októberében ért véget, majd ezt a Tengeri őr 
művelet (Sea Guardian Operation, SGO), egy hajózási biztonsági feladatok teljes körét el-
látó, rugalmas haditengerészeti művelet követte. Utóbbi keretében az embercsempészek, 
illetve a migráció elleni tevékenységét kell kiemelni.

A NATO jelentős feladata volt a szomáliai kalózok elleni fellépés, az Ocean Shield mű-
velet, ami 2016-ban  ugyan befejeződött, de az Afrikai Unióval (AU) való együttműködés 
más feladatokban folytatódik. Így például a szomáliai AMISOM missziónak nyújtott se-
gítségen kívül kapacitásépítő, szakértői (képzési) segítséget biztosít az Afrikai Készenléti 
Erők létrehozásához (a NATO Reagáló Erő [Response Force] példáján keresztül).

Az EU és a NATO válságkezelésének különbözősége a szervezeti sajátosságukból 
adódik, de a jelenlegi kihívások eredményes kezeléséhez elengedhetetlen az együttes 
munka, amit viszont a hasonlóságok segíthetnek (például a két szervezet közös tagsága).

15 A KFOR addig marad Koszovóban, ameddig szükség lesz rá (2017).
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2. térkép
Átfedések a NATO- és az EU-tagok között

9. Az EBESZ és a válságkezelés

A nemzetközi szervezetek közötti munkamegosztásnak megfelelően az EBESZ misz-
sziói a puha biztonság területén valósulnak meg, tehát az EBESZ a katonai eszközöket 
nem igénylő biztonságpolitikai területeken játszik fontos szerepet. A szervezet 2017-ben  
16 missziót működtetett a Nyugat-Balkán államaiban, Kelet-Európában és a közép-ázsiai 
köztársaságokban. Feladatai közé tartozik az európai hagyományos fegyverzetek ellenőr-
zése, valamint a bizalom- és biztonságerősítés (CFE: Nyitott égbolt szerződés). A szervezet 
utoljára Montenegróban és Üzbegisztánban létesített irodát 2006-ban, ugyanakkor  2017-ben  
a jereváni irodáját bezárta.

Földrajzilag az EBESZ-műveletek az alábbi országokra terjednek ki: Albánia, Bosznia- 
Hercegovina, Montenegró, Koszovó, Üzbegisztán, Ukrajna, Macedónia, Szerbia, Moldova, 
Türkmenisztán, Kazahsztán, Tádzsikisztán és Kirgizisztán.

Az Ukrajnában működő EBESZ-missziók közül különösen kiemelkedő a nagy lét-
számú Különleges Megfigyelői Misszió, amelyet az ukrán válság kezdetekor, 2014. már-
cius 21-én  telepítettek. Fő feladatai az ukrán helyzet pártatlan és objektív módon történő 
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megfigyelése, a tűzszüneti megállapodás megsértéséről jelentés készítése, illetve párbeszéd 
koordinálása a válságban érintett felek között. 2017-ben  1096 fő teljesített szolgálatot, ebből 
24 fő magyar volt (lásd még esettanulmány: Ukrajna).

8. ábra
A Különleges Megfigyelő Misszió létszáma

Ellenőrző kérdések, tételek
• A kollektív, kooperatív biztonság és a kollektív védelem összefüggései.
• Az ENSZ BT eljárása a nemzetközi válság megoldására.
• A válságkezelés generációi.
• Ismertesse részletesen a békefenntartás feltételeit és formáit!
• Mutassa be a Brahimi-jelentést!
• A békeműveletek szereplői.
• Mit jelent a biztonsági szektor reformja?
• Mi a hasonlóság és a különbség a NATO és az EU válságkezelése között?
• Milyen földrajzi régióban folytat válságkezelést az ENSZ, a NATO, az EU és az 

EBESZ?



V. A posztbipoláris kor gazdasági  
és globális kihívásai

A posztbipoláris korszak kihívásai között növekvő szerepet játszanak a gazdasági és a glo-
bális kihívások. A globalizáció folyamata az egyes államok szintjén megoldhatatlan prob-
lémák sorát termelte ki a 20. század utolsó évtizedeiben, amelyek a biztonságpolitika 
és a nemzeti biztonsági stratégiák prioritásrendjében is mind előkelőbb helyekre kerülnek. 
A biztonságról való gondolkodásban hosszú századokon át a geopolitikai szempontok álltak 
első helyen: az ország mérete, a lakosság száma, a rendelkezésre álló természeti erőfor-
rások, a hadsereg mérete, a hadiipari képességek stb. Napjainkra a helyzet megváltozott. 
A fenti tényezők jelentősége megmaradt ugyan, ám fokozatosan előtérbe kerültek a gazda-
sági és pénzügyi dimenziók, valamint a helyi, regionális szinten kezelhetetlen jelenségek. 
Az új típusú kihívások közül a továbbiakban a legfontosabbakkal foglalkozunk.

1. Gazdasági kihívások

1.1. A gazdasági biztonság szerepének növekedése

A nemzetközi szervezetek az 1980-as  évektől kezdtek nagyobb figyelmet fordítani a gaz-
dasági növekedéssel kapcsolatos olyan összefüggésekre, mint a gazdaság és a környezet, 
illetve a gazdaság és a szociális rendszerek viszonya. Az ENSZ 1987-es  Közös jövőnk című 
jelentése a fenntartható fejlődés fogalmát így definiálta: „a fenntartható fejlődés olyan fej-
lődés, amely kielégíti a jelen szükségleteit, anélkül, hogy veszélyeztetné a jövő nemzedékek 
esélyét arra, hogy ők is kielégíthessék szükségleteiket.”1 A fenntartható fejlődés kulcseleme 
a fenntartható gazdasági növekedés, amely a 21. század elején világszerte kiegyensúlyo-
zatlan képet mutat. Különösen nagy ingadozások láthatók a rendszerváltó európai országok 
esetében, ahol közvetlenül mutatkoztak meg a gazdaság biztonsági dimenziói. A gazdasági 
növekedés és stabilitás egymást feltételezi: nincs fenntartható növekedés stabil környezet 
nélkül, és nem létezik stabilitás gazdasági növekedés nélkül. A gazdasági biztonság felér-
tékelődésének számos oka van, emellett nagyon összetett folyamatokkal áll kapcsolatban, 
a globalizációtól az egyes régiók, illetve államok fejlődésének feltételrendszeréig.

1 United Nations 1987. 
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1.2. A gazdasági biztonság fő területei

Értékesítésbiztonság (piacbiztonság)

A gazdasági folyamatokat jellemző globalizáció két alapvető hatást gyakorol az értékesítés 
biztonságára. Egyfelől növeli a nemzetközi versenyt, amelyet a hazai termelők immár nem-
csak az exportpiacokon, hanem saját belföldi – és egyre kevésbé védett – piacaikon is ta-
pasztalnak, másrészt jelentős újabb piaci szegmenseket tár fel, ami pótlólagos értékesítési 
lehetőséget jelent a termelők számára. Az Európai Unió a világgazdaság kiemelkedően leg-
fontosabb regionális csoportosulásaként meghatározó szerepet játszik a globális értékesí-
tési biztonságban éppúgy, mint a tagállamok számára nyújtott piacra jutási biztonságban.

Ellátásbiztonság

Az ellátásbiztonság ugyancsak összetett kategória, alapvetően négy dimenzióban értel-
mezhető:

• a termelés mennyisége, azaz a termelők fizikailag képesek-e a kereslet kielégítésére;
• a termelési és szállítási hajlandóság;
• a világpiaci ár, azaz képesek-e a felhasználók ezt az árat megfizetni;
• a szállítás biztonsága, ezen belül el kell különítenünk a hálózathoz kötött szállítá-

sokat.

Jelenlegi ismereteink szerint nem kell számolnunk az alapvető nyersanyagok és energia-
hordozók közeli kimerülésével. Az évtizedek óta visszatérő jóslatok a fosszilis energiák el-
fogyásáról megalapozatlannak bizonyultak. Ez természetesen nem jelenti azt, hogy idővel 
az ismert és feltárható készletek ne csökkennének, de önmagában a globális ellátás fizikai 
biztonsága nem kérdőjelezhető meg.

Energiabiztonság

Az energia napjainkban a fenntartható fejlődés három dimenziójának mindegyikével – a gaz-
dasággal, a környezet megóvásával és a társadalmi jóléttel is – szoros kapcsolatban áll. 
A kapcsolat önmagában ellentmondásos: míg az energiatermelés és az energiafelhasz-
nálás bizonyos formái káros hatással vannak a környezetre, a gazdasági tevékenységhez 
elengedhetetlen az elégséges energia biztosítása. Az energiaellátás ugyancsak alapvető 
az élelmiszertermelés, a lakhatás, továbbá más egyéb társadalmi fejlődéshez szükséges 
tevékenységekben. Tehát amennyiben a fenntartható fejlődést tartjuk kívánatosnak, úgy 
alapvető fontosságúnak kell tekintenünk, hogy miként használjuk és miként termeljük meg 
az energiát. Egy jó energiapolitikának egyensúlyt kell elérnie a három dimenzió között, mi-
közben szem előtt tartja, hogy a kiegyensúlyozott energiaellátás a fenntartható fejlődésre 
irányuló politika egyik eleme.

Az energiaellátás biztonsága nem korlátozódik a híradásokban leggyakrabban emlege-
tett olajra és földgázra. Az USA mindkét partvidékét, Európa és Oroszország egyes részeit 
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sötétségbe borító áramkimaradások, a Kínában és Indiában, illetve más fejlődő országokban 
már krónikusnak számító elektromosenergia-ellátási zavarok joggal keltenek aggodalmakat 
a rendszert illetően. Ha még hozzászámítjuk a földgázzal kapcsolatos vitákat, és különösen 
Európa sebezhetőségét, akkor érthető, hogy az energiaellátás kihívásai egyedülálló módon 
kapcsolnak össze országokat, kontinenseket és alakítanak világpiaci árakat.
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9. ábra
A világ energiafogyasztásának várható szerkezete 2060-ig

A jelenlegi nemzetközi energiaellátási rendszert az 1973-as  arab olajembargóra válaszul 
dolgozták ki. A rendszer biztosítja az ipari államok közötti koordinációt az ellátás megsza-
kadása esetén, bátorítja az együttműködést az energiapolitikában, segít elkerülni az ellátási 
zavarokat, és megkísérli elrettenteni az olajfegyver használatától az olajtermelő országokat. 
A rendszer kulcseleme a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (Organisation 
for Economic Co-operation and Development, OECD) keretein belül létrehozott Nemzet-
közi Energiaügynökség (International Energy Agency, IEA).

A tapasztalatok azt mutatják, hogy a nemzetközi energiabiztonság fenntartásához 
az államoknak bizonyos elveket célszerű betartaniuk. Az első az ellátás diverzifikálása: 
a beszerzési források számának növelése csökkenti az egy-egy forrásból származó szál-
lítás megszakadásának hatását. A diverzifikálás egyaránt érdeke a szállítónak és a fogyasz-
tónak is. A második elv a rugalmasság, a biztonsági tűrés, amely bizonyos mozgásteret 



94 A biztonsági tanulmányok alapjai

és védelmet nyújt az ellátás megszakítása esetére. A rugalmasság táplálkozhat takarékos-
sági eljárásokból, stratégiai tartalékokból, megfelelő tárolókapacitásokból. A harmadik elv 
az integráció realitásainak felismerése. Csak egy olajpiac létezik, ami egy olyan komplex 
és világméretű rendszer, ahol mintegy 86 millió hordó olajat használnak fel naponta. Nincs 
lehetőség az ebből való kilépésre. Végül a negyedik az információ fontossága. Ennek fő 
felelőse az IEA, amelyet az újonnan létrehozott Nemzetközi Energia Fórum (International 
Energy Forum) egészíthet ki.

2. dokumentum

A Nemzetközi Energiaügynökség

A Nemzetközi Energiaügynökség (International Energy Agency, IEA) 29 tagországot 
tömörítő, az OECD-hez szorosan kapcsolódó konzultációs szervezet. Célja a lakosság 
számára kiszámítható, megbízható, megfizethető és környezetbarát energiaellátás bizto-
sítása. A szervezet az 1973–1974-es  olajválság hatására jött létre, kezdetben az ellátást 
veszélyeztető rendkívüli helyzetek kezelésének céljával. Az együttműködés egyik ered-
ménye például, hogy a tagállamok folyamatosan fenntartanak egy, a mindenkori össze-
sített kőolajimport 90 napra elegendő mennyiségével megegyező tartalékkészletet, amit 
ellátási nehézségek esetén felhasználhatnak a piac stabilizálására.

A következő évtizedekben az energetikai piac átalakulásával az IEA feladatköre 
is bővült: ma a kiegyensúlyozott energiapolitika, az energiabiztonság, a gazdasági fej-
lődés elősegítése és a környezetvédelem is kiemelt tevékenységi területe. Napjainkban 
egyeztető fórumként szolgál a klímaváltozás problémái kapcsán, valamint a legnagyobb 
feltörekvő energiafogyasztókkal (Kínával és Indiával), illetve energiaellátókkal (mint 
például Oroszországgal) folytatott tárgyalások esetében is.

Az ügynökség rendezvényei, kiadványai a tájékoztatást és a transzparencia növe-
lését is szolgálják. Közülük a legismertebbek: az általános áttekintést és a trendek érté-
kelését kínáló World Energy Outlook, a globális adatokkal szolgáló Key World Energy 
Statistics, a tematikus Oil Market Report, a Natural Gas Market Report és számos más 
specifikus kiadvány, illetve például a hazánkat is érintő Környezetpolitikai teljesítmény-
értékelések – Magyarország 2017–2018.

A szervezet tagállamai: az Amerikai Egyesült Államok, Ausztrália, Ausztria, Bel-
gium, Csehország, Dánia, az Egyesült Királyság, Észtország, Finnország, Franciaország, 
Görögország, Hollandia, Írország, Japán, Kanada, Koreai Köztársaság (Dél-Korea), Len-
gyelország, Luxemburg, Magyarország, Németország, Norvégia, Olaszország, Portugália, 
Szlovákia, Spanyolország, Svédország, Svájc, Törökország, Új-Zéland.

Technológiabiztonság

A gazdasági növekedésnek jóval több, mint fele mögött húzódik meg teljesen új (vagy új-
onnan alkalmazott) ismeret. A tudás és a technológia a modern világban a hatalom, a presz-
tízs és a jólét egyik meghatározó forrásává vált. Komparatív előnyök egyre inkább a szellemi 
tulajdon birtoklásában, speciális kompetenciák megszerzésében és az így előállított  
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termékek  és szolgáltatások globális terjesztési jogának biztosításában jelennek meg. Sajá-
tossága, hogy egyrészt egyedülálló ismeretkoncentrációt hoz létre, másrészt azonban meg-
szünteti a legfejlettebb országok évszázadok óta tapasztalt monopóliumát a tudáspiacon. 
A technológiai fejlődés végleg lebontja a nemzeti határokat, az új ismeretek világméretekben 
áramlanak, nagy részük pedig a világ számos részén – megfelelő tudásbázis és gyártóka-
pacitás esetén – felhasználható, alkalmazható.

A gazdasági biztonság szempontjából a technológiai fejlődésnek két fő dimenziója 
van: az egyik a technológia elérhetőségére/alkalmazhatóságára, míg a másik a technológiai 
kapacitások védelmére vonatkozik. Valójában minden ország alapvetően érdekelt a techno-
lógiai vívmányok akadálymentes beáramlásában, valamint a saját maga által kifejlesztett 
technológia szabadalmi védelmében.

Érdekes módon az utóbbi – eltérően a kereskedelemtől – nem a keresleti, hanem a kí-
nálati oldalon jelenhet meg, amennyiben valamely ország vagy vállalat saját technológiai 
fölényét a továbbadás megtagadásával szeretné megőrizni (erre azonban a rendkívül gyors 
fejlődés és párhuzamos kutatások mellett nincs esélye, ezért sokkal nagyobb hangsúly he-
lyeződik a szellemi termékek védelmének nemzetközi szabályozására). Kivételt képeznek 
azok az esetek, amikor a technológia megszerzése vagy beáramlása a gazdasági verseny-
előny megszűntével fenyeget (ipari kémkedés), illetve a regionális vagy esetenként a glo-
bális stabilitást veszélyeztethetné.

Pénzügyi biztonság

Ahogy a pénzügyi szféra mind nagyobb teret nyer a reálgazdaságon belül, úgy a gazda-
sági biztonságon belül is rohamosan nő a pénzügyi biztonság részaránya. Definíció szintjén 
a pénzügyi biztonság az az állapot, amelyben a pénzügyi rendszer, tehát a kulcsfontosságú 
piacok és intézményrendszer ellenálló a gazdasági kihívásokkal szemben, és képes zökke-
nőmentesen ellátni alapvető funkcióit: a pénzügyi források közvetítését, a kockázatok ke-
zelését és a fizetési forgalom lebonyolítását.

A pénzügyi biztonság napjaink egyik legtöbbet elemzett kérdésköre. Különösen 
az 1990-es  évek végétől került előtérbe, majd fontosságát drámai módon erősítette fel 
a 2007-től  kibontakozó nemzetközi pénzügyi válság. Ettől az időszaktól kezdve kiemelt 
figyelem kíséri a pénzügyekkel kapcsolatos fejleményeket, továbbá a pénzügyi rendszer 
zavarainak kutatása is megerősödött. A pénzügyi biztonságot fenyegető tényezők között 
leggyakrabban említik a pénzügyi szektor gyors liberalizációját (volt szocialista országok), 
a helytelen gazdaságpolitikát, a hiteltelen árfolyam-mechanizmust, a nem hatékony erőfor-
rás-allokációt, a gyenge felügyeletet, a nem kielégítő számviteli és könyvvizsgálói szabá-
lyozást és a gyenge piaci fegyelmet.

A 2008-as  nemzetközi pénzügyi válság jól mutatja, hogy egy pénzügyi természetű 
zavarból miként keletkezik előbb nemzetközi pénzügyi válság, majd az miként csap át 
gazdasági válságba, és miként válik nemzetközi, az egyes államokat hatalmas gazdasági 
és pénzügyi erőfeszítésekre kényszerítő biztonsági problémává. A pénzügyi ágazatnak 
közvetve vagy közvetlenül minden más területre hatása van; emiatt lett a hitelválságból 
minden gazdasági szereplőt érintő recesszió.
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1.3. Az állam szerepe a gazdasági biztonságban

Az államok gazdasági politikája közvetlenül és közvetve is érinti a gazdasági biztonságot. 
A mindenkori politika ugyanis közvetlenül érintett a gazdasági növekedés, a teljes foglal-
koztatás és az árstabilitás, valamint a nemzetgazdaság belső és külső pénzügyi egyensú-
lyának biztosításában. Az állami újraelosztás rendszerein keresztül erőteljesen befolyásolja 
a jövedelemképzés folyamatait. Bár a modern állam csak kis részben termelője a nemzet-
gazdasági jövedelemnek, annak jelentős hányadát mégis ő használja fel a nem gazdasági 
területek (szociális ellátás, állami működés) fenntartásához. Jelentős kiadást jelent a ren-
dészet, a honvédelem, az oktatás, az egészségügy működtetése. Az ezekhez szükséges for-
rásokat az állam az adók révén biztosítja. A jóléti államok a nemzeti jövedelem jelentős 
hányadát, 30–50%-át központosítják és osztják újra.

Hosszú ideje vitatéma az állam szerepének mértéke a gazdasági-társadalmi folya-
matokban. A szakértők nagy része egyetért abban, hogy a 21. század fordulójától azok 
az országok számíthatnak versenyképességük növelésére vagy megtartására, amelyekben 
a második világháború után uralkodóvá vált liberális ideológiáktól eltérően teret nyer az aktív, 
fejlesztő állami tevékenység. Példaként említik a távol-keleti modernizációs kísérletek álta-
lános sikerét (még ha ennek nemzetközi és hazai körülményei nem is adaptálhatók más tér-
ségekre vagy országokra, de kétségtelenül szolgálnak tanulságokkal). Hasonló tőről fakad 
a skandináv siker is, amelyben meghatározó szerepe volt a jövőorientált költségvetésnek, no 
meg annak a társadalmi kohéziónak és szolidaritásnak, ami kevés más európai ország sajátja.

Az állami szerepjátszás, a gazdasági biztonság fenntartása különösen fontos válságidő-
szakokban, és hangsúlyozottan érvényes a kisméretű, nyitott országokra, mint Magyaror-
szág. A globalizáció feltételei között, amikor az értékesítési, ellátási és technológiaáramlási 
csatornákat hatalmas tőkeerővel és politikai-gazdasági befolyással rendelkező multinacio-
nális vállalatok uralják, a kis országok csak aktív állami tevékenységgel használhatják ki 
az adódó lehetőségeket, illetve csökkenthetik az alkalmazkodási kényszerből fakadó vesz-
teségeket.

2. Demográfiai és környezeti kihívások

2.1. A túlnépesedés

A biztonság fogalmának terjedelmi és tartalmi bővülése, illetve a koppenhágai iskola öt-
szektoros modelljének széles körű elfogadása nemcsak a biztonsági tanulmányokba bevont 
területek gyarapodását hozta magával, hanem a különböző dimenziók közötti kölcsönha-
tások vizsgálatát is. A globalizálódó világban az egyes területeket önmagukban vizsgálni 
szinte lehetetlen. Az egyes kockázatokat, kihívásokat és fenyegetéseket – mint például a túl-
népesedés, az édesvízszűkösség, a világ növekvő energiaigénye, illetve az ebből fakadó 
energiahiány, a klímaváltozás, a természetes környezet pusztulása, a kalózkodás, a terro-
rizmus, az alacsony intenzitású és regionális konfliktusok stb. – nem lehet külön-külön ke-
zelni, annyira összefonódtak, illetve olyan mélyen hatnak egymásra. Nagyon sok esetben 
még a biztonságpolitikai szakértők számára is gondot okoz kideríteni, hogy egy-egy konf-
liktus esetén mi is volt a valódi kiváltó ok, és melyek a generált fenyegetések.
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2.2. Demográfiai irányváltás a fejlett országokban

Az ipari forradalom kezdetben csak a legfejlettebb országokat érintette, így hatásai is csak 
fokozatosan, az európai és észak-amerikai gazdasági centrumokból terjedve jelentkeztek. 
A 18. század végétől az ipari forradalom ugrásszerűen változtatta meg a lakosság életminő-
ségét, a jobb egészségügyi ellátás, a csatornarendszer, a bőségesebb táplálkozás jelentősen 
növelte a lakosság életszínvonalát, ezzel együtt várható élettartamát is. A természetes ha-
lálozás csökkent, a születések száma viszont még egy-két generáción keresztül magas ma-
radt. Az ipari forradalom előtt egy nő általában tíz-tizenkét gyermeket szült, akik közül 
kettő-négy élte meg a felnőttkort. A nyugati világban ez a népesedésrobbanás azonban keve-
sebb, mint egy évszázad alatt, hamar lecsengett. A nők ugyanis egyre kevesebb gyermeket 
vállaltak, munkájuk, sőt karrierjük lett. Jogaik lényegében azonosakká váltak a férfia-
kéval, a korábbi korok nőideálja – legyen jó anya, vezesse a háztartást – feledésbe merült. 
A gyerek a 20. századig egyfajta egyéni társadalombiztosítást jelentett: a megöregedett, 
vagy munkaképtelenné vált szülőkről a gyermekek gondoskodtak. A fejlett országokban 
azonban a nagy szociális ellátórendszerek, különösen a társadalom- és nyugdíjbiztosítás 
azokról is gondoskodnak, akiknek nem lett, lehetett gyerekük.

A nyugati világ problémái népesedési szempontból napjainkra gyökeresen átalakultak. 
A 21. századi fejlett országok társadalmaiban kevesebb a gyermek, és a növekvő életkor 
miatt gyorsan nő az idősek száma, vagyis a fejlett társadalmak elöregedőben vannak. 
Az arányaiban nagyon sok nyugdíjas eltartása óriási terheket ró az állami ellátórendsze-
rekre, hiszen a nyugdíjkiadások mellett az egészségügy terhei is jelentősek. Az úgyneve-
zett jóléti államok működése ma már lényegében elképzelhetetlen munkaerőimport, azaz 
bevándorlás nélkül. Mérhető munkaerő-felesleg pedig lényegében csak a harmadik világ 
országaiban van, ahol egyébként meg is van a kivándorlási hajlandóság. E tekintetben tehát 
összefonódnak a fejlett és a fejlődő világ ellenkező előjelű népesedési problémái.

2.3. Népességrobbanás a harmadik világban

A harmadik világ népesedési folyamatai más módon alakulnak, mint ahogy az a fejlett or-
szágok esetében történik. Nem valamilyen folyamatos belső fejlődés, hanem kívülről ér-
kező impulzusok indították be a népesség gyors növekedését. A nyugati világban meglévő 
gátló mechanizmusok nem működtek, és az országok jelentős részében lényegében ma 
sem működnek. Az eredmény döbbenetes, lényegében kezelhetetlen globális népesség-
növekedés lett. A probléma többoldalú, és e különféle dimenziók szorosan összefüggnek. 
A fejlett országokból érkező egészségügyi ellátás, főleg a különféle védőoltások jelentősen 
csökkentették a természetes halálozási arányokat, a születések száma ugyanakkor viszont 
alig változott. Részint azért, mert a fejlődő világban a nők helyzete gyökeresen más, mint 
a centrum országaiban. A harmadik világ legnagyobb részében a női szerep továbbra is tra-
dicionális: a gyereknevelés és a háztartás vezetése áll a középpontban. Ezek a társadalmak 
nem szorulnak rá arra, hogy a nőket is bevonják a termelésbe, mivel akkora a munkanélkü-
liség, hogy a férfiak többsége sem dolgozik. A szegény és fejletlen országokban ismeretlenek 
a nyugati típusú ellátórendszerek; a társadalombiztosítás a számos utódra támaszkodik, akik 
gondoskodnak az idősekről. Paradox módon a különféle államok közötti, illetve államokon 



98 A biztonsági tanulmányok alapjai

belüli fegyveres konfliktusok részben népességfokozó hatással járnak. Számos helyen már 
generációk nőttek fel menekülttáborokban, amelyek egyfajta népességmultiplikátorokként 
működnek. A többé-kevésbé ingyen és általában kiszámíthatóan érkező élelmiszer, vala-
mint a táborok nem az európai viszonyokhoz, hanem a menekültek szülőföldjéhez képest 
nagyobb biztonsága egyértelműen népességrobbanáshoz vezet.

A harmadik világ népességrobbanása hatalmas belső társadalmi feszültségeket, prob-
lémákat generál. E társadalmak számára szinte kezelhetetlen feladat a lakosság 30%-át 
meghaladó mennyiségű – extrém esetekben a teljes népesség közel felét elérő – gyermek 
ellátása (Fekete-Afrika szinte minden országára igaz a 40%-nál is magasabb arány). A túl 
sok gyermeket nem tudja felvenni az oktatási rendszer, az egészségügy, akiknek így esé-
lyük sincs arra, hogy a felnőtt kor elértével munkát találjanak. Ezekben a társadalmakban 
így kódolva van a radikalizálódás, az etnikai és a vallási konfliktusok lehetősége.

2.4. A globális népesedés alakulása

Az ENSZ 2017. júniusi becslése szerint 7,6 milliárd ember él a Földön. 1959-ben  3 milliárd 
lakosa volt a Földnek, 1999-re  ez megduplázódott. A történelem folyamán ezek a duplázódási 
ciklusok sokkal hosszabbak voltak: 650 év kellett ahhoz, hogy 250 millió főről 500-ra  nőjön 
a népesség, és már csak 200 év, hogy félmilliárdról egymilliárdra ugorjon. Az első egymil-
liárd főt 1805 körül érte el a Föld népessége, a másodikat 1927 táján. Tehát az utóbbihoz csak 
alig több mint 120 évre volt szükség. A kettőről négymilliárdra történő robbanáshoz már elég 
volt 47 év is. Négyről nyolcra – várhatóan – 53 év kell. Óvatos becslés szerint az elkövetkező 
öt évtizedben még legalább hárommilliárdos növekedés várható. Számszerűen a Föld népes-
sége hozzávetőleg évről évre 75 millió emberrel nő. Ez már kevesebb, mint az 1980–1990-es  
évek fordulóján becsült 85 milliós éves növekedés, ami abszolút számokban a legmagasabb 
érték volt. Százalékosan az 1960-as  évek folyamán volt a leggyorsabb a Föld népességének 
növekedése: ekkor átlagosan évi 2%-kal  voltunk többen a bolygón. (1962 és 1963 között 
2,2%-os  volt a növekedés, abszolút értékben pedig  1988-ban, amikor közel 88 millió lakossal 
lett több a Földön.) Becslések szerint 2040-re  érhetjük el az évenkénti 50 milliós növekedési 
szintet, ami már alig lesz több 0,5%-os  évenkénti többletnél. Az előrejelzések szerint a Föld 
népesedése 2050-re  teljesen le is állhat, ám más becslések szerint ez inkább csak a század 
végére várható. Előbbi esetben kicsit több mint 9,5, utóbbi esetben valahol 10 és 11 milliárd 
fő körül alakulhat majd a népesedési maximum. Ez egyfelől biztató tendencia, másfelől vi-
szont felveti azt a lényeges kérdést, hogy ez az embertömeg miként fog megélni, tekintettel 
a folyamatosan aprózódó erőforrásokra. Sohasem szabad feledni, hogy a Föld egy zéróösz-
szegű játék színhelye. A rendelkezésre álló készletek (édesvíz, termőföld stb.) ugyanis nem 
nőnek a népességgel együtt, sőt inkább pusztulnak.

További kérdés, hogyan alakul a Föld egyes régióinak, országainak eltérő átalakulási 
dinamizmusa. 2009-ben  Kínának 1 324 millió, Indiának 1 157 millió lakosa volt, a har-
madik helyezett Egyesült Államoknak 307 millió. 2050-re  viszont Indiának 1 656 millió, 
Kínának 1 304 millió, az Egyesült Államoknak pedig 439 millió lakosa lehet a jelenlegi 
tendenciák alapján. Elgondolkodtató viszont a jelenleg 85 milliós Etiópia 278 milliós vár-
ható népessége 2050-re. És nem ez az állam lesz az egyetlen koldusszegény, nagy népes-
ségű ország a Földön.
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Paradoxnak tűnhet, de a nyomor, a belháborúk és a kilátástalanság gyors ütemben nö-
velik a népesség reprodukáló képességét. Például Szudánnak az 1954-ben  elnyert függet-
lensége óta nem nagyon adatott meg a béke, szinte folyamatos polgárháborúk színtere volt. 
Népességén viszont ez meg sem látszik: az 1950-es  8 millióról 2050-re  88 millió főre nőhet. 
Ez tizenegyszeres lélekszám-növekedés mindössze egyetlen évszázad alatt. Haiti modern 
kori története kegyetlenebbnél kegyetlenebb diktátorok és polgárháborúk története, egész-
ségügyi és szociális rendszere általában totálisan működésképtelen, népessége mégis közel 
ötszörösére nőhet száz év alatt: 1950-ben  3,1 millió lakosa volt, 2050-re  16 millióra számí-
tanak. Mindkét eset közvetlen cáfolata annak a közkeletű vélekedésnek, hogy a háborúk, 
a fegyveres konfliktusok és a nyomor egyfajta természetes szelekciókként működnek.

2.5. Globális átrendeződés

A népességi viszonyok átalakulása hatással lehet egyes országok világpolitikai befolyására. 
A demográfiai lejtmenetben lévő európai államok (Franciaország, Egyesült Királyság) de-
mográfiai súlya egyre csökken. Ugyanúgy csökken az egykor világhatalom Szovjetunió 
jogutódáé, Oroszországé is. Az utóbbi 2009-ben  140 milliósra becsült népessége 2050-re  
várhatóan 109 millió főre csökken. 2000-ben  Oroszország még a világ hetedik legnépe-
sebb állama volt, azonban 2050-ben  már nem lesz benne az első tíz legnépesebb ország 
listájában. Egyébként Oroszország 1992-ben, függetlenné válását követően még a hatodik 
legnépesebb állam volt a Földön a kb. 148 millió lakosságával. Hasonló a helyzet Japán ese-
tében, amely 127 millió lakosával 2000-ben  még a Föld kilencedik legnépesebb országa 
volt, azonban 2050-re  szintén kieseik a tízes listából. (1950-ben  Japán még a világ ötödik 
legnépesebb országa volt a maga 84 milliós lélekszámával.)

1. táblázat
A világ tíz legnépesebb országa 1950-ben, 2000-ben  és 2050-ben  (millió fő)

1950 2000 2050 
Ország Népesség Ország Népesség Ország Népesség 

1. Kína 563 Kína 1264 India 1657 
2. India 370 India 1006 Kína 1304 
3. Szovjetunió 182 USA 282 USA 439 
4. USA 152 Indonézia 214 Indonézia 313 
5. Japán 84 Brazília 176 Etiópia 278 
6. Indonézia 83 Pakisztán 148 Pakisztán 276 
7. Németország 68 Oroszország 147 Nigéria 264 
8. Brazília 53 Banglades 137 Brazília 261 
9. Egyesült Királyság 50 Japán 127 Banglades 234 
10. Olaszország 47 Nigéria 123 Kongói DK 189

A US Cenzus Bureau Magyarországot az 1950-ben  9,3 milliós népessége okán a világ 
37. legnépesebb országának tartotta. 2009-ben  9,9 millió lakosunk alapján viszont már 
csak a 82. ország voltunk, 2050-re  pedig a 8,4 millió főre becsült lélekszámmal már csak 
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a 104. ország leszünk. Hazánk helyzete különösen jól jelzi azt az átrendeződést, amely az el-
múlt évszázadban lezajlott a világ népesedési viszonyaiban. Valaha a hazánkkal összevethető 
lélekszámú országok, ha nem is voltak nagyhatalmak, de legalább nem számítottak teljesen 
súlytalannak a világpolitikában. 1950-ben  Kína népessége hatvanszorosa, Indiáé pedig negy-
venszerese volt hazánkénak. 2050-re  a különbség már 155-, illetve 197-szeres lesz.

2.6. Migráció

A Föld népesedésének regionális eltéréséből fakadó problémák – amik egyszerre vannak 
jelen a robbanásszerűen növekvő és fiatal, illetve a folyamatosan fogyó és egyben elöre-
gedő társadalmakban – orvoslására az egyik legegyszerűbb módnak az tűnik, hogy a fiatal 
munkaerőben hiányt szenvedő országok azokból az országokból importáljanak munkáske-
zeket, ahol népességfelesleg van. A megoldás papíron nagyszerűnek és egyszerűnek tűnik, 
a gyakorlat azonban teljesen más képet mutat. Először is figyelembe kell venni, hogy a fejlett 
országokban is állandóan jelen van a munkanélküliség is. A külföldi munkaerő alkalma-
zása – nem minden ok nélkül – elsősorban a bérek leszorítását vetíti előre, továbbá a – sok 
esetben más vallású, illetve más rasszjegyeket hordozó – vendégmunkások alkalmazása, 
illetve napjaink gazdasági világválsága újra és újra felszínre hozza a rasszizmus jelenségét.

10. ábra
Ezer lakosra jutó bevándorlók száma Európában 2015-ben
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A migráció a nyugati világ számára egyszerre tűnik áldásnak és átoknak. A munkaerő-
import segítségével segít fenntartani a szociális rendszert, ugyanakkor polarizálja a be-
fogadó társadalmakat. Nem csak az importáló ország lakosait terheli ebben a felelősség, 
hiszen a harmadik világbeli munkaerővel extrémizmust is importálunk. Az eltérő vallású 
és kultúrájú migránsok sokszor nem tudnak, illetve nem is akarnak beilleszkedni a befo-
gadó országok közösségeibe. A milliós muszlim, illetve arab, fekete és török közösségek 
pedig – különösen a fiatalságnak a szélsőséges iszlám iránti egyre növekvő érdeklő-
dése – egyre komolyabb biztonsági kihívást jelentenek. Különösen az iszlám fundamenta-
lista ideológián alapuló terrorista mozgalmak fenyegetését szükséges itt kiemelni. A sokszor 
leromlott fizikai állapotú migránsok egészségügyi kockázatot is jelentenek a befogadó or-
szágok számára, különféle fertőző betegségeket és élősködőket terjeszthetnek. A már le-
telepedett, esetenként illegális lakásfoglaló közösségek nyomornegyedei ezt követően is 
komoly egészségügyi kockázati tényezőt jelentenek, mivel e zárt közösségeik egyfajta in-
kubátorai lehetnek mindenféle betegségeknek.

3. A globális élelmiszerhiány és következményei

A fejlődő országok esetében a népességrobbanás számtalan kihívás, kockázat és fenyegetés 
forrása, amelyek az esetek többségében konfliktusba torkollnak. Az emberi faj túlszapo-
rodásának rengeteg káros következménye van: ennek legnyilvánvalóbb része a termé-
szetes erőforrások (víz, termőföld, élővilág) pusztulása. A harmadik világ országainak 
egyre nagyobb népességet kell eltartaniuk, az édesvízkészletek és a termőterületek túlzott 
igénybevétele viszont együtt jár a természetes környezet egyre fokozottabb pusztulásával. 
A növekvő élelmiszerigény újabb és újabb földterületek mezőgazdasági termelésbe vonását 
követeli meg. A mezőgazdasági termelés növekedése egyben azt is jelenti, hogy ezek a te-
rületek elvesznek az őslakos növény- és állatvilág számára. Az emberi tevékenység folya-
matosan és tömegesen pusztítja bolygónk egyedülálló ökoszisztémájának különféle fajait 
és természeti kincseit.

3.1. A természetes környezet mezőgazdasági eredetű pusztítása

Az ember olyan területeken is megpróbál mezőgazdasági termelést folytatni, amelyek kli-
matikus, illetve talajadottságaik miatt erre nem teljesen alkalmasak. A megfelelő techno-
lógia és a szakemberek hiánya még ott is súlyos természetkárosítással jár, ahol egyébként 
közel ideálisak lennének a viszonyok. Például az esőerdők övezetében végrehajtott ége-
téses erdőirtás csak átmenetileg kínál jó termőföldet. A csapadék pár éven belül elmossa 
a humuszban gazdag felső réteget, megmarad az agyagos terra rossa, azaz vörös föld, 
ami betonkeménységűvé válik a tűző napon. Újabb területeket kell hát felégetni. Az egy-
szer már felperzselt, majd az ember által kimerített, illetve a csapadék által letarolt terü-
letekre pedig nem tér vissza az eredeti élővilág. Évtizednyi pihentetést követően – miután 
visszatér némi telepes növényzet – pár évet ismét ki lehet zsarolni a területtől, ám ez biz-
tosan nem lesz elég a gyorsan növekvő népesség számára. A trópusi esőerdők Földünk tü-
dejeként működnek, ám jelenleg – legalábbis úgy tűnik – visszafordíthatatlan pusztításuk 
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zajlik. Az égetés ráadásul rengeteg szennyezőanyagot juttat a légkörbe, ami önmagában is 
nagyon komoly szerepet játszik a globális klímaváltozásban, a felmelegedésben. A levegő 
szén-dioxid-szennyezettsége bizonyíthatóan kapcsolatban van az üvegházhatás kialakulá-
sával. A nemzetközi egyezményekben foglalt kötelezettségvállalások csak akkor lennének 
hatásosak, ha ezeket a legnagyobb szennyezők is aláírnák, továbbá ha a feltörekvő országok 
fejlettségük jelenlegi szintjén korlátoznának egyes civilizációs ártalmakat (magasabb ener-
giafogyasztás, autók millióinak megjelenése a közlekedésben). Ezen túlmenően véget le-
hetne vetni a Közép- és Dél-Amerikában, leginkább azonban Fekete-Afrikában folytatott 
erdőkivágásoknak. Mindkét esetben súlyos etikai kérdéssel állunk szemben: hogyan tilt-
hatják meg ezt a tevékenységet azok az országok, amelyek a jelenlegi környezetszennyezé-
sért alapvetően felelősséggel tartoznak? És mit tudunk adni a fizikai túlélésben vagy éppen 
a meggazdagodásban, a felzárkózásban, a nyugati fogyasztói minták követésében érdekelt 
országoknak és társadalmi rétegeknek, hogy csatlakozzanak a számukra alapvetően meg-
szorító jellegű egyezményekhez?

3. dokumentum

A párizsi klímaegyezmény

Az ENSZ keretében folyó tárgyalások célja egy olyan nemzetközi megállapodás megkö-
tése volt, amelyben az aláíró államok a globális felmelegedést kiváltó okok és tényezők 
csökkentésében állapodnak meg. Párizsban 2015. december 12-én  169 ország írta alá. 
Az egyezmény értelmében minden aláíró állam saját maga határozza meg, hogy miképp 
és milyen mértékben járul hozzá a felmelegedés évi 2 °C alatt tartásához. 2017 júniu-
sában az USA kilépett az egyezményt aláírók sorából.

Az elmúlt években viszonylag kevés figyelmet kapott a környezetvédelmi elemzésekben 
a talaj és a növényzet, mint a hosszú távú gazdasági biztonság két lényeges eleme. A Föld 
klímáját egyensúlyban tartó erdők területe másfél évszázad alatt a Föld területének 
 60%-áról 45%-ra  csökkent, miközben a mezőgazdasági termőföld területe közel  10%-kal  
emelkedett. Annak ellenére, hogy a világ lakossága nőtt – számos katasztrófajóslattal 
szemben –, mindez nem idézett elő világméretű éhínségeket, de érinti a Föld természeti 
egyensúlyát, különösen ha figyelembe vesszük, hogy a talaj egy része mezőgazdasági célra 
egyre inkább használhatatlanná válik. Ezért szükséges a természeti egyensúly helyreállí-
tása, amire ma még van lehetőség.

3.2. Az ökológiai lábnyom

Az ökológiai lábnyom fogalmát William Rees és Mathis Wackernagel kanadai ökológusok 
dolgozták ki az 1990-es  évek második felében. Rees definíciója szerint az ökológiai láb-
nyom az az érték, ami kifejezi, hogy adott technológiai fejlettség mellett egy emberi tár-
sadalomnak milyen mennyiségű földre és vízre van szüksége önmaga fenntartásához 
és a megtermelt hulladék elnyeléséhez. Ha a világ ökológiailag termelékenynek tekinthető 
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területét elosztjuk az emberi népességgel, megkapjuk azt az értéket, amely a Föld egy la-
kójának átlagos ökológiai lábnyoma (a teória születésekor 1,89 ha/fő). Ha azonban figye-
lembe vesszük a fejlettségbeli különbségeket, akkor láthatjuk, hogy ha a világ minden lakója 
az Egyesült Államok átlagos életszínvonalán élne, akkor összesen 4,5 Földre lenne szükség 
a populáció fenntartásához. A világ leginkább pazarló országai közé tartozik még az Egye-
sült Arab Emirátusok, Kanada, Norvégia, Ausztrália és Franciaország.

3.3. Az élelmiszer

A világ élelmiszerekben egyszerre gazdag és hihetetlenül szegény. Gazdag, mert or-
szágainak egy része komoly felesleget képes előállítani, szegény, mert a többség vi-
szont állandó élelmiszerhiánnyal küzd. A probléma a fizetőképes kereslet hiányában 
keresendő. Az idealisták természetesen erre a problémára is rendelkeznek kész meg-
oldással: a gazdag országok adják oda feleslegüket a szegényeknek, illetve a mezőgaz-
dasági felesleggel rendelkező szegényebb országok készleteit vegyék meg, és azt adják 
oda az éhezőknek. A gazdag országok hajlandósága azonban, legalábbis annak mértéke, 
nem egészen egyezik meg eme elvárásokkal. Régebben jutott elegendő élelmiszerse-
gély, ám napjainkra a helyzet gyökeres fordulatot vett. Először is sokkal több és egyre 
több a rászoruló. Másodszor pedig ma már nincs fölösleges élelmiszer. Bő két évtizede 
az Európai Unió, az USA, Kanada vagy Ausztrália hegyeket tudott volna emelni az el-
adhatatlan gabonakészletekből, amelyeket odaadott a különféle segélyezéssel foglalkozó 
nemzetközi szervezeteknek. Napjainkban azonban az energiahordozók árának robbanás-
szerű emelkedése – amelyet a gazdasági világválság csak megszakítani, de megállítani 
nem tudott – átértékelte a fejlett országok energiastratégiáit. Az élelmiszerfelesleg – ga-
bonafélék, kukorica, növényi olajok és állati zsiradékok – ugyanis stratégiai fontosságú 
energiahordozókká váltak, hiszen ilyen árak mellett már megéri a bioüzemanyagok elő-
állítása. Amikor a fejlett világ egyre inkább importra szorul, amelyet ráadásul egyre 
nagyobb arányban instabil régiókból kénytelen beszerezni, különösen fontosak azok 
a készletek, amelyek felett saját maguk rendelkeznek. Az élelmiszerfölösleg így lénye-
gében eltűnt, bioetanol és biodízel vált belőle. A folyamat természetes velejárója az élel-
miszerárak gyors emelkedése. 

3.4. Mennyi víz található a Földön?

Ha a világűrből vetünk pillantást bolygónkra, hihetetlennek tűnik, hogy az emberiség sú-
lyos édesvízhiánnyal küszködik. Közel 2 milliárd km3, azaz 2×1021 tonna víz található boly-
gónkon, amely a Föld teljes tömegének két tízezrede. Ennek a tekintélyes mennyiségnek 
azonban csak elenyésző része az emberi fogyasztásra alkalmas édesvíz. 600 millió km3 
a kőzetekben (mészkövek, dolomitok) van kötve. A maradék 1,4 milliárd km3 az úgyneve-
zett szabad víz, ennek azonban 97,5%-a  tengerekben található. A sósvíz azonban csak bo-
nyolult és rendkívül költséges sótalanító eljárás után fogyasztható. A fennmaradó 2,5%-os  
édesvízkészlet még mindig elég jelentős mennyiség: 35 millió km3. Azonban ennek döntő 
többsége szintén nehezen hozzáférhető az emberiség számára: 69%-a  (24,06 millió km3) ta-
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lálható a különféle jég- és hótakarókban, 30%-a  (10,53 millió km3) a talaj- és rétegvizekben, 
amit esetenként ugyan jóval könnyebben ki lehet aknázni, de ebben az esetben is vannak 
problémák. A talajvíz állandó összeköttetésben van a légkörrel, ezért ez nagyon könnyen 
elszennyeződhet, többségében szennyezett is. A rétegvizek ugyan komoly tartalékot jelen-
tenek, ám megújulási (újratermelődési) ciklusuk emberi léptékben mérve rendkívül hosszú 
(1000–10 000 év), ezért könnyen kimeríthetők, illetve mélységi bányaműveléssel, kőolaj-, il-
letve földgázkitermeléssel könnyen elszennyezhetők. Az emberiség számára legkönnyebben 
elérhető édesvízforrások a folyók és tavak, ezekben azonban a Föld teljes édesvízkészlet-
ének kevesebb mint 0,3%-a  található, ami 93 ezer km3. Ez sem kevés, ugyanakkor eloszlása 
földrajzilag egyenetlen, ráadásul a tavak készlete nem évente, hanem átlagosan 2–5 évente 
újul meg, azaz észszerűtlen felhasználás mellett ezek víztartaléka is könnyedén felélhető. 
A Föld édesvízkészletének 0,7%-a  a légkörben, illetve az élő szervezetekben található, amely 
szintén nehézkesen érhető el az emberi felhasználás számára. (A légköri víz, egészen pon-
tosan a levegő relatív páratartalma ugyanakkor meghatározó szerepet játszik az ökoszisz-
téma, ezen belül az emberi tevékenység számára is elengedhetetlen csapadékképződésben.)

Az ember és a szárazföldi élővilág számára az éves megújuló édesvízkészlet, tehát 
az éves csapadékmennyiség a meghatározó. A Föld teljes felszíne éves szinten hozzáve-
tőleg 500 ezer km3 vízmennyiséget párologtat, ugyanez a mennyiség csapadék formájában 
vissza is jut a felszínre. A teljes párolgási veszteség 86–88%-a  a világtengert érinti, mi-
közben a csapadék 78–80%-a  hullik oda. A különbség nagyságrendileg 40 ezer km3, ami 
elsősorban felszíni vízfolyásokon keresztül éri el a világtengert. Ez az évi 40 ezer milliárd 
tonna víz az emberiség szabadon felhasználható, megújuló vízkészlete.

Az édesvízzel azonban nem az a legnagyobb probléma, hogy nincs belőle elég, hanem 
az, hogy ott nincs, ahol a leginkább szükség lenne rá. Napjainkban a föld népessége leg-
inkább a térítők, különösen a Ráktérítő mentén nő a leggyorsabban, vagyis ott, ahol kli-
matikus okokból eleve rendkívül kevés a víz. A legnagyobb édesvíztartalékkal Kanada 
rendelkezik (25%), ahol a világ népességének csupán 0,5%-a  lakik.

3.5. Vízbiztonság

Az élelmiszerkészletek szűkössége mellett a globális túlnépesedés által generált másik 
égető probléma az édesvízkészletek elégtelensége. Közhely, hogy a víz az élet forrása, víz 
nélkül nincs élet a Földön. Minden élő szervezet nagy mennyiségű vizet tartalmaz; az em-
beri szervezetnek például életkortól függően 40–80%-a  víz. A szervezet víztartalmának 
tartós, akár 2%-os  vagy azt meghaladó hiánya rontja a memóriát, koncentrációs zavarokhoz 
és fáradtsághoz vezet.

A mindennapi életben rengeteg vizet használunk. Egy átlagos európai háztartás na-
ponta és fejenként 150 litert: 4 litert ivásra és főzésre, 10–15 litert kézmosásra, 20–40 litert 
fürdésre, ugyanannyit mosásra, illetve vécéhasználatra, és 5–10 litert takarításra. Az egy 
főre eső édesvíz-felhasználás ugyanolyan fejlettségmérő, mint az egy főre eső energiafo-
gyasztás. A víz azonban nemcsak táplálkozási, illetve háztartási szempontból fontos az em-
beriség számára, hanem stratégiai nyersanyag is. Elengedhetetlen a mezőgazdaság számára, 
de elképzelhetetlen nélküle az ipari termelés, az egészségügy működtetése vagy a tele-
pülésgazdálkodás. Szinte nincs olyan emberi gazdasági tevékenység, amely ne igényelne 
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vizet. Egy tonna kenyér előállításához több tucat tonna víz szükséges, amely csapadék for-
mában hullott a vetésre, vagy amit a betakarítás során, illetve a pékségben használták fel. 
Egyetlen kilogramm rizs előállításához legalább 5 ezer liter vízre, a kávé esetében viszont 
már 22 ezer liter vízre van szükség. Egy átlagos napilap esetén ez nagyjából 300–400 liter. 
Az iparban vízzel vágnak, továbbá fűtésre és hűtésre használják. Az egészségügyben vízzel 
sterilizálnak. Látható tehát, hogy a vízfelhasználás nem egyszerűen egészségügyi, hanem 
gazdasági és stratégiai kérdés is. Talán nem meglepő, de egy főre a legtöbbet az Amerikai 
Egyesült Államok polgárai fogyasztanak, több mint napi 500 litert. Egyes fekete-afrikai 
országok fogyasztása ugyanakkor kevesebb, mint 5 liter/fő/nap.

A vízbiztonság kérdését az teszi stratégiai fontosságúvá, hogy a világ vízkészletének 
97,5%-a  vagy sós víz, vagy már szennyezett, fogyasztásra alkalmatlan, a fennmaradó 
70% pedig a jégtakarókban található. A probléma az, hogy a maradékon osztozni kell. Je-
lenleg mintegy 1,7 milliárd ember él olyan területen, ahol a rendelkezésre álló vízmennyiség 
elégtelen (azaz kevesebb, mint 1000 m3 éves szinten személyenként). Ez a szám 2025-re  
2,4 milliárdra nő. Elsősorban az édesvízhiány miatt 2,5 milliárd ember él nem megfelelő 
higiénés körülmények között, aminek következtében évente legkevesebb 4 millió ember 
hal meg olyan betegségekben, amelyeket a fertőzött víz elfogyasztásával vagy azzal való 
tisztálkodás közben kapott. Az ilyen okból bekövetkezett halálozások 99%-a  a fejlődő vagy 
harmadik világ országaiban következik be, és az áldozatok többsége öt éven aluli gyermek. 
A fejlődő országokban a szennyvizek 90%-a  kezeletlenül kerül vissza a természetbe, tovább 
szennyezve azokat a vízforrásokat, amelyekből az emberek igényeiket fedezik.

Hatalmas területeket, óriási néptömegeket sújt az édesvízhiány. Az adott helyzetben 
az érintett területek lakossága elsősorban a régió természetes édesvízforrásait igyekszik 
szinte az utolsó cseppig kifacsarni. A nemzetközi folyók felső szakaszán lévő országok ter-
mészetesen ebben komoly helyzeti előnnyel indulnak az alsó szakaszon lévő államokkal 
szemben. A Ráktérítő zónájának eurázsiai szakaszán szinte az összes nagy folyó súlyos 
nemzetközi vízmegosztási viták tárgya. A Nílus, a Tigris és az Eufrátesz folyóknak száz-
milliós népességek vízellátását kellene úgy megoldaniuk, hogy közepes vízhozamuk jóval 
kisebb, mint a Dunáé. Viszont ha ilyen esetekben bármely ország arra az egyébként logikus 
és gazdaságilag helyes gondolatra jut, hogy a száraz nyári időszakra gátak és víztározók 
építésével képez víztartalékot, annak azonnal diplomáciai következményei vannak. Szudán 
nílusi gátépítési tervei Egyiptom számára katasztrofális hatásúak lennének, ezért azt akár 
fegyveres erővel is meg akarja akadályozni. A török GAP program (Délkelet-Anatólia pro-
jekt) – a Tigris és az Eufrátesz vizének az Anatóliai-fennsíkon tucatnyi tározóban való fel-
duzzasztása és elöntözése –Szíriát és Irakot hozza nehéz helyzetbe. A Jordán folyótól pedig 
három ország (Izrael, Szíria és Jordánia) népességének és gazdaságának vízellátása függ.

A rendelkezésre álló készletek túlhasználása, eltékozlása radikális következményekkel 
járhat, mint azt a Szahara alatti artézi vízkészletek elpocsékolása, de még inkább két egykor 
hatalmas állóvíz, a Csád-tó és az Aral-tó szinte teljes eltűnése példázza. A Csád-tó esetében 
a népesség robbanásszerű növekedése okozta azt, hogy az állóvizet tápláló vízfolyások 
képtelenek voltak fenntartani a vízszintet, hiszen egyik-másik már el sem érte a tavat. 
Az Aralnak viszont a nagyüzemi gyapottermesztés okozta a szinte teljes – jelenleg úgy 
tűnik visszafordíthatatlan – kiszáradását. A Csád-tó felülete az 1970-es  évek elején még 
meghaladta a 26 ezer km2–t, ami azonban 2000-re  1500 km2-re  csökkent, napjainkban már 
az 1300-at is épp csak eléri, azaz a huszadára csökkent. Az Aral-tó helyzete legalább eny-
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nyire súlyos, az egykor 68 ezer km2-es  felszínével a világ negyedik legnagyobb tavának 
számító állóvíz 1960-ban  még 1100 km3 vizet tartalmazott. Ekkor azonban beindult a fehér 
arany, a gyapot nagyüzemi termesztése, és szó szerint szétöntözték a tavat tápláló folyókat. 
Ennek következtében a vízfelület zsugorodott, majd a tó 1989-ben  ketté is vált, az északi 
részen a Kis-Aral-tóra, a déli részen pedig a Nagy-Aral-tóra. A déli rész tovább fogyott, 
míg végül 2005-ben  egy nyugati mélyebb és egy keleti sekélyebb vizű részre szakadt, és az 
utóbbi 2010-re  kiszáradt.

Persze a pazarló vízhasználat és a környezetszennyezés nem egyedi probléma, és nem 
csak a legszegényebb országokat érinti. Ha egy terület már végképp kimerült, vagyis akár 
a termőföld pusztulása, akár édesvízhiány miatt nem tudja eltartani az ott lakó népességet, 
akkor kezdetét veszi a lakosság államokon belüli, illetve államok közötti migrációja.

3.6. Az urbanizáció

A belső, illetve külső migráció egyik legmarkánsabb megjelenési formája a Föld népessé-
gének egyre fokozódó városiasodása. A városi lakosság növekedése mindig is végigkísérte 
az emberiség történetét. A városok általában sokkal jobb életkörülményeket (munkalehe-
tőséget, egészségügyi ellátást, szórakozást stb.) nyújtottak, nyújtanak, mint a vidéki, falu-
sias jellegű települések. Azonban egészen a 20. századig bolygónk lakosságának többsége 
vidéken élt. 1800-ban  például a Föld teljes népességének csak 3–5%-a  volt városlakó. Nap-
jainkban jutottunk el oda, hogy bolygónk lakosságának többsége városlakóvá válik.  2000-re  
már 47%-ra  nőtt ez az arány. Valamikor 2008–2009-ben  volt minden második ember város-
lakó. Ma már az emberiség többsége városokban él. 2030-ra  egy ENSZ-előrejelzés szerint 
közel 5 milliárd fő lesz városlakó, azaz az akkori teljes népesség legalább 60%-a.

Az úgynevezett megavárosok legalább 10 millió lakossal rendelkeznek. Forrástól füg-
gően az egyes statisztikai adatok között óriási, több milliós eltérések is lehetnek, ami első-
sorban a közigazgatási határok eltérő értelmezéséből adódik, ezért az egyszerűség kedvéért 
az adott várost körülvevő teljes agglomeráció lélekszámát vettük figyelembe.

2. táblázat
A megavárosok lakosságszáma agglomerációval együtt 2017-ben  (millió fő)

Város Lélekszám Ország
1. Tokió 37,9 Japán 
2. Jakarta 31,8 Indonézia
3. Újdelhi 26,5 India
4. Manila 24,3 Fülöp-szigetek
5. Szöul 24,1 Dél-Korea
6. Karacsi 23,5 Pakisztán 
7. Sanghaj 23,4 Kína 
8. Mumbai 22,9 India
9. New York 21,5 Amerikai Egyesült Államok 
10. São Paulo 20,8 Brazília
11. Peking 20,4 Kína
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12. Mexikóváros 20,4 Mexikó 
13. Kanton 19,1 Kína 
14. Oszaka 17,1 Japán
15. Dakka 16,8 Banglades
16. Moszkva 16,7 Oroszország
17. Kairó 16,2 Egyiptom 
18. Bangkok 15,6 Thaiföld 
19. Los Angeles 15,5 Amerikai Egyesült Államok 
20. Buenos Aires 15,4 Argentína 
21. Kalkutta 14,9 India 
22. Teherán 13,8 Irán 
23. Isztambul 13,8 Törökország 
24. Lagos 13,4 Nigéria
25. Tiencsin 13,3 Kína 
26. Sencsen 12,8 Kína
27. Rio de Janeiro 11,9 Brazília
28. Kinshasa 11,85 Kongói Demokratikus Köztársaság
29. Lima 11,2 Peru
30. Csengtu 11,1 Kína
31. Párizs 11 Franciaország

Természetesen komoly eltérések vannak a fejlett és a fejlődő világ urbanizációja között is. 
A fejlett országokban a városok az ipar, a pénzügyi szektor, a közigazgatás, az egészségügy 
központjai, ahol általában sokkal több a munka- és szórakozási lehetőség, mint vidéken. 
A vezetékes víz, az elektromos áram, a gáz és egyéb közüzemek itt vidéken is megszokottak, 
ezért ezekben a régiókban elsősorban nem ezek vonzzák a városokba a lakosságot. A fo-
lyamat a legszemléletesebben az Amerikai Egyesült Államokban zajlott le, ahol a népesség 
több mint fele egymillió főnél népesebb városban lakik. Európában és Japánban az elmúlt 
évtizedekben némiképp megfordult, de legalábbis lelassult a tendencia: egyre több ember 
menekül ki a szennyezett és zsúfolt nagyvárosokból vidékre. Alvóvárosok/falvak gyűrűje 
veszi körül a legtöbb nyugati nagyvárost, ahová elsősorban az egészségesebb környezet 
vonzza a lakosokat. A fejlett országok legtöbb városának lakossága csak kismértékben nő, 
átlagosan kevesebb, mint évi 1%-kal.

A harmadik világ nagyvárosai sok szempontból ugyanúgy funkcionálnak, mint a fej-
lett világ hasonló települései: ipari, pénzügyi, közigazgatási és egészségügyi központok. 
Ugyanakkor döntő különbségek is tapasztalhatók, mivel egy fejlett város adta lehetőségek 
a lakosság döntő többsége számára mégis tökéletesen elérhetetlenek. A bódénegyedekben 
nincs, vagy csak kezdetleges az infrastruktúra, fejletlen a közigazgatási és az oktatási rend-
szer. A nyomor űzi ide vidékről az embereket, így a harmadik világ városainak többsége 
a lakosságszámot tekintve robbanásszerűen, évente 2–5%-kal  növekszik. Ezzel az irammal 
azonban nem tud lépést tartani az amúgy is fejletlen közigazgatás, rendvédelem és infra-
struktúra. Az előrejelzések szerint 2025-re  Mumbai lakossága 33, Sanghajé 27, Karacsié 
26,5, Dakkáé 26, Jakartáé pedig 25 millió főre fog nőni. A többmilliós városok még a fejlett 
országokban is komoly ellátási, közigazgatási, környezetvédelmi és bűnügyi problémákkal 
küszködnek, a harmadik világban pedig ezek hatványozottan jelennek meg. Természeti ka-
tasztrófák, földrengések, árvizek, földcsuszamlások stb. esetén a harmadik világ városaiban 
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megoldhatatlan feladatot jelent a bajbajutottak mentése. Akkora néptömeg él kis területre 
összezsúfolva, statikailag nem biztonságos épületekben, hogy beláthatatlan méretűek le-
hetnek egy terrortámadás vagy ipari baleset következményei is. Az indiai Mumbai vagy 
Szúrat néhány negyedének népsűrűsége jócskán meghaladja a 100 ezer főt négyzetkilométe-
renként. A 2007-ben  1,1 milliós lakosú Port-au-Prince szinte teljesen megsemmisült a 2010. 
január 12-i  7-es erősségű földrengésben. A rengés áldozatainak számát 200 ezer fő körü-
lire becsülik, a hajléktalanoké meghaladta az egymillió főt. (A földrengések által gyakran 
sújtott, ezért ennek megfelelően építkező Japánban vagy Kaliforniában jó eséllyel áldozata 
sem lett volna egy ekkora rengésnek. Jellemző példa a 2010. február 27-i  chilei földrengés 
is. A latin-amerikai viszonylatban rendkívül fejlett országban a 8,8-as  rengés ugyan súlyos 
károkat okozott, de az áldozatok száma alig haladta meg az ötszázat, annak ellenére, hogy 
maga a rengés közel ezerszer volt erősebb, mint ami Port-au-Prince városát lerombolta.)

A harmadik világ nagyvárosinak kis területre összezsúfolt hatalmas embertömege nem 
csak természetes vagy mesterséges katasztrófák esetén jelent komoly kockázati tényezőt. 
A rengeteg kilátástalan körülmények között nyomorgó embert nagyon könnyű radikalizálni. 
Az extremista mozgalmak számára a bódévárosok, gettók ideális térítési terepet jelentenek. 
Erős központi hatalom hiányában a szervezett bűnözés is könnyen teret nyer ezekben a ré-
giókban. A környezeti terhelés hatalmas, elég csak az olimpia előtt Pekingből közvetített 
képekre gondolni, ahol pár kilométeres távolságból a szmog miatt már alig lehetett kivenni 
a 90 ezer embert befogadó Madárfészek stadiont. Másik ilyen kritikus terület az édesvíz-
szükséglet biztosítása. Alig van olyan nagyváros, amely ne folyóparton feküdne. Csak 
a Duna mentén négy főváros (Bécs, Pozsony, Budapest és Belgrád) található. A harmadik 
világ megavárosai azonban minden folyót túl tudnak terhelni. Számos szerző ökológiai 
atombombaként hivatkozik a harmadik világ nagyvárosaira, mondván, hogy az egészség-
ügyi rendszer hiányosságai miatt bennük bármilyen fertőző betegség gyorsan világjár-
vánnyá alakulhat. (A tömeges megbetegedéseket követően végleg összedől az egészségügyi 
rendszer, és a fertőzés a modern közlekedési lehetőségeket kihasználva – hiszen minden 
megavárost naponta repülőgépek százai hagyják el – gyorsan eljut a világ minden részébe.)

Jól látható tehát, hogy a fokozódó urbanizáció már napjainkban is egyike a legfonto-
sabb biztonsági kihívásoknak. Globálisan a közeljövő legsürgetőbb feladatai közé tartozik 
az emberhez méltó életkörülmények megteremtése a városi lakosság mind nagyobb része 
számára. Nem hagyható figyelmen kívül egy régi-új probléma (gettósodás, no-go zónák) 
a nagyvárosok drasztikusan növekvő lélekszáma okán. Az USA nagyvárosai, de Párizs, 
Marseille, London peremterületei hosszú időszak alatt lettek gettók, ahová nem tanácsos, 
de nem is igazán lehet eljutni a tömegközlekedés eszközeivel. Ez a probléma komoly gondot 
jelent a hatóságok számára, mert az állami törvényesség hiánya miatt a zónák saját törvé-
nyei érvényesülnek.
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Ellenőrző kérdések, tételek
• Az állam szerepe a gazdasági biztonságban.
• Melyek a gazdasági biztonság területei?
• Az energiabiztonság sajátosságai és jövője.
• A 2008-as  pénzügyi válság.
• A fejlett és fejlődő világ demográfiai fejlődési irányai.
• A migráció és a társadalmi biztonság összefüggései.
• A vízbiztonság jelentése.
• Ökológiai lábnyom.
• Urbanizációs kihívások.
• Az élelmiszertermelés és a környezeti kihívások hatása a humánbiztonságra.



Vákát oldal



VI. A posztbipoláris kor katonai,  
politikai és társadalmi kihívásai

A biztonság fogalmának kibővülése nem ért véget a bipoláris világ eltűnésével, ahogy a nem-
zetközi rendszer változásai sem fejeződtek be. A bővülés mindenekelőtt a nemzetközi élet 
szereplői számának növekedésében tapasztalható. Bár jogi szempontból a nemzetközi rend-
szer szereplői között csak a szuverén államok tekinthetők teljes jogú résztvevőnek, azonban 
napjainkra felzárkóztak melléjük a nemzetközi szervezetek, a multinacionális vállalatok, 
a nem kormányzati szervezetek, a média, az erőszakos nem állami szereplők (hadurak, 
terrorszervezetek, szervezett bűnözői csoportok), az állam nélküli kisebbségek, sőt bizo-
nyos esetekben a különleges befolyással rendelkező egyének is. A globalizáció csak gyorsí-
totta ezt a folyamatot azzal, hogy az államcentrikus gondolkodás falán újabb réseket ütött. 
A nemzetközi rendszer mozgása a kölcsönös függőség, az egymásba kapcsolódó érdekhá-
lózatok és a kölcsönös egymásrautaltság irányába mutat. Ugyancsak a globalizáció egyik 
következményeként értelmezhetjük a határok átjárhatóságának növekedését, a fokozódó 
nyitottságot, amelynek pozitív eredményei mellett negatív hatásai is vannak.

A biztonság fogalmának vertikális bővülését a Barry Buzan-féle modell a katonai, 
a politikai, a gazdasági, a társadalmi és a környezeti dimenziókban jelöli meg.

1. A katonai szektor kihívásai

Minden állam alapvető feladata az ország szuverenitásának és területének védelme, és az 
állampolgárok biztonságának garantálása. Ez szorosan kapcsolódik ahhoz, hogy a nemzet-
közi jog a biztonságot egy állam olyan helyzetének értelmezi, amelyben az hatékony vé-
delmet élvez a létét, a függetlenségét és területi integritását kívülről fenyegető veszélyekkel 
szemben. Az új típusú kihívások egy részére az államok katonai eszközökkel válaszolnak, 
illetve hadseregüket készítik fel az ellenük való védekezésre.

1.1. Államok közötti és államon belüli konfliktusok

A katonai szektorban a kihívásokat elsődlegesen és hagyományosan azok az államok kép-
viselik, amelyek az adott status quóval elégedetlenek, így megkérdőjelezik egyes (többnyire 
a közvetlen szomszédságukban lévő) államok létjogosultságát, esetleg területi, illetve egyéb 
követeléseik vannak azokkal szemben.

Az önálló államiság megkérdőjelezése klasszikus példájának tekinthetjük Kína és 
Tajvan, Marokkó és a Szaharai Arab Demokratikus Köztársaság (Nyugat-Szahara), Izrael 
és a Palesztin Állam viszonyát, illetve Szerbiának a függetlenné vált  Koszovóval,  továbbá 
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Grúziának a 2008-ban  függetlenségét orosz támogatással kikiáltó Abháziával és Dél-Oszé-
tiával kapcsolatos álláspontját.

A területi követelés klasszikus példája Pakisztán és India több mint hatvan éve folyó 
vitája (és két háborúja) Kasmír hovatartozása kapcsán, de ilyen esetnek tekinthetjük Argen-
tínának az Egyesült Királysághoz tartozó Falkland/Malvinas-szigetek visszaszerzésére in-
dított 1982-es  akcióját is. Az államok közötti határviták – a vitatott határok hossza mintegy 
6000 kilométer szerte a világban – ugyancsak a területi követelések közismert formái.

A nemzetközi rendszer eredményes működésének tekinthető, hogy napjainkra az ál-
lamok közötti ilyen típusú nyílt kihívások száma elenyésző mennyiségre csökkent, habár 
napjainkban is több mint 180 olyan területről van ismeretünk, amelynek hovatartozását 
vitatják, illetve több tucatnyira tehető azon népcsoportok száma, amelyek önálló állami-
ságra törekszenek (például csecsenek, baszkok, kurdok, tamilok). Bár a legtöbb területi 
vita Ázsiához és Afrikához kötődik, az ilyen vitáktól Európa sem mentes, hiszen az em-
lített 180-ból  36 ezen a kontinensen zajlik. Idetartozik a befagyott konfliktusok probléma 
(például Ukrajnában, Moldovában, Hegyi [Nagorno]-Karabahban stb.), amire megoldást 
jelenthetnek a nemzetközi válságkezelés módszerei, eszközei. Az önálló államiság meg-
szerzésének egyik legújabb kísérlete Spanyolországban folyik, ahol az egyébként nagyfokú 
autonómiával rendelkező Katalónia előbb népszavazást tartott (2017. október 1.), majd dek-
larálta függetlenségét. A spanyol kormány mind a népszavazás eredményét, mind a függet-
lenségi nyilatkozatot elutasította, és feloszlatta a katalán törvényhozást.

1.2. Az aszimmetrikus fenyegetések

A katonai szektorban azonosítható kihívások egyik új dimenzióját a hadviselés megváltozott 
formájában azonosíthatjuk. Ezzel kapcsolatban az úgynevezett aszimmetrikus fenyegeté-
seket, illetve az ezekre adott válaszokat kell megemlíteni. Bár az aszimmetria régóta ismert 
a hadtörténelemben, az aszimmetrikus fenyegetés fogalma az Egyesült Államok ellen 2001. 
szeptember 11-én  végrehajtott terrortámadás után terjedt el igazán. Az al-Káida nevével 
össze kapcsolt, nemzetközi hálózati háttérre támaszkodó, vallási inspirációjú terrorfenyegetés 
minden állam és nemzetközi szervezet dokumentumaiban a legközvetlenebb fenyegetésként 
jelent meg. Nemcsak a New Yorkban és Washingtonban, majd később Madridban (2004) 
és Londonban (2005) végrehajtott terrortámadások brutalitása miatt, hanem amiatt is, mert 
a terrorizmus transznacionalizálódásának jelensége ekkor érte el először a globális szintet.

Legáltalánosabb megfogalmazásban az aszimmetria a szemben álló felek eltérő cse-
lekvési műveleteit, szervezeteit és gondolkodási módját jelenti abból a célból, hogy a gyen-
gébb maximalizálja a saját előnyeit és kiaknázza az erősebb ellenség gyengeségeit, valamint 
megragadja a kezdeményezést, hogy nagyobb cselekvési szabadságot nyerjen. Az aszim-
metriát leglátványosabban az irreguláris hadviselés különböző formái (elsősorban a geril-
laháború és a terrorizmus) kapcsán érhetjük tetten.

Az irreguláris hadviselő csoportok a mozgékonyságukban, szervezettségükben, névte-
lenségükben vagy titkosságukban rejlő erejüket kísérlik meg felhasználni az erősebb ellenfél 
gyenge pontjaival szemben. Az aszimmetrikus hadviselésben „a modern harceljárások be-
leütköznek a hagyományosba, a korszerű fegyverek proliferálódnak, a konfliktusban részt 
vevő nem állami szereplők száma növekszik, a biztonsági környezet regionálisan és loká-
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lisan fragmentálódik”.1 Ezen túlmenően a háború arculata is megváltozik; jó példa erre 
az európai harcosok részvétele az Iszlám Állam kötelékében.

Az aszimmetrikus fenyegetések kapcsán gondot okozhat a nem állami szereplők azono-
sítása is. A nem kormányzati szervezetek ugyanis rendkívül sokfélék céljaik, szervezetük, 
a tevékenységükhöz szükséges eszközök birtoklása stb. tekintetében. Az aszimmetrikus 
fenyegetést jelentő szervezetek között megtalálhatók gerillamozgalmak, terroristának mi-
nősített csoportok, szervezett bűnözői hálózatok, fegyveres bandák, paramilitáris formá-
ciók, szekták stb.

A biztonságpolitika szempontjából a választóvonalat a vizsgált szereplők célja, illetve 
motivációja jelenti. Ha politikai természetű a cél, akkor az adott tevékenység a biztonság-
politika, ha a motiváció nem politikai, akkor pedig a kriminalisztika területére tartozik. 
Természetesen minden eset külön vizsgálatot igényel.

1.3. Az aszimmetrikus rendszerek általános jellemzői

Bár az aszimmetrikus fenyegetések kapcsán leggyakrabban a gerilla-hadviselést és a ter-
rorizmust említi a szakirodalom, az aszimmetrikus struktúrák által képviselt fenyegetések 
rendkívül változatosak lehetnek. Közös és általános jegyeiket nehéz azonosítani. Közülük 
az egyik legjellemzőbb, hogy mindegyikük illegalitásban születik és fejlődik, és csak kellő 
megerősödés után lép akcióba. Három mozzanat különböztethető meg e folyamat során: 
a parazitizmus (élősködés), a destabilizáció és a működés/kiterjedés fázisa, amelyek a glo-
balizációval drámaian gyorsulhatnak és elterjedhetnek. Az aszimmetrikus rendszerek mű-
ködésének fázisai két racionalitással magyarázhatók: az első az államnak a működéséből 
húz hasznot saját kifejlődéséhez, míg a második és harmadik lépés magának az államnak 
a felforgatása. E két dimenzió néha nehezen választható szét, mert a parazitizmus fázisa 
elengedhetetlen a felforgató akciók végrehajtásához.

A parazitizmus olyan cselekvések együttese, amelyek lehetővé teszik az aszimmetrikus 
struktúrák létrejöttét és kifejlődését a nemzeti vagy nemzetközi struktúrák keretei között. 
Ez minden aszimmetrikus rendszerre érvényes, amely egy vagy több országban kialakul, 
felhasználva annak rendelkezésre álló forrásait. Bizonyos esetekben – például a bűnözői 
hálózatok esetében – a hálózat mindennapi működési módja és a politikai jellegű felforgató 
elemek másodlagosnak vagy korlátozottnak tekinthetők. Ilyen esetben a csoport/hálózat leg-
gyakrabban csupán oly mértékben gyengíti meg az állam egyes részeit, hogy kedvező fel-
tételeket és anyagi forrásokat (pénzt, fegyvereket, harcosokat) teremtsen tevékenységéhez. 
A konkrét formák természetesen változatosak:

• a helyi természeti források ellenőrzése és fosztogatása (például Libéria erdeiből 
az egzotikus fák, Kongóból gyémántok);

• egy terület, illetve az ott folytatott tevékenység ellenőrzése (Kolumbia – drog, Dél-
Olaszország – turizmus, a népesség megadóztatása);

• túszszedés váltságdíj fejében (Fülöp-szigetek, Szomália);

1 Szenes 2017, 4.
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• félkatonai, katonai kiképzőtáborok létesítése a teljes területét felügyelni képtelen, 
gyenge államokban (olykor ennek az ellenkezője is előfordul: ekkor a kérdéses szer-
vezet teljes védelmet nyújt az adott kormánynak);

• pénzmosás az adóparadicsomokban, illetve a tisztára mosott pénzekből legális be-
fektetés a nyugati országokban;

• politikai tevékenység a kellően liberális szabályozású országokban, továbbá a po-
tenciálisan szimpatizáns rétegek politikai támogatásának megnyerése.

A destabilizáció minden olyan felforgató tevékenységet magában foglal, amelynek során 
az aszimmetrikus rendszerek résztvevői/szereplői az állam egészét kívánják meggyengí-
teni. Bármi is legyen a végső céljuk, nincs elégséges kapacitásuk egy állami szereplő erővel 
történő legyőzéséhez, ezért a leggyakrabban követett módszerük az állam olyan helyzet elé 
állítása, hogy vagy enged a követeléseknek, vagy átengedi a cselekvési terepet. A közös-
séget érintő károkozással ki lehet fárasztani a társadalmat, tompítani lehet anyagi és mo-
rális veszteségeinek érzékelését, értékeinek kétségbe vonásával pedig a küzdelem frontját 
át lehet helyezni az államhatalom és a társadalom közötti konfliktusok területére (túlzó el-
nyomás, a közszabadságok felfüggesztése). A létfontosságú infrastruktúrák elleni táma-
dással, azok lebénításával például hiteltelenné lehet tenni az ország normális működését, 
és kétségessé a hatóságok alkalmasságát egy helyes politika folytatására.

Mindezekhez járul még a működés/kiterjedés, vagyis az aszimmetrikus rendszerek 
generálódásának kockázata. Egy aszimmetrikus rendszer megszülethet egy országban, de 
kiterjedhet egy másikra is, ahol a feltételek kedvezők (például bázisok telepítése egy fel-
bomló országban), sőt a megszerzett erőforrások birtokában kísérletet tehet más országok 
destabilizálására is. Az ilyen rendszerek elleni küzdelem nem korlátozódhat a támadások 
elleni védelem megteremtésére, hanem a cselekvés más dimenziói szükségesek.

1.4. Az aszimmetrikus fenyegetések hatása a hadviselésre

Az aszimmetrikus kihívásokra a katonai szektor a hadviselés formáinak fejlesztésével rea-
gált. Ennek egyik első megnyilvánulása a távolsági hadviselés kialakulása. Bár a hadviselés 
e formája erősen emlékeztet a kétpólusú világrend helyettesekkel vívott háborúira, az új 
háború elméletének szakértői máshonnan eredeztetik napjaink távolsági hadviselését. Míg 
a helyettesekkel vívott háborúk fő célja a periféria erőviszonyainak megváltoztatása volt 
a bipoláris világrend két katonai tömbje közötti közvetlen háborúk elkerülésével, az új tá-
volsági háborúk gyakorlatilag a veszteség kockázatát áthárító megoldások. Mivel a modern 
társadalmak veszteségtűrő képessége rendkívül alacsony a saját háborús áldozatok tekin-
tetében, a nagyhatalmak biztonsági kihívásaik forrásának azonosításakor igyekeznek nagy 
távolságban vagy távolságból megvívni háborúikat, és helyi szövetségesekkel kivitelezni 
az ezekhez kapcsolódó harci cselekményeket. A távolsági hadviselés szemléletes példája volt 
a NATO Jugoszlávia elleni 1999-es  fellépése és az afganisztáni tálib rendszer megdöntése. 
Közismert, hogy a Koszovóért vívott konfliktus során a szövetségesek a veszteségek mi-
nimalizálása érdekében csak légi háborút folytattak, a szárazföldi műveletek végrehajtását 
pedig a Koszovói Felszabadító Hadseregre kívánták bízni. Az Afganisztánban 2002-ben  
kezdett műveleteket Washington azzal indokolta, hogy ebben az országban olyan helyzet 
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alakult ki, amely forrásává vált az USA elleni terrorcselekményeknek. A tálib rendszert 
megdöntő Tartós szabadság hadműveletben (Operation Enduring Freedom) az afgán Északi 
Szövetségre hárult a szárazföldi műveletek döntő része.

A hadviselés átalakulásának másik jellemzője a hálózatközpontú hadviselés. Ameny-
nyiben a kihívásokat hordozó társadalmi, gazdasági, politikai és egyéb szerveződések glo-
bális hálóként jelennek meg, s ennek következtében a nyomukban keletkező konfliktusok 
az ország határain túlmutató hatásokat keltenek, úgy az ellenük harcolóknak is hasonló 
módon kell tevékenykedniük, és a jövőben a hadseregeket is hálózati alapon kell megszer-
vezniük. Ha a haderő minden tagja ismeri a másik pozícióját, ha a csapat minden tagja 
valós idejű összeköttetésben van a többiekkel, ha a terepről háromdimenziós képet kap 
a parancsnoki központban a művelet irányítója, és ha a térképén – mint egy számítógépes 
játékban – pontosan követni tudja csapatai mozgását, akkor sokkal hatékonyabbá válhat 
a hadviselés. Ráadásul egyben etikusabbá is, hiszen a modern kommunikációs eszközöknek 
köszönhetően precízebben ki lehet szűrni a civileket, jobban meg lehet különböztetni és na-
gyobb pontossággal be lehet mérni az ellenség helyét.

Végül szólni kell a hatásalapú hadviselésről, amely az eddig alkalmazott úgynevezett 
veszteségalapú, eredményközpontú megközelítéssel ellentétben – aminek alkalmazása során 
a tervezés alapvetően a szemben álló felek várható veszteségeinek mennyiségi összevetésén 
alapul – a tevékenységek következményeit, hatásait helyezi a középpontba. Ez a megkö-
zelítés a haderő alkalmazását illetően mindenképpen kiemelt figyelmet igényel. Az eddig 
szinte egyeduralkodónak tekinthető koncepcióval ellentétben ugyanis nem a nagy haderő, 
nagy veszteségokozás, nagy győzelem módszerét tükrözi, hanem a háború, a fegyveres küz-
delem rendszerének azokat a súlypontjait vagy csomópontjait keresi, amelyeknek az átvá-
gása a lehető legnagyobb előrelépést eredményezi a kívánt végállapot felé. A hadviselés 
hatásalapú megközelítését napjaink megváltozott körülményei között már nem lehet leszű-
kíteni a katonai tevékenységekre. A különböző hatásokat kiváltó műveletek körét lénye-
gesen szélesebb spektrumban szükséges értelmezni. Az úgynevezett műveleti környezetnek 
ugyanis a haditevékenységek szintjétől függetlenül (a humanitárius segítségnyújtástól a glo-
bális nukleáris háborúig) számos, nem katonai jellegű szelete is lehet. A hatásalapú hadvi-
selés tervezése és végrehajtása során – a válsághelyzet kialakulásának megakadályozása, 
illetve a már kialakult válsághelyzet káros hatásainak csökkentése érdekében – a diplomá-
ciai és katonai tevékenységek mellett gyakorlatilag minden olyan eszköz felhasználható, 
amely kedvezőbb politikai helyzetet teremtve, nagyobb perspektívát nyitva adott esetben 
még a haderő alkalmazásánál rövidebb idő alatt is biztosíthatja a kitűzött célok elérését.

1.5. A tömegpusztító fegyverek proliferációjának veszélye

Több szempontból is a katonai szektor legfenyegetőbb kihívásai közé kell sorolnunk a tö-
megpusztító fegyverek proliferációjának veszélyét.

Egyrészt a nemzetközi közösség vezetői már a kétpólusú világrend időszakában felis-
merték, hogy e fegyverek puszta léte is a felhasználásuk veszélyét hordozza magában. Nem 
véletlen, hogy már ekkor korlátozták e fegyverek használatát, mennyiségét, illetve meg kí-
vánták akadályozni, hogy az államok szert tehessenek ilyen típusú fegyverekre.
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Másrészt a bipoláris világrend felbomlásával megnövekedett e fegyverfajta ellenőri-
zetlen elterjedésének veszélye. A korábbi nemzetközi status quo megváltozását ugyanis 
a világ számos állama saját regionális vagy szubregionális pozíciójának megerősítésére 
kívánta (például India, Pakisztán) vagy kívánja (például Irán, Észak-Korea) felhasználni, 
s ennek egyik legkönnyebben elérhető eszközét a tömegpusztító (mindenekelőtt a nukle-
áris) fegyverek és hordozóeszközeik megszerzésében látta, látja. Nem alaptalanul, ugyanis 
a tapasztalatok azt mutatják, hogy a nukleáris fegyverektől való félelem valóban növeli 
az ilyen fegyverrel rendelkező országok tekintélyét, érdekérvényesítő képességét a nem-
zetközi rendszeren belül.

Harmadszor, a tömegpusztító fegyverek elterjedése kapcsán fennáll az a veszély is, 
hogy ezek olyan államok, még inkább pedig olyan nem állami szereplők (például terrorista 
szervezetek vagy csoportok) kezébe jutnak, amelyek bevetésükkel való fenyegetés, netán 
tényleges bevetésük révén kívánják elérni politikai céljaikat. Ez a kihívás 2001 szeptem-
bere óta szinte valamennyi nemzetközi szervezet biztonsági dokumentumainak élén áll.

A proliferáció ebben a vonatkozásban összekapcsolódik az aszimmetrikus fenyege-
tésekkel is. Lehetséges forgatókönyvnek tűnik, miszerint egy működésképtelen (bukott) 
állam területén egy terrorista csoport tömegpusztító fegyverhez juthat. Elsősorban a bioló-
giai, kémiai és radiológiai fegyverek jöhetnek szóba, tekintetbe véve a nukleáris fegyverek 
technikai és infrastrukturális hátterének komoly igényét, illetve a nemzetközi szabályzást 
és a folyamatos ellenőrzést (Észak-Korea, Irán).

Viszont a tömegpusztító fegyverek többi válfaja (biológiai, vegyi és radiológiai fegy-
verek) potenciálisan a terrorista csoportok eszközévé válhat. Mind az előállításukhoz szük-
séges alapanyagok, mind az alkalmazandó technológia széleskörűen ismert, és zömük nem 
a katonai, hanem az úgynevezett kettős felhasználású termékcsaládhoz tartozik. Egy petár-
dákat, illetve műtrágyát készítő üzem alkalmas vegyi fegyverek előállítására is ugyanúgy, 
ahogy egy gyógyszergyárnak sem okozhat komoly nehézséget biológiai ágensek termelése. 
A radiológiai fegyverek, amelyeket piszkos bombának is neveznek, már komplikáltabb 
esetet jelentenek. Ezen a téren a beszerzési piacot főként a Szovjetunió utódállamai jelentik, 
amelyek rendelkeznek a nukleáris technológiára vonatkozó ismeretekkel, és jelentős meny-
nyiségű hasadóanyagot örököltek a felhalmozott szovjet készletekből. A fenyegetéshez még 
hozzáadódik, hogy sok esetben azt sem lehet pontosan tudni, mennyi nukleáris anyagról 
van szó. Valószínűleg ez a magyarázata annak, hogy az FBI évente regisztrálja és összegzi 
a tömegpusztító fegyverek gyártásához szükséges anyagok nemzetközi mozgását, és a nyil-
vántartott terrorszervezetek ismertté vált beszerzési kísérleteit.

Negyedszer, a proliferáció szempontjából az egyes államok katonai jellegű atomprog-
ramjai akkor is komoly biztonságpolitikai kockázatot jelentenek, ha biztosak lehetünk 
abban, hogy a kifejlesztett atomfegyver nem kerül bevetésre. Az iráni atomprogram legna-
gyobb veszélye abban rejlik (különösen, ha a program végeredményeként Teherán esetleg 
atomfegyverhez jut), hogy a térség más államai (például Egyiptom, Szaúd-Arábia, Török-
ország, Szíria stb.) követhetik Teherán példáját, ami egy olyan nukleáris fegyverkezési ver-
senyhez vezethet a térségben, amelynek a régió biztonságán jóval túlmutató, globális hatásai 
is lehetnek, különös tekintettel az olajban gazdag közel-keleti térségnek a világgazdaságban 
betöltött szerepére. S akkor még nem is beszéltünk sem az iráni atomfegyvernek, sem pedig 
a nyomában meginduló esetleges közel-keleti nukleáris fegyverkezési versenynek Izrael 
állam biztonságára és palesztin–izraeli viszonyra gyakorolt hatásairól.
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2. A politikai szektor kihívásai

Mivel belső természetüknél és egyediségüknél fogva a politikai szektorban az államok nem 
egyformák, a politikai biztonságot összességében az állam intézményeinek működőképes-
sége jelenti. A politikai szektor biztonságának fenyegetését leggyakrabban az állam belső 
szuverenitásával hozhatjuk kapcsolatba. A belső szuverenitást elméletileg minden olyan 
esemény fenyegetheti, amely kétségbe vonja a hatalmat vagy annak legitimitását. E kihí-
vások a gyakorlatban az államok, kormányzati rendszerek és az ezeket legitimáló ideoló-
giák szervezeti és működési stabilitását érintik. Az állami működésnek azt a minimumát, 
amely képes biztosítani egy ország számára a fenntartható fejlődés kereteit, összefoglalóan 
az állami stabilitás fogalma alá sorolhatjuk. A bipoláris rendszer megszűnése óta a nem-
zetközi biztonság számára a legnagyobb kihívást éppen a politikai intézményeik elégtelen 
működése, gazdasági nehézségeik vagy belső etnikai-vallási konfliktusaik miatt meggyen-
gülő, instabillá váló vagy összeomló államok jelentik.

2.1. A bukott államok és kockázataik

Egy állam stabilitását nehéz mérni, részint mert folyamatról van szó, részint mert a meg-
ítélés kritériumai nem mindig mérhető jelenségek, részint pedig azért, mert a megítélés 
erősen függ a politikai értékítélettől. Konvencionálisan négy homogénnek tekinthető ka-
tegóriát szoktak említeni az állami stabilitás kapcsán: eszerint egy állam lehet prosperáló, 
stabil, törékeny és bukott.

Egy prosperáló és stabil állam képes
• garantálni az állam külső biztonságát;
• erőszak-monopóliumára támaszkodva garantálni a belső biztonságot, vagyis állam-

polgárai biztonságát;
• gazdaságilag kedvező vagy elfogadható kondíciókat teremteni;
• biztosítani az államra háruló alapszolgáltatásokat;
• bírni a lakosság támogatását, de legalábbis bizalmát;
• meggátolni a társadalom rétegei és csoportjai közötti nyílt konfliktusokat;
• szembenézni természeti vagy emberi katasztrófahelyzettel;
• kialakítani egy kormányzati politikai vonalat;
• kollektív döntéseket hozni a lakosság nevében;
• a nemzetközi közösség tagjaként fenntartani formális kapcsolatokat más álla-

mokkal.

Egy törékeny, az összeomlás felé haladó vagy összeomlott állam e felsorolt funkciók több-
ségét nem, vagy csak részlegesen képes biztosítani.

Az ilyen államokat az angol failed states, failing states kifejezések nyomán bukott, 
működésképtelen, kudarcot valló vagy hanyatló államnak nevezzük. Biztonságpolitikai 
szempontból ezek akkor válnak veszélyessé, ha az adott állam instabilitása környezetére is 
kedvezőtlen hatással van. Számos példa hozható fel e jelenségre: Afrikában a Kongói De-
mokratikus Köztársaság, Libéria, Ruanda, Szomália, Szudán, Sierra Leone, a  Közel-Keleten 
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Afganisztán, Tádzsikisztán, Irak, Ázsiában pedig Pápua Új-Guinea, Kelet-Timor, Mianmar 
(Burma), Srí Lanka.

Az államok törékenységének és összeomlásának okait keresve nem igazán találunk 
általános érvényű modelleket. Mindegyik eset külön-külön kezelendő, a stabilitásvesztés 
folyamata azonban többnyire hasonló irányba mutat: az állam elveszíti erőszak-monopó-
liumát, azaz ellenőrzését az állam irányítását biztosító források és intézmények fölött, el-
enyészik belső szuverenitása, párhuzamos – nem állami – hatalmi tényezők jelennek meg, 
amelyek konfliktusba kerülnek az államhatalommal.

Az utóbbi években egyre több szervezet és intézmény foglalkozik összeomlott (bukott), 
az összeomlás felé haladó vagy törékeny államok problémáival, és teszi közzé ezzel kapcso-
latos eredményeit. Közülük a Fund for Peace és a Foreign Policy című folyóirat 2005-ben  
létrehozott, azóta pedig évente közzétett Failed States Indexe a legismertebb. Újszerűnek 
tűnhet a szakirodalomban már a 80-as években megjelent járadékos állam fogalma. Elő-
ször a közel-keleti régióban az olajban gazdag országokkal kapcsolatban találkozhattunk 
e fogalommal, de később a fejlődő világban is láthattunk példákat (afrikai országok vagy 
éppen Oroszország). Alapvető jellemzője egy kérdéssel illusztrálható: hogyan lehetséges 
az, hogy egy erőforrásokban gazdag fejlődő ország nem tud olyan ütemben és erővel fej-
lődni, mint az erőforrásban szegény ország egy hasonló fejlődési helyzetben?

3. táblázat
A Failed State Index első tíz helyezettje 2013–2017 között

2013 2014 2015 2016 2017
1. Szomália Dél-Szudán Dél-Szudán Szomália Dél-Szudán
2. Kongói Demokra-

tikus Köztársaság
Szomália Szomália Dél-Szudán Szomália

3. Szudán Közép-afrikai 
Köztársaság

Közép-afrikai 
Köztársaság

Közép-afrikai 
Köztársaság

Közép-afrikai 
Köztársaság

4. Dél-Szudán Kongói Demokra-
tikus Köztársaság

Szudán Szudán Jemen

5. Csád Szudán Kongói Demokra-
tikus Köztársaság

Jemen Szudán 

6. Jemen Csád Csád Szíria Szíria
7. Afganisztán Afganisztán Jemen Csád Kongói Demokra-

tikus Köztársaság
8. Haiti Jemen Afganisztán Kongói Demokra-

tikus Köztársaság
Csád

9. Közép-afrikai 
Köztársaság

Haiti Szíria Afganisztán Afganisztán 

10. Zimbabwe Pakisztán Guinea Haiti Irak

2.2. Aggodalomra okot adó államok

Az Egyesült Államok külpolitikai szóhasználatában az 1990-es  évektől jelent meg a rogue 
states (lator államok) elnevezés, olyan államokra alkalmazva, amelyek „alkalmatlanok 
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arra, hogy konstruktív kapcsolatokat tartsanak fenn a külvilággal”.2 Az ilyen államok 
csoportjába azok az országok kerültek, amelyek támogatják a nemzetközi terrorizmust, tö-
megpusztító fegyverekkel rendelkeznek, illetve kívánnak kifejleszteni, elnyomó politikai 
rendszerük van, és végül, de nem utolsó sorban Amerikai Egyesült Államok-ellenes poli-
tikát folytatnak, retorikát alkalmaznak. A kifejezés használatát sok bírálat érte, elsősorban 
azért, mert a gyakorlatban jobbára azon országokat minősítettek így, amelyek valamilyen 
oknál fogva engesztelhetetlen amerikaellenességet mutattak. A bírálatok hatására 2000-től  
Washington új terminust ajánlott ezen országok megjelölésére a states of concern (aggoda-
lomra okot adó állam) fordulat formájában. Jóllehet a kétértelműsége továbbra is fennma-
radt, a fogalmat átvette a nemzetközi politikai sajtó, s a gyakorlatban azokra az államokra 
alkalmazza, amelyeknek a politikája a nemzetközi közösség megítélése szerint egy-egy 
régió destabilizálódásához vezethet. Ezen országokra a nemzetközi közösség – többnyire 
a különböző nemzetközi szervezeteken keresztül – nagyobb figyelmet fordít, továbbá a ren-
delkezésére álló eszközökkel igyekszik befolyásolni, megváltoztatni politikájukat. Teszi 
mindezt abból kiindulva, hogy amennyiben legitimnek tekintjük, ha egy állam a területén 
tevékenykedő és az állam biztonsága szempontjából aggodalomra okot adó csoportot vagy 
szervezetet ellenőrizni kíván, akkor a nemzetközi közösségnek, a regionális szervezeteknek 
és a szomszéd államoknak hasonlóképpen foglalkozniuk kell a nemzetközi vagy a regio-
nális politikában zavarokat keltő politikai rezsimekkel. Az e megközelítést magukévá tevő 
országok általában aggodalomra okot adó államnak tekintik

• a nukleáris eszközökkel rendelkező vagy azok birtoklására törekvő, és politiká-
jukban nehezen kiszámítható államokat (Észak-Korea);

• a nukleáris képességeket fejlesztő államokat (Irán);
• a nukleáris képességekkel rendelkező és más államokkal területi vitában lévő álla-

mokat (Pakisztán, India, Izrael);
• a nukleáris képességekkel rendelkező, nyílt belső konfliktusokkal terhelt országokat 

(Pakisztán);
• az intoleráns, felforgató ideológiai háttérrel, illetve ilyen diktatórikus vagy autoriter 

rezsimmel rendelkező államokat (Szudán);
• a monokratikus rendszerrel rendelkező államokat (Kuba, Líbia, Szíria, Kazahsztán, 

Türkmenisztán, Fehéroroszország).

Minél több ilyen jegy illik egy államra, annál nagyobb a valószínűsége, hogy illeszkedési/
együttműködési problémái vannak/lesznek a nemzetközi közösség többi államával. Az ag-
godalomra okot adó államok alapvetően két szempontból jelenthetnek kockázatot. Egyrészt 
legfőbb céljuk általában a nemzetközi vagy a regionális hatalmi viszonyok terén fennálló 
status quo fegyverkezés és fenyegetés útján történő gyors megváltoztatása. Ez ugyan-
akkor általában hasonló törekvésekre készteti közvetlen környezetüket is, ami növeli a fe-
szültséget és a konfliktusok veszélyét az adott régióban. Másrészt súlyos problémákhoz 
vezethet az is, ha e többnyire szegény, komoly belső feszültségekkel és különböző válsá-
gokkal terhelt államok politikai rendszerei összeomlanak, és működésképtelen vagy bukott 
államként – például tömeges migráció, humanitárius katasztrófa, a biztonságot fenyegető 
nem állami szereplők (terrorista szervezetek, szervezett bűnözői csoportok) megerősödése 

2 Gazdag 2012, 20.



120 A biztonsági tanulmányok alapjai

révén – előre nem látható instabilitást generálnak maguk körül. Egy olyan nemzetközi kör-
nyezetben, amelyben a kölcsönös függések rendszere az egyik fő jellemző, egy állam po-
litikai instabilitása könnyen regionális problémává szélesedhet.

2.3. A nemzetközi szervezett bűnözés

A szervezett bűnözésnek az ENSZ által leggyakrabban használt – nem nemzetközi jogi ér-
vényű – fogalma a következő: „Szervezett bűnözés alatt olyan nagyarányú és összetett bű-
nözői tevékenység értendő, amelyet csoportok folytatnak – legyenek akármennyire lazán 
vagy szorosan szervezettek – a csoportban részt vevők meggazdagodása érdekében és az 
egész közösség, illetve a közösség tagjainak a kárára. Ezt gyakran a jog megszegése (be-
leértve a személyek elleni jogsértéseket) révén, és gyakran politikai korrupcióval kísérve 
hajtják végre.”3 Az Interpol meghatározása szerint a szervezett bűnözői csoport „bármely 
egységes szervezetű csoport, amelynek legfőbb célja az, hogy illegális tevékenységek révén 
pénzt szerezzen, és gyakran a félelem és korrupció segítségével biztosítja túlélését”.4

Az ENSZ tagállamai 2000 novemberében fogadták el az első szervezett bűnözés el-
leni egyezményt (Convention against transnational organized crime). A 2004 szeptembe-
rében életbe lépett egyezményben a csatlakozó országok vállalták, hogy összehangolják 
a szervezett bűnözés és a korrupció elleni törvényeiket, fellépnek a pénzmosás ellen, 
és egyszerűbbé teszik kiadatási eljárásukat. Vállalták továbbá azt is, hogy alaposabban gon-
doskodnak a bűnbandák ellen valló tanúk védelméről, és ezekben az ügyekben pénzügyileg 
segítik a szegény tagországokat. Az egyezményhez 2000-ben  két, 2001-ben  pedig egy har-
madik jegyzőkönyvet is csatoltak a tagországok (előbb a leány-, illetve gyermekkereskede-
lemről, illetve az embercsempészetről, majd végül a lőfegyverek illegális kereskedelméről).

Az ENSZ-egyezmény bűnözői hálózatnak tekinti:
• a nemzetközi maffiákat (az albán maffiát, az olasz Cosa Nostrát, a török Maffyát, 

az orosz Bratvát, a kolumbiai Cartelitost, a kínai triádokat, a japán jakuzát stb.);
• a fegyveres bandákat (a Halál Angyalai, a Brazzaville-i  Zuluk);
• a kalózcsoportokat (Szomália, Délkelet-Ázsia);
• bizonyos szektákat (amelyek fő célja a szekták és vezéreik meggazdagodásának 

elősegítése).

Az Európai Uniónak sincs a szervezett bűnözésre vonatkozóan egységes értelmezése. Bár 
folyamatosan napirenden van az erre való törekvés (különösen az Európai Parlament ré-
széről), a kontinens intézményei közül csupán az Európa Tanács (ET) rendelkezik a szer-
vezett bűnözésre vonatkozó fogalommal. Az ET szerint a szervezett bűnözés a következőt 
jelenti: „illegális tevékenységek, amelyeket már hosszabb ideje létező, súlyos bűncselek-
mények összehangolt tevékenység révén és megfélemlítés, erőszak, korrupció vagy más 
eszközök igénybevételével, közvetve vagy közvetetten pénzügyi vagy más anyagi haszon-
szerzés céljára történő végrehajtására irányuló, három vagy több személyből álló szervezett 

3 Tálas 2007, 7.
4 Tálas 2007, 7.
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csoportok hajtanak végre.”5 Az EU a szervezett bűnözés elleni, az amszterdami Európai 
Tanácson (1997) elfogadott első cselekvési terve óta arra törekszik, hogy a tagállamok bün-
tetőjogi jogszabályait közelítse egymáshoz, így egyrészt elsősorban a szervezett bűnözéssel 
kapcsolatos büntetőjogi fogalmak tartalmát (például bűnszervezet, bűnszervezetben való 
részvétel, bűnszervezet irányítása stb.), másrészt a szervezett bűnözéshez kapcsolódó bűn-
cselekmények és törvénysértések szankcióit igyekszik egységesíteni az unión belül.

3. A társadalmi biztonság és kihívásai

A társadalmi biztonság vizsgálata azzal foglalkozik, hogy elfogadható fejlődési feltételek 
mellett miként tarthatók fenn a nyelv, a kultúra, a vallási és nemzeti identitás és a szokás-
rend hagyományos sémái. A társadalmi szektorban tehát a különböző minták és motívumok 
alapján szerveződő közösségek önazonossága és annak megőrzése a cél. Világunkban a ci-
vilizációk, nemzetek, etnikai közösségek, vallási csoportok vagy törzsek olyan referen-
ciacsoportoknak tekinthetők, amelyek legfőbb célja a csoportot összetartó identitásnak 
a megőrzése, mert annak veszélybe kerülését a csoport alapvető biztonsági fenyegetésként 
éli meg.

A társadalmi biztonság a kollektív identitás fenntartására és megőrzésére vonatkozik, 
ahogy az a kultúrában, vallásban, nyelvben, politikai és társadalmi értékekben kifejeződik. 
Ha egy állam nyelvét, elnevezését vagy bármely más önazonosságát alkotó elemét kérdé-
sessé teszik, úgy a társadalmi biztonság kérdéseiről van szó. Ha egy államon belül az et-
nikai vagy vallási összetétel változik, úgy ez is a társadalmi biztonság fenyegetéseként 
jelenthet meg. Ennek a kérdésnek különösen azokban a térségekben van nagy jelentősége, 
ahol a terület, etnikum, nyelv és vallás határai nem esnek egybe, és ahol a vallás, illetve 
a kultúra politikaformáló szerepe erős. A társadalmi biztonság esetében például létfenye-
getést jelenthet az etnoterritorializmus (akié a föld, azé az etnikum), egyszerűen kifejezve 
az etnikai tisztogatásnak a délszláv háborúból jól ismert jelensége. Ugyanide sorolhatjuk 
a Macedónia függetlenné válása (1991. szeptember) után kirobbant vitát a macedón nyelvről, 
az ország elnevezéséről, valamint az államon belüli albánok etnikai részarányának növeke-
déséről és ennek lehetséges következményeiről.

5 Tálas 2007, 7.
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4. dokumentum

Macedónia

A Jugoszlávia felbomlása után önállóvá vált tagköztársaság Macedónia országnévvel kí-
vánt független lenni, azonban nevét Görögország hevesen vitatta, mondván, hogy az új 
állam egy görög tartomány nevét vette fel. Görögország szerint a görögökkel rokon ma-
kedón népesség már eltűnt erről a területről, s ott a bolgárokkal azonos nyelvet beszélő 
szláv populáció található. A vita megoldatlansága miatt az új állam nevét ideiglenes jel-
leggel az ENSZ 1993-as  határozata Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság (angolul: 
Former Yugoslav Republic of Macedonia, FYROM) formában fogadta el, és az országot 
e néven vette fel a tagállamok sorába. A névvita miatt Görögország minden lehetséges 
szinten gátolja Macedónia nemzetközi beilleszkedését.

A társadalmi biztonság fogalomköréhez tartozik a migráció jelensége (lásd migrációs eset-
tanulmány). A nyugati, fejlett társadalmakban a bevándorlók hiányzó integrációja, az úgy-
nevezett párhuzamos társadalmak kialakulása okoz problémát. Arab nézőpontból a zsidók 
Palesztinába történő betelepítése, izraeli nézőpontból az arabok magas születésszáma, vala-
mint a palesztin menekültek esetleges visszatérése a zsidó állam etnikai arányainak a meg-
bomlásával fenyeget, és ezek a veszélyek Izrael számára létfenyegetésnek minősülnek.

A társadalmi biztonság kérdésköre szorosan összekapcsolódik az emberi (humán) 
biztonság fogalmával. Ennek vizsgálata az 1990-es  évek elején az ENSZ Human Security 
Commission jelentésével kapott nagy lendületet. Az ENSZ-jelentést követte néhány tag-
állam (Kanada, Japán, Svájc) külön vizsgálata, amelyek a humán biztonság értelmezésének 
és kezelésének különböző oldalait állították előtérbe. Nemcsak azon általános trend felis-
meréséről van szó, hogy az államok biztonságától a társadalom biztonsága felé történő el-
mozdulás korszakunk egyik szignifikáns jellemzője, hanem annak megfogalmazásáról is, 
hogy a társadalmi/humán biztonság fogalmához szorosan kapcsolódnak olyan fogalmak, 
mint a fejlődés, a védelem és a prevenció. A környezeti instabilitás, a szegénység, az éhínség 
és az elnyomás nem pusztán szakpolitikai kategóriák, hanem egyszerre forrásai és követ-
kezményei is a konfliktusoknak. Az emberi (humán) biztonság mind az erőszakos, mind 
a nem erőszakos veszélyektől való védettséget jelenti az emberek számára. Olyan körül-
ményt vagy létállapotot, amit az emberek jogait, biztonságát vagy akár életét érintő átható 
fenyegetésektől való mentesség jellemez. Összetevői:

• gazdasági biztonság (első helyen a tényleges munkavégzésből származó biztos 
jövedelem);

• a fizikai létfenntartáshoz szükséges élelemhez való hozzájutás biztonsága, illetve 
az élelmiszerek beszerzéséhez szükséges jövedelem megszerzése;

• az egészségbiztonság, tehát a betegségek és fertőzések elhárításának képessége;
• a környezeti biztonság (ivóvíz, tiszta levegő, földterület);
• személyi biztonság (ezen elsősorban a fizikai erőszaktól és fenyegetéstől való biz-

tonságot értjük, sokan használják azonban e kategóriát kiterjesztett értelemben, 
utalva a represszív államok mindennapi gyakorlatára, a multietnikus államokon 
belül lezajló etnikai konfliktusok tapasztalataira, a bandaháborúkra, a nők és a gyer-
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mekek elleni erőszak különféle formáira, sőt ideértve az öngyilkosság és a kábító-
szerfüggés önpusztító gyakorlatát is);

• közösségi biztonság, vagyis a különféle etnikai vagy vallási közösségek akadály-
mentes fennmaradása és identitásuk ápolása;

• politikai biztonság, tehát az alapvető emberi jogok és a szabadságjogok biztosítása.

Ellenőrző kérdések, tételek
• A katonai szektor kihívásai.
• Mi jellemzi az aszimmetrikus fenyegetéseket?
• Mi a tömegpusztító fegyverek proliferációjának a veszélye?
• Milyen kockázatokat jelentenek a bukott államok?
• A társadalmi biztonság és a humán biztonság területei.



Vákát oldal



VII. Az információs biztonság és kihívásai

A legfejlettebb államokban a 20. század utolsó harmadára kezdett a gazdaság kulcsfontos-
ságú tényezőjévé válni a tudás, megelőzve a gazdaság fizikai formáit. Erre támaszkodva 
fejlődött ki az információs társadalom. Az informatikai és telekommunikációs forradalom 
robbanásszerű gyorsasággal tört be a társadalom minden dimenziójába, így napjainkra 
a modern államok működése elképzelhetetlen informatikai háttér nélkül. Az információs 
társadalmak fő jellemzője, hogy komplex elektronikus információhálózatoktól függnek, 
és erőforrásaik nagy részét információs és kommunikációs tevékenységre fordítják. 
A függés mértékének növekedésével nő az információs társadalmak veszélynek való ki-
tettsége is. Az információs biztonság oldalán jelentkező kihívások mibenlétéről és súlyos-
ságáról növekvő számú eset tanúskodik a híradásokban. Az egyik legnagyobb figyelmet 
kiváltó esetre 2007 tavaszán került sor. A hír annyi volt, hogy DDoS–támadások érték Észt-
ország számítógépes hálózatát.

5. dokumentum

Informatikai szolgáltatások elleni támadások

DoS-támadás: egy informatikai szolgáltatás teljes vagy részleges megbénítása, helyes 
működési módjától való eltérítése (Denial of Service). Történhet megosztva is, több for-
rásból, ekkor a támadás szokásos rövidítése a DDoS (Distributed Denial of Service). 
DDoS-támadás során a támadók folyamatos ping alá veszik az adott számítógépet. A pin-
gelést általában számítógépes hálózatok hibakeresésére szokták használni: néhány rövid 
kérést (csomagot) küldenek egy másik számítógép felé, amelynek válaszolnia kell erre 
a csomagra. Ezt használják ki a DDoS-támadás során, ugyanis ha nagyobb mennyiségű 
csomag érkezik a megtámadott gépre (tehát floodolják, azaz elárasztják üzenetekkel/cso-
magokkal), mint amennyire az válaszolni képes, akkor zavar lép fel a gép működésében, 
sőt fennáll a rendszer teljes összeomlásának veszélye.

A támadás célja lehet például pénzügyi zsarolás, honlaprongálás vagy tiltakozás.

A fejlett informatikai struktúrával rendelkező és az e-kormányzat építésében előrehaladott 
Észtországot a több mint két hétig tartó támadások során komoly károk érték: kormány-
zati, minisztériumi, pénzügyi intézmények váltak elérhetetlenné. A támadások azután kez-
dődtek, hogy Tallinn főteréről a hatóságok eltávolították a szovjet hősi emlékművet (2007. 
április 26.), s a lakosság mintegy egyharmadát kitevő orosz kisebbség tiltakozásának da-
cára áthelyezték azt a hősi halottak katonai temetőjébe. Az online támadások során 128 túl-
terheléses támadás történt, több száz megabitnyi sávszélességen terhelték  folyamatos 
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 adatlekérdezéssel a megtámadott szervereket, amíg azok összeomlottak. Az észt hálózaton 
az adatforgalom óránként ezerszeresére nőtt. A támadások nagy része azonosíthatóan Orosz-
országból érkezett. Azonban az észt hatóságoknak mindössze egyetlen elkövetőt sikerült 
azonosítaniuk és felelősségre vonniuk egy észt fiatalember személyében.

A kiberbiztonság kérdései a 21. században eddig a nemzetközi terrorizmus mellett 
a leggyorsabban és legjelentősebb mértékben előtérbe kerülő fenyegetésként jelentek meg 
mind a nemzetállamok, mind a nemzetközi szervezetek, mind pedig a gazdasági szereplők 
és a társadalmak napirendjén is. Ez abból a komplexitásból és sokszínűségből ered, amely 
a digitális kor infokommunikációs társadalmának mindennapjait, az alapvető társadalmi 
alrendszerek adat- és információalapú működését jellemzik. Azóta, hogy 1984-ben  William 
Gibson Neuromancer (Ajkay Örkény és Kornya Zsolt fordításában: Neurománc, 2005) című 
tudományos-fantasztikus regényében megalkotta a kibertér fogalmát, a modern társadalmak 
olyan mértékben váltak függővé a digitális technológiáktól, hogy ma már az egyik legki-
emelkedőbb fenyegetésként jelenik meg e rendszerek működésének megzavarása, az ada-
tokkal és információval való visszaélés.

1. Kibertér

A kibertér az a környezet, amelyben a digitális információ (adat) technikai eszközökön 
(számítógépes hálózatokon) keresztül áramlik. A definiálásnál azonnal jeleznünk kell, hogy 
a definíciós kérdések a kibertér, kiberbiztonság, kibervédelem, kiberhadviselés, kiberbű-
nözés stb. fogalmak esetében nem csupán rendkívül összetettek, hanem jelentős mértékben 
vitatottak is annak függvényében, hogy ezeket milyen megközelítésben és ki kívánja de-
finiálni. A kibertér használatával és a kiberbiztonság kérdéseivel kapcsolatban legalább 
az alábbi, egymással is átfedésben lévő felhasználói dimenziókat érdemes szem előtt tartani: 
a civil és a katonai szféra felhasználói; a magánszféra és a közszféra (állami szféra) felhasz-
nálói, valamint a gazdasági szereplők; állami és nem állami szereplők. Tehát ez az összetett 
jellemzőkkel bíró környezet számos szereplőjével és eltérő viszonyrendszereiben más-más 
értelmezést és jelentőséget nyerhet.

Éppen ezért szükséges összetettebb meghatározásokkal is tisztában lennünk, amelyek 
érzékeltetik e sokszínűséget. Így például Haig Zsolt és Várhegyi István fogalmi kérdéseket 
tisztázó munkája értelmében „a civil terminológia szerint a kibertér az elektronikus kom-
munikációs eszközök és rendszerek (számítógép-hálózatok, telefonvonalak, műholdas rend-
szerek stb.) és a rajtuk található szolgáltatások, információk alkotta virtuális tér vagy világ 
összefoglaló neve”.1 Ugyanakkor „a kibertér katonai értelmezése ettől eltérő, jóval tágabb. 
Az USA Nemzeti katonai stratégia a kibertéri műveletekhez (National Military Strategy for 
Cyberspace Operations) című dokumentuma szerint a kibertér egy olyan tartomány, ahol 
hálózatos rendszerekben működő elektronikai eszközöket és az elektromágneses spekt-
rumot használják fel az adatok tárolására, cseréjére és módosítására.”2

A kibertérben tevékenykedő szereplőkkel való foglalkozás nem öncélú. Azért kell 
valamennyi szereplőt számba venni, mert ebben az új globális közös térben az egyes 

1 Haig–Várhegyi 2008, 2.
2 Haig–Várhegyi 2008, 2.
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szereplők  különböző célokkal tevékenykednek, és eltérő lehetőségekkel rendelkeznek. 
A jelzett felhasználói dimenziók önkényesen létrehozott kategóriákat jelentenek, és csupán 
arra szolgálnak, hogy a kibertérben tevékenykedő szereplők sokszínűségét szemléltessék. 
E szereplők ugyanis egyszer aktív félként, például szabályozó hatóságként jelenhetnek meg 
(ilyen az állam), máskor viszont passzív félként, például a kormányzati infokommuniká-
ciós infrastruktúra elleni támadás alanyaként. Hasonlóképpen a kibertérben folytatott bár-
mely tevékenység nem egyirányú és abszolút, hanem minden esetben más szereplők felé 
irányuló (akár szándékosan, akár nem), és mindig relatív, azaz választ és reakciót vált ki, 
és attól függően képes érvényesülni.

Ha abból indulunk ki, hogy globális jelentőségű közegről van szó – amely e tekintetben 
hasonlatos a világtengerekhez, amelyek szabad használata a világkereskedelem biztonságos 
áramlása szempontjából nélkülözhetetlen –, logikus lenne feltételezni, hogy a kibertér hasz-
nálatának alapszabályait is lefektették. Az átfogó és univerzális nemzetközi szabályozás 
azonban éppúgy hiányzik, mint a pontos definíciók. Ez a szabályozatlanság a kibertér sajátos 
jellemzőivel magyarázható: decentralizált, internetalapú, nemzetközi infokommunikációs 
térről beszélünk, amely lehetőséget biztosít a legkülönfélébb tevékenységekre a pénzügyi 
szolgáltatásoktól a hírszolgáltatásig és a közösségi oldalak működtetéséig, a gazdasági el-
látórendszerek irányításától a katonai műveletek támogatásáig.

Az internet létrejöttének és globális elterjedésének alapja a felhasználók bizalma, 
vagyis gyakorlatilag az, hogy csatlakoztatják személyi számítógépeiket (vagy más esz-
közeiket) egy globális hálózathoz, ahol fizikai valójukban nem ismerhetik meg azokat, 
akikkel interakciókat folytatnak. Ennek ellenére bíznak abban, hogy nem éri őket sérelem, 
kár vagy hátrány a másik féllel folytatott interakció során. Így az infokommunikációs há-
lózatokra épülő kibertérnek is alapvető jellemzője, hogy a felhasználók nem határozhatók 
meg a hagyományos identitásfogalmak szerint, és tetteik sem követhetőek nyomon a ha-
gyományos értelemben. Mindennek ellenére az internet globális hálózattá fejlődésének fő 
mozgatórugója az elmúlt évtizedekben a tevékenységek szabadsága volt, és ezért a szabá-
lyozást – legyen az akár globális, akár nemzetállami – a felhasználók jelentős része nem 
tekinti előnyösnek, mert korlátozná az eddig élvezett szabadságot, míg mások csupán a sza-
bályozás jellegéről, mértékéről nem tudnak megegyezni.

A szabályozatlansággal és szabadsággal szemben a felhasználók sebezhetősége áll. 
Mivel az internet globális hálózata ma már lehetővé teszi, hogy lényegében bárki, szinte 
bárhol olcsón, előzetes ellenőrzés nélkül kapcsolatot tudjon létesíteni az infokommuniká-
ciós hálózatokon keresztül bármilyen informatikai rendszerrel vagy felhasználóval, afelől 
sem lehet kétségünk, hogy megfelelő képzettséggel az internethez kapcsolódó bármilyen 
hálózatba, infokommunikációs eszközbe be lehet hatolni, és hozzá lehet férni az ott tárolt 
adatokhoz, befolyásolni lehet annak alkalmazásait, működését. Ezeknek a sebezhető háló-
zatoknak a védelme az ellenőrzés és szabályozás fokozásával növelhető, amely által jobban 
kiszűrhetővé válhatnak a káros tevékenységet kifejtő felhasználók. Mindez azonban ellent-
mond az internet alapvető dinamikájának, és a manipuláció, illetve a szabadságjogok (pél-
dául a véleménynyilvánítás szabadsága, a média területén a sajtószabadság) korlátozásának 
veszélyérzetét ébreszti a felhasználók egyes köreiben.
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2. Kiberbiztonság, kibervédelem

A kibertér fogalmához kapcsolódik a kiberbiztonság és a kibervédelem. Definíció sze-
rint a kiberbiztonság mindazon infokommunikációs eszközök, rendszerek és technológiák 
biztonságos és zavartalan működése, amelyeknek révén garantált a tárolt adatok és infor-
mációk bizalmassága, sérthetetlensége, megbízhatósága és rendelkezésre állása. Ahogy 
a kibertér felhasználói között is számtalan állami és nem állami szereplőt találhatunk, a biz-
tonságosan működtetett rendszerek körét sem érdemes kizárólag állami/kormányzati rend-
szerekre szűkíteni, ugyanis a kiberbiztonság, tehát a kibertér biztonságos használatának 
igénye minden gazdasági és magánszereplő részéről fennáll. Az államok szerepe a fent em-
lített szabályozás kérdésében azonban azért nagyobb, mert a szabályozó joghatóság és a leg-
jelentősebb erőforrások az állami szereplők és a nagy nemzetközi szervezetek, mint például 
az Európai Unió vagy a NATO kezében vannak.

A kiberbiztonság fogalmából levezethető a kibertámadás és a kibervédelem fogalma 
is. Eszerint a kibertámadás olyan tevékenység, amely meg kívánja zavarni az infokommuni-
kációs eszközök, rendszerek és technológiák biztonságos működését, ezáltal veszélyeztetve 
az adatok és információk bizalmasságát, sérthetetlenségét, megbízhatóságát és rendelke-
zésre állását, valamint maguknak a rendszereknek a működőképességét. A kibervédelem 
pedig mindazoknak az eszközöknek és tevékenységeknek az összessége, amelyek célja, 
hogy a fenti rendszereket megvédjék a támadásoktól. Ebbe a védelembe beletartozik a tá-
madások korai érzékelése, elhárítása, a rendszerek zavartalan működésének helyreállítása, 
a hibák elhárítása is.

A kibertér kihívásai és fenyegetései az abban megjelenő szereplők és tevékenységek 
fent jelzett sokszínűségének megfelelően ugyancsak rendkívül komplexek. Néhány jel-
lemző kibervédelmi feladat:

• információvédelem (a magánszférában a személyes adatok védelme, az üzleti, gaz-
dasági, ipari szférában az ipari kémkedés elleni védelem, a közszférában a magán-
személyek személyes adatait rögzítő adatbázisok védelme);

• kritikus számítástechnikai és infokommunikációs infrastruktúrák védelme (állam- 
és közigazgatási hálózatok – e-közigazgatás – védelme, alapvető közműszolgál-
tatásokat és ipari irányítást – például áram- és vízellátást – biztosító rendszerek 
védelme, pénzügyi és bankhálózatok védelme, közlekedési irányító rendszerek, 
valamint közszolgálati kommunikációs csatornák védelme);

• kiberbűnözés (internetalapú csalások, magánszemélyek és vállalkozások érzé-
keny – személyes, gazdasági-pénzügyi – adataival elkövetett visszaélések, például 
bankkártyacsalások) elleni védelem;

• katonai hálózatok védelme és kiberháború (katonai rendszerek és haditechnikai esz-
közök informatikai üzemeltetése, információvédelme, rejtjeltevékenység, vezetési 
és irányítási rendszerek védelme, illetve ezek bénítása).

A kiberfenyegetések tárgyalása további definíciós problémákat is felvet: ki, milyen alapon, 
milyen eszközökkel léphet fel egy támadás esetén?
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3. Kiberbűnözés

A kiberbűnözés általános értelemben olyan bűncselekmények elkövetését jelenti, ame-
lyeket interneten keresztül, számítógép segítségével vagy számítógépek ellenében követnek 
el. A számítógép segítségével elkövetett kiberbűntény (informatikailag általában kevésbé 
képzett) elkövetője számítógépe felhasználásával olyan kárt okoz, amely a fizikai világban 
testesül meg: csalásokat (identitáslopás), személyes adatokkal történő visszaéléseket (adat-
halászat, banki csalás) követ el. Az ilyen cselekményt általában egy áldozat kárára, egy al-
kalommal követik el, például egy e-mailben küldött rosszindulatú program, illetve annak 
linkje (malware vagy trójai vírus), vagy kéretlen hirdetések (spam) küldésével. A számító-
gépek elleni cselekmények esetében viszont a számítógépeket és azok hálózatait képzet-
tebb kiberbűnözők képesek feltörni, és a több vagy ismétlődő támadás eredményeképpen 
megszerzett adatokkal visszaélve vagy magát az informatikai rendszert manipulálva, ká-
rosítva súlyosabb kárt okoznak, például tőzsdei és banki csalások, ipari kémkedés, kivá-
lasztott személyek elleni zaklatás, zsarolás által.

Napjainkra a kiberbűnözés 500 milliárd dolláros bevételt termelő, a drogkereskede-
lemből nyerhető hasznot is megelőző üzletté vált.

A kétfajta bűnelkövetés gyakran nem választható el élesen egymástól, az idesorolható 
cselekmények sorát hosszasan lehet folytatni az intenzitás és az okozott kár mértéke szerint. 
A skála a haszonszerzésre irányuló cselekményektől egészen a kormányzati rendszerek tá-
madásáig húzódik. Az utóbbiak azonban már szervezett, összehangolt, komoly kapacitást 
igénylő támadásokat jelentenek, amelyek mögött akár állami szereplők is állhatnak, és már 
nem a kiberbűnözés kategóriájába tartoznak.

4. Állami rendszerek elleni támadás

A kiberbiztonság és kibervédelem homályos és definiálatlan határterületét jelentik azok 
a nagyarányú támadások, amelyek kritikus infokommunikációs infrastruktúrák, kormány-
zati közigazgatási rendszerek ellen irányulnak, és ezáltal egy állami szereplő biztonságát 
fenyegetik. Ugyanakkor éppen ez az a terület, amely az egyes államoktól válaszlépéseket 
követel meg (pontosabban védelmi, elhárítási, helyreállítási képességek létrehozását – egyes 
esetekben támadó képességeket is). E határterületen számos problémával kell számolnunk:

• Az egyes államok eltérően határozzák meg, hogyan minősítik a támadásokat 
és hogyan kívánnak reagálni rájuk: például katonai támadásnak értékelik-e, és ha 
igen, milyen nagyságrendű támadás esetén, valamint hogyan kívánnak reagálni 
rá – a kibertéren keresztül végrehajtott ellenakcióval, vagy hagyományos (esetleg 
elméleti opcióként tömegpusztító) fegyverek bevetésével? Milyen nagyságrendű 
az arányos válaszadás egy kibertámadás esetében, és ki ellen irányuljon? Jelenleg 
a hadijog valamennyi vonatkozó fogalma (például az agresszió) definiálatlan a ki-
bertér incidenseire.

• Egyáltalán nem tisztázott a felelősség kérdése, sem a nemzetközi jogi szabályozás, 
sem egy nemzetközi vitában eljárni képes hatóság vonatkozásában. Sok esetben 
a nemzeti szabályozások sem tudják kezelni azt, hogy akár állami, akár nem állami 
szereplőkkel (hackerek, hackercsoportok) szemben hogyan lehet fellépni. A kibertér 
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nem ismeri a nemzeti szuverenitás fogalmát és nem területi alapon szerveződik, 
viszont akkor kinek a fennhatósága alá tartoznak a kibertámadást végrehajtók?

• Alapvető technológiai hiányosság, hogy az elkövetett támadások a kibertérben igen 
nehezen visszakövethetők. Adott esetben közvetett állomásokon keresztül – pél-
dául túlterheléses (DDoS) támadás esetén harmadik fél –, egyes magánszemélyek 
személyi számítógépére telepített rosszindulatú programokon keresztül valósulnak 
meg. Hogyan azonosítható egy ilyen támadás kezdeményezője és hogyan bizonyít-
ható a támadás?

5. Kiberhadviselés

Végül a legmagasabb intenzitású tevékenységek közül is kiemelkednek a katonai vonat-
kozásúak. A kiberhadviselés az információs műveletek részeként jelenik meg. Céljuk 
az információs fölény kivívása és megtartása. A kiberhadviselés műveletei – akárcsak 
a hadszínterek – tovább bonthatók. Ennek értelmében az információs műveletek kereteibe 
tartozik a kinetikus energián alapuló hadviselés (kritikus infrastruktúrák és infokom-
munikációs rendszerek fizikai pusztítása), a kognitív hadviselés (például pszichológiai 
műveletek) és a hálózati hadviselés (például elektronikai hadviselés). A kiberhadviselés 
szoros értelemben a kibertérben, azaz az információs dimenzióban végrehajtott hálózati 
hadviselés és az ott zajló műveletek összessége, amelyek célja a saját elektronikus, infor-
mációszerző és hálózatközpontú rendszerek védelme és az ellenség ugyanilyen típusú rend-
szereinek zavarása, blokkolása és leállítása. A kibertérben folytatott katonai műveletek 
közül példaként említhető a távközlési hálózatok lehallgatása vagy zavarása, a navigációs 
rendszerek elleni elektronikai ellentevékenység különböző formái, a számítógép-hálózatok 
feltérképezése, az azokba való bejutás és az adatbázisok tönkretétele, valamint a szerverek 
túlterhelése és számos egyéb tevékenység. A kiberhadviselés célpontjai között az ellenséges 
országok integrált légvédelmi rendszere, felderítő rendszerei, távközlési hálózatai és más 
hálózatalapú katonai vezetési rendszerei, kritikus információs infrastruktúrái, ezen belül 
kiemelten az internethálózat, a cellás rendszerű mobiltelefon hálózatok és az energiaellátás 
irányító rendszerei szerepelhetnek.

A kiberbiztonság számos tisztázatlan kérdése következtében komoly akadályok állnak 
nemcsak a nemzetközi szabályozás kialakítása, hanem a nemzetközi együttműködés előtt 
is. Az Egyesült Nemzetek Szervezetén vagy más, a kiberbiztonság kérdéseiben illetékes 
és felhatalmazással bíró, globális fennhatóságú, újonnan létrehozandó szervezeten belül 
a nemzetközi közösség valamennyi államának igen sokrétű és sok tekintetben eltérő érde-
keit nehéz összehangolni, és már napjainkban is látszanak bizonyos elkülönülő érdekcso-
portok (nyugati országok, Kína, Oroszország), amelyek egyes kulcsfontosságú szabályozási 
kérdésekben nem értenek egyet. Emellett a kiberbiztonság megteremtése ma még döntően 
az egyes államok feladatrendszerébe, szuverén fennhatósága alá tartozik, és a regionális 
együttműködési formák inkább a kivételt, s nem a szabályt jelentik. Két regionális kiber-
védelmi együttműködésről, a NATO és az Európai Unió keretében kialakított mechaniz-
musról azonban szólnunk kell. Ezek fejlettsége és a gyakorlatban megjelenő képességei is 
eltérőek, azonban kifejezik azt a szándékot, hogy a legfejlettebb, így a kiberbiztonság szem-
pontjából legsebezhetőbb államok közös nevezőre hozzák és elterjesszék a kiberbiztonság  
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fenntartásához szükséges normákat, és megteremtsék a saját és szövetségeseik védelméhez 
szükséges képességeket.

6. A NATO kibervédelmi politikája

Az Észak-atlanti Szerződés Szervezetének biztonságpolitikai napirendjén először 2002-
ben, a prágai csúcstalálkozón elfogadott zárónyilatkozat részeként jelent meg a kiberbiz-
tonság kérdése mint a szövetségre és tagállamaira irányuló fenyegetések forrása. Négy 
évvel később a prágai képességfejlesztési csomag részeként már a szövetség vezetésirányí-
tási és kommunikációs rendszereinek fejlesztését és védelmük erősítését tűzték ki célul, 
azonban a valós lökést a 2007-es  észtországi és a 2008-as  grúziai események adták meg 
a NATO kibervédelmi politikájának fejlesztéséhez.

2007 áprilisában és májusában két héten át kibertámadások sora érte Észtország teljes 
infokommunikációs hálózatát, megbénítva a kormányzati, bank- és közszolgálati hálózatok 
jelentős részét. A támadást orosz hackercsoportoknak tulajdonították. 2008 augusztu-
sában pedig a grúz–orosz háború során az orosz fél által végrehajtott információs – a ka-
tonai műveleteket kiegészítő, a grúz kormányszervereket támadó kibertéri – műveletek 
jelezték a kiberhadviselés gyakorlati, a hagyományos hadviselést kiegészítő jelentőségét. 
Ezek az esetek – a NATO szövetségi és a tagállamok nemzeti infokommunikációs háló-
zatait érő egyre növekvő számú támadás mellett – stratégiai jelentőségű változást idéztek 
elő a NATO fenyegetettségpercepciójában, ami a 2010-ben  Aktív szerepvállalás, modern 
védelem címmel Lisszabonban elfogadott stratégiai koncepcióba is bekerült. „A kibertá-
madások egyre gyakoribbá, szervezettebbé és a kormányok, vállalkozások, gazdaságok 
és potenciálisan a közlekedési és ellátási hálózatok, valamint más kritikus infrastruktúrák 
számára is egyre nagyobb károkat okozóvá válnak. Elérhetik azt a küszöböt, ami már a nem-
zeti és euroatlanti prosperitást, biztonságot és stabilitást veszélyezteti. Külföldi haderők 
és titkosszolgálatok, szervezett bűnözők, terrorista és/vagy szélsőséges csoportok egyaránt 
lehetnek egy ilyen támadás végrehajtói.”3 A stratégiai koncepció egyúttal beemelte a kiber-
támadások kérdését a NATO kollektív védelmi mechanizmusába, azaz valamely tagállam 
ellen elkövetett kibertámadás felveti a kollektív cselekvés lehetőségét. Fontos azonban hang-
súlyozni, hogy a kollektív fellépés nem automatizmus, hanem a tagállamok egyeztetését 
követő konszenzusos döntés függvénye, egyúttal pedig az Észak-atlanti Tanácsban eldőlő 
politikai kérdés, nem pedig a kibervédelmet technikai szinten megvalósító szerveknek vagy 
a szövetség katonai vezetőinek hatáskörébe tartozó döntés.

A kibervédelmi kérdések megnövekedett súlyának megfelelően az elmúlt években 
nagy arányú fejlesztésekre került sor:

• Politikai szinten elfogadták a tagállamok azokat a stratégiai irányelveket, amelyek 
elhelyezik a kiberbiztonság kérdéseit a szövetség által érzékelt fenyegetések között. 
2011-ben  a NATO védelmi miniszterei új kibervédelmi irányelveket és egy kap-
csolódó cselekvési tervet fogadtak el, amelyek a szövetségi rendszerek centralizált 
védelmi képességeinek kiépítését szabták feladatként, és beépítették a kibervé-
delem kialakításának igényeit a szövetség védelmi tervezési rendszerébe. A 2012-es  
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 chicagói csúcstalálkozón a kibervédelem már a szövetség biztonságpolitikai napi-
rendjének egyik kiemelt témája volt. Szintén kialakították azt a mechanizmust, 
amely révén támadás esetén egyes tagállamok gyorsreagálású csoportok (Rapid 
Reaction Teams) formájában támogatást és segítséget kaphatnak a NATO kibervé-
delmi szervezeteitől.

• A szervezetek szintjén kialakították a kibervédelemmel kapcsolatos döntéshozatali 
mechanizmust: a politikai döntést valamely támadás esetén az Észak-atlanti Tanács 
(North Atlantic Council) hozza meg, a kibervédelmet a Kibervédelmi Igazgatóság 
(Cyber Defence Managemenet Board) irányítja, a védelmet pedig a NATO Kom-
munikációs és Információs Ügynöksége (NATO Communication and Information 
Agency) és alárendelt szervezetei (például a NATO Cyber Incidence Response 
Center) biztosítják.

• A technikai hátteret és a gyakorlatban megvalósuló kibervédelmet illetően végre-
hajtották azokat a kritikus hardver- és szoftverfejlesztéseket, amelyek nélkülözhetet-
lenek voltak ahhoz, hogy létrehozzák, majd 2012 végéig teljes működési kapacitásra 
fejlesszék a szövetség kibervédelmi képességét (NATO Computer Incident Response 
Capability), kialakítva az alkalmazási gyakorlatokat és a központi, valamint tag-
államok közötti együttműködésben megvalósuló védelmi eljárásokat. Ugyancsak 
létrehoztak egy a megelőzést és gyors reagálási képességet biztosító fenyegetés-
értékelő egységet (Cyber Threat Awareness Cell).

• A kibervédelmi kutatás és fejlesztés, valamint az innováció terén még 2008-ban  
létrehozták a Kooperatív Kibervédelmi Kiválósági Központot Tallinnban. Az elmúlt 
években pedig fokozottan törekszenek a NATO szervezetei és a védelmi szféra más 
szereplői az információtechnológiai szektor és a civil társadalom közötti kapcsolatok 
és együttműködés erősítésére.

Ezekre alapozva a szövetség kibervédelmi törekvéseit a következő években az határozza 
meg, hogy minden tagállamot segítsenek annak az alapvető kibervédelmi képességnek 
a kialakításában, amelyekkel a NATO feladatainak ellátásában részt vevő rendszereket biz-
tosítani tudják. Emellett segítik a tagállamokat abban is, hogy saját nemzeti infokommu-
nikációs kritikus infrastruktúrájuk védelmét ki tudják alakítani. Az egyes tagállamoknak 
lehetősége nyílik arra, hogy a szövetségesi szolidaritás és kollektív védelem jegyében fel-
ajánlják saját képességeiket más tagállamok vagy a szövetség számára valamely kibertá-
madás elhárítása során.

Annak érdekében, hogy a szövetségi rendszerek védelme a jövőben is biztosított le-
gyen, a további beszerzések során szigorú, a kiberbiztonság szempontjait, a megbízhatóságot 
is figyelembe vevő követelményeket dolgoznak ki és érvényesítenek, és ezeket az ellátási 
lánc kockázatkezelési folyamatába is beépítik. Bizonyos alapvető kibervédelmi követelmé-
nyek betartását a NATO-val együttműködő államoktól is el fogják várni.

A megfelelő források biztosítása végett a kibervédelem forrásigényét teljes mértékben 
integrálják a szövetségi tervezési folyamatokba, és a fennálló sebezhetőségek kiküszöbölése 
érdekében a következő években prioritásként kezelik. Hasonlóképpen a katonai szervek ér-
tékelni fogják, hogy a kialakított kibervédelmi képességek hogyan járulnak hozzá a NATO 
alapfeladatainak ellátásához, műveleteinek tervezésének és végrehajtásának biztosításához.
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A fenti intézkedések célja egyértelműen az, hogy erősítsék a szövetség megelőzési, 
észlelési, kezelési, válaszadási és helyreállítási képességeit, valamint bővítsék a támadások 
értékelésének, elemzésének eszköztárát és a tagállamok körében is meghonosítsák a leg-
jobban működő gyakorlatokat. A gyakorlati megvalósítást az egyre gyakoribb és átfogóbb 
többnemzeti és szövetségi kibervédelmi gyakorlatok biztosítják.

A 2014-es  walesi NATO-csúcson továbblépés történt: kimondták a nemzetközi jog ér-
vényességét a kibertérben, továbbá hogy a kibervédelem a szövetség kollektív védelmi stra-
tégiájának része. Létrehozták a NATO Cyber Range nevű gyakorlóteret, ahol a tagállamok 
tesztelhetik ilyen irányú képességeiket (Locked Shields gyakorlatok).

A 2016-os  varsói csúcson a kibervédelem a kollektív védelem elemeként, illetve az ope-
ratív hadviselésnek a kibertérbe való kiterjesztésével lehetővé vált az 5. cikkely alkalmaz-
hatósága egy kibertámadás idején.

Magyar vonatkozású információ, hogy 2017. november 1-jétől  három éven át magyar 
katona (Vass Sándor dandártábornok) a csoportfőnöke a Szövetséges Fegyveres Erők Eu-
rópai Főparancsnokság híradó, informatikai és kibervédelmi csoportfőnökségnek.4

7. Az Európai Unió kibervédelmi törekvései

Míg a NATO politikai-katonai szövetségként a tagállamok biztonságát érintő kiberbizton-
sági kérdéseket a kritikus infrastruktúrák védelme, a katonai konfliktusok és a terrorizmus 
felől közelíti meg, addig az Európai Unió a civil megközelítésből eredő kihívásokra és fe-
nyegetésekre – szerzői jogi és adatvédelmi kérdések, biztonságos internethasználat, ki-
berbűnözés – koncentrálva a szabad és nyílt internet megőrzését lehetővé tevő nemzetközi 
normákra és együttműködési formákra helyezi a hangsúlyt. Az ezredfordulót követően, 
amikor a kritikus infrastruktúraelemek és infokommunikációs hálózatok védelme az Eu-
rópai Unió és tagállamai napirendjére került, elsősorban a nemzetközi terrorizmus fenye-
getése befolyásolta a döntéshozókat.

Ennek megfelelően az EU 2003-ban  elfogadott biztonsági stratégiája is a nemzetközi 
terrorizmust és a modern társadalmak sebezhetőségét nevesítette, érintve ezzel a kritikus 
infrastruktúraelemeket, azonban a kiberbiztonság kérdései még nem jelentek meg a doku-
mentumban. Az első, kifejezetten az informatikai infrastruktúrák védelmét célzó bizott-
sági közlemény 2009-ben  született Európa védelme a nagyszabású számítógépes támadások 
és hálózati zavarok ellen: a felkészültség, a védelem és az ellenálló képesség fokozása 
(Protecting Europe from large scale cyber-attacks and disruptions: enhancing prepared-
ness, security and resilience) címmel. Mindez négy évvel az unió által elfogadott, a kri-
tikus infrastruktúrák védelméről szóló úgynevezett Zöld könyv megjelenése és két évvel 
az Észtországot ért kibertámadás után történt. Ezen túlmenően a kibertér biztonságos fel-
használására, egyúttal a tagállamok lakosai infokommunikációs technológiákhoz (inter-
nethez) való hozzáférésének bővítésére szolgált az Európai digitális menetrend (Digital 
Agenda for Europe) 2020-ig  tartó fejlesztési programja.

4 Révész 2017.
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Végül az EU-ra  jellemző lassúbb döntéshozatali mechanizmusok miatt az Európai Par-
lament 2012 novemberében fogadta el a tagállamok számára megfogalmazott ajánlást a ki-
berbiztonságról és -védelemről, amelyben a következő javaslatokat rögzítette:

• alakítsák ki saját nemzeti kiberbiztonsági és -védelmi stratégiáikat, megteremtve 
a szükséges jogi szabályozást, szervezeteket és kormányzati koordinációs képes-
séget a kockázatkezeléshez és a kibervédelem feladatainak ellátásához;

• hozzák létre nemzeti kibervédelmi veszélyhelyzeti terveiket és a válságkezeléshez 
szükséges képességeket;

• hozzák létre a kibervédelem szervezeteit nemzeti haderejükön belül, felkészítve 
azokat az Európai Unió hasonló szervezeteivel való együttműködésre;

• építsék be jogrendjükbe a kiberbiztonság fenntartásához szükséges, a kiberbűnözés 
elleni fellépést lehetővé tevő jogszabályokat, és hozzák létre az ilyen ügyekben el-
járni képes bíróságokat;

• tegyék a kutatásfejlesztési tevékenységet a kiberbiztonság megteremtésére irányuló 
tevékenységek egyik alappillérévé, és támogassák az ezirányú szakemberképzést.

Ezt követően 2013 februárjában elfogadták az EU átfogó kiberbiztonsági stratégiáját. A Nyílt, 
biztonságos és megbízható kibertér – Az Európai Unió kiberbiztonsági stratégiája (Cyberse-
curity Strategy of the European Union: An Open, Safe and Secure Cyberspace) című doku-
mentum öt stratégiai prioritást határoz meg az EU közösségi szervei és a tagállamok számára:

• rugalmas reagálási képesség kialakítása a kibervédelemben;
• a kiberbűnözés drasztikus csökkentése;
• a közös biztonság- és védelempolitikához kapcsolódó kibervédelmi politika és ké-

pességek kialakítása;
• a kiberbiztonság szavatolásához szükséges ipari és technológiai erőforrások létre-

hozása;
• uniós szintű koherens nemzetközi kibertérpolitika kialakítása és az unió alapvető 

normáinak terjesztése a kiberbiztonság terén.

Fontos megjegyezni, hogy a kibervédelem beágyazása a közös biztonság- és védelempo-
litikába ugyanazokat a kérdéseket veti fel a lisszaboni szerződés szolidaritási záradékával 
kapcsolatban, mint a NATO esetében a kollektív védelem értelmezése: egyebek mellett 
hogyan reagáljon a közösség, ha egyik tagállamát kibertámadás éri, milyen súlyú válasz-
lépéseket fogalmazzon meg?

A stratégiához kapcsolódik az Európai Parlament és az Európai Tanács közös aján-
lása (Proposal for a directive of the European Parliament and of the Council concerning 
measures to ensure the high common level of network and information security across the 
Union) egy közösségi szintű, a hálózati és információs biztonság megteremtését lehetővé 
tévő irányelv elfogadására.

Abból eredően, hogy az EU kiberbiztonsággal kapcsolatos közösségi politikája csak 
most formálódik, a kibervédelmi szabályozás és a képességek fejlesztése döntően a tagál-
lamok fennhatósága alá tartozik. Mindegyik tagállami kormány felelős azért, hogy meg-
előzze és elhárítsa a digitális hálózati rendszerekre leselkedő veszélyeket. A gyors ütemben 
kibontakozó uniós szabályozás eddig megszületett kiberbiztonsági előírásai, illetve azok 
betartása segítik a tagállami politikák hatékonyságát.
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Az infokommunikációs rendszerek terén legfejlettebb államok azonban már az 1990-es  
évektől állandó szervezetek létrehozásával igyekeztek biztosítani maguknak a hatékony vé-
delem lehetőségét és a reagálás képességét. Erre a célra jöttek létre az úgynevezett hálózat-
biztonsági reagáló csoportok vagy CERT-ek (Computer Emergency Response Team), azaz 
olyan információ- és hálózatbiztonsági szakembereket tömörítő csoportok, amelyek felügyelik 
a kritikus rendszereket, támadás esetén pedig a lehető leggyorsabban (valós időben) rea-
gálnak. Ilyen CERT-ek ma már minden EU-tagállamban működnek tagállami/kormányzati 
szinten (legalább egy), amelyeket további nemzeti, nem kormányzati CERT-ek egészíthetnek 
ki (Nagy-Britanniában például 20 különböző szervezet). A bevált gyakorlatnak megfelelően 
2010 óta az Európai Unió intézményei mellé is kialakították azok saját CERT-jeit (összesen 
több mint ötvenet) a biztonságos működés fenntartása érdekében. Végül 2012 szeptemberében 
elérte teljes működési képességét az EU legfőbb intézményeinek közös CERT-je  (CERT-EU), 
így összességében az Európai Unióban ma már több mint 250 különböző területre – kormány-
zati, pénzügyi, ipari, kereskedelmi, szolgáltatási, közszolgáltatásokért felelős, kutatás-fejlesz-
tési szektor stb. – szakosodott hálózatbiztonsági csoport alkot egymással is kapcsolatban lévő 
hálózatot annak érdekében, hogy biztosítani tudják a tagállami és közösségi kibertér védelmét.

Az unió szervei és tagállamai közötti együttműködésért a 2004-ben  létrehozott és a kö-
vetkező évtől működő Európai Hálózat- és Információbiztonsági Ügynökség (European 
Network and Information Security Agency, ENISA) felel, segítve a koordinációt, a jogsza-
bályalkotást és az információcserét, valamint fokozva a tagállamok lakosságának tájéko-
zottságát és a biztonságos internetfelhasználás tudatosságát.

8. Magyarország kibervédelmi politikája

Magyarország elköteleződése a kiberbiztonság kérdései mellett nem új keletű: az első kiber-
bűnözés elleni nemzetközi egyezményt (Convention on Cybercrime) Budapesten fogadták 
el 2001-ben, és Magyarország napjainkban is fontos szerepet szán a nemzetközi kiberbiz-
tonsággal foglalkozó kezdeményezések támogatásának. Az Európai Tanács által előkészí-
tett budapesti konvenció célja az volt, hogy a számítógépes és internetes bűnözés elleni 
nemzeti jogi szabályozás nemzetközi szintű egységesítésével hatékonyabbá tegye a fellépés 
lehetőségét. Közelebbről annak a szándéknak a formalizálásáról volt szó, hogy a nemzeti 
jogszabályokba bekerüljenek a kiberbűnözés különböző formái (szerzői jogi jogsértések, 
számítógépes csalások, gyermekpornográfia, gyűlöletkeltő internetes tartalmak megjelen-
tetése stb.), kialakítsák a szükséges nyomozó hatóságokat és büntetőjogi fórumokat, eljárá-
sokat, megteremtsék az eljárások átlátható rendszerét és a határokon átnyúló kiberbűnözés 
elleni fellépéshez szükséges nemzetközi együttműködést.

Az elmúlt évek magyar szerepvállalását a nemzetközi együttműködés elősegítése terén 
a 2012. októberi budapesti kibertér konferencia foglalta keretbe, amelynek kiemelt célja 
volt, hogy ráirányítsa a politika, a szakemberek, a közigazgatás, az üzleti és a tudományos 
szféra figyelmét az együttműködésnek és az információk megosztásának fontosságára, 
a megelőzés kiemelt szerepére, az elektronikus védelem kialakításának szükségességére. 
Az elmúlt tíz évben ugyanis a nemzetközi gyakorlatnak és erősödő együttműködésnek meg-
felelően Magyarország is megteremtette a kibertérből érkező sokszínű fenyegetések elleni 
védelemhez és fellépéshez szükséges képesség alapjait.
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A 2012 februárjában elfogadott nemzeti biztonsági stratégia (NBS) a kiberbiztonság 
szerepéről a következőt írja: „Az állam és a társadalom működése – a gazdaság, a közigaz-
gatás, vagy a védelmi szféra mellett számos más területen is – mind meghatározóbb módon 
a számítástechnikára épül. Egyre sürgetőbb és összetettebb kihívásokkal kell számolnunk 
az informatikai és telekommunikációs hálózatok, valamint a kapcsolódó kritikus infrastruk-
túra fizikai és virtuális terében. Fokozott veszélyt jelent, hogy a tudományos és technoló-
giai fejlődés szinte mindenki számára elérhetővé vált eredményeit egyes államok, vagy nem 
állami – akár terrorista – csoportok arra használhatják, hogy megzavarják az információs 
és kommunikációs rendszerek, kormányzati gerinchálózatok rendeltetésszerű működését. 
E támadások eredetét és motivációját gyakran nehéz felderíteni. A kibertérben világszerte 
növekvő mértékben jelentkező nemzetbiztonsági, honvédelmi, bűnüldözési és katasztrófavé-
delmi vonatkozású kockázatok és fenyegetések kezelésére, a megfelelő szintű kiberbiztonság 
garantálására, a kibervédelem feladatainak ellátására és a nemzeti kritikus infrastruktúra 
működésének biztosítására Magyarországnak is készen kell állnia.

a) Elsődleges feladat a kibertérben ténylegesen jelentkező vagy potenciális fenyege-
tések és kockázatok rendszeres felmérése és priorizálása, a kormányzati koordináció erősí-
tése, a társadalmi tudatosság fokozása, valamint a nemzetközi együttműködési lehetőségek 
kiaknázása.

b) A nemzeti kritikus információs infrastruktúra védelmének erősítése mellett szö-
vetségeseinkkel és EU-partnereinkkel együtt arra törekszünk, hogy az információs rend-
szerek biztonsága erősödjön, valamint részt vegyünk a megfelelő szintű kibervédelem 
kialakításában.”5

A stratégiába foglaltaknak megfelelően készült el 2013 márciusában az NBS-re  épülő 
ágazati stratégia, Magyarország nemzeti kiberbiztonsági stratégiája, amely rögzíti, hogy 
a megelőzésre épülő hatékony védelmi intézkedések útján elsődleges cél a kibertérben jelent-
kező, a kibertérből érkező fenyegetések és az ezzel járó kockázatok kezelése, az ehhez szük-
séges kormányzati koordináció és eszköztár erősítése, illetve annak a döntéshozó politikai 
és szakmai figyelemnek és képességnek a kiépítése, amely rugalmasan reagálva lehetővé 
teszi a belátható jövőben a technológiai fejlődésből fakadó új kiberbiztonsági problémák 
kezelését. A nemzeti kiberbiztonsági stratégia összhangban áll az ország közvetlen nem-
zetközi partnereinek – a NATO és az Európai Unió fent bemutatott – kibervédelmi doku-
mentumaival, irányelveivel, valamint az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet 
(EBESZ), az ENSZ, az Európa Tanács és más nemzetközi szervezetek tagságán keresztül 
törekszik a globális kibertér szabad és biztonságos használatának szavatolására. A stratégi-
ához kapcsolódó további jogszabályok és gyakorlati intézkedések célja, hogy Magyarország 
hatékony megelőzési, észlelési, kezelési (reagálási), válaszadási és helyreállítási képessé-
gekkel rendelkezzen a magyar kiberteret érintő rossz szándékú kibertevékenység: fenye-
getés, támadás, veszélyhelyzet, továbbá a vétlen információszivárgás ellen. További cél, 
hogy a nemzeti adatvagyon megfelelő szintű védelemben részesüljön, létfontosságú rendsze-
reinek és létesítményeinek kibertérhez kapcsolódó működése üzembiztos legyen, valamint 
rendelkezésre álljon kompromittálás esetén a megfelelően gyors, hatékony és a veszteséget 
minimalizáló, különleges jogrend idején is alkalmazható helyreállítási képesség. A doku-
mentumban foglaltakat röviddel a stratégia után elfogadott, az állami és önkormányzati 

5 Kovács 2012, 304.
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szervek elektronikus információbiztonságáról szóló törvény rendelkezései ültetik át a gya-
korlatba több, korábban ki nem alakított területen. Így a törvény nyomán született döntés 
kormányzati szinten a Nemzeti Kiberbiztonsági Koordinációs Tanács, szaktárca szinten 
pedig Nemzeti Elektronikus Információvédelmi Hatóság létrehozásáról.

Az Európai hálózat- és információbiztonsági irányelv (Directive on Security of Net-
work and Information Systems, NIS) több olyan területet ölel fel, ami nincs benne a jelen-
legi nemzeti kiberbiztonsági stratégiában. Ennek pótlása, azaz az irányelvek beültetésének 
a határideje: 2018. május.

9. Magyar kibervédelmi képességek

A kibervédelem gyakorlati megvalósítását Magyarország – a kiberbiztonság szerteágazó 
fenyegetéseit leképezve és a nemzetközi gyakorlatnak megfelelően – magas szintű kor-
mányzati koordináció mellett az együttműködés javításával és a hatékony információcsere 
fokozásával, a kormányzati oldal mellett a civil, a gazdasági és a tudományos területek 
képviselőinek operatív együttműködési fórumokon fenntartott részvételével és szakosított 
intézmények működtetésével, a már létező szervezetek bevonásával kívánja biztosítani. 
E tekintetben – az adatvédelem, a hírközlés és a média területén kapcsolódó feladatokat 
ellátó szervezeteket külön nem kiemelve – a legfontosabb állami szereplőket a a követke-
zőkben részletesen tekintjük át.

A Miniszterelnökség keretein belül valósul meg az összkormányzati koordináció. 2013 
nyarán a Miniszterelnökséget vezető államtitkár tett javaslatot a Nemzeti Kiberbiztonsági 
Koordinációs Tanács kialakítására. A tanács a kormány javaslattevő, véleményező szerve-
ként működik a Miniszterelnökséget vezető államtitkár vezetésével és a Miniszterelnökség 
által delegált kiberkoordinátor támogatásával. A kormányzat ágazati koordinációs tevékeny-
ségén belül a tanács fontos feladata, hogy támogassa a nem kormányzati szereplőkkel való 
együttműködésnek keretet biztosító nemzeti kiberbiztonsági fórum munkáját.

A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium az infokommunikációért felelős államtitkárságon 
keresztül a kibervédelemhez kapcsolódó számos terület biztonságos és zavartalan működ-
tetéséért felelős. Így feladata az e-közigazgatás fejlesztése és a digitális szolgáltatások minél 
szélesebb körben történő elérhetővé tétele, a kormányzati informatika területén a közigazga-
tási, informatikai és infokommunikációs infrastruktúra működtetése és fejlesztése. Ennek 
keretében feladata például a kormányzati gerinchálózat üzemeltetése, és a közigazgatási in-
tézmények, illetve állami vagy részben állami tulajdonban lévő gazdasági társaságok hír-
közlési, informatikai tevékenységének biztosítása, az elektronikus hírközlés területén pedig 
az egyetemes elektronikus hírközlési szolgáltatás ellátásának felügyelete.

Az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról szóló tör-
vény értelmében a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium alárendeltségében a Nemzeti Elektro-
nikus Információvédelmi Hatóság feladata többek között a releváns szervezetek esetében 
az elektronikus információs rendszerek információbiztonsági vizsgálata, értékelése és mi-
nősítési osztályba sorolása, úgynevezett biztonsági auditja. Emellett a hatóság éves és egyedi 
jelentéseket készít a kormány részére az elektronikus információs rendszerek biztonságával, 
a létfontosságú információs rendszerelemek védelmével, illetve a kibervédelem helyze-
tével kapcsolatban.
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Míg a Nemzeti Elektronikus Információvédelmi Hatóság feladata az infokommuni-
kációs rendszerek bevizsgálása és minősítése, addig a létfontosságú információs infra-
struktúrák és vagyonelemek támadhatóságának vizsgálatát és részben védelmét a Nemzeti 
Hálózatbiztonsági Központ (PTA CERT Hungary) biztosítja. A nemzetközi gyakorlathoz 
teljes mértékben illeszkedő nemzeti/kormányzati CERT-szerepet Magyarországon 2004–
2013 között a Puskás Tivadar Közalapítványon belül működő központ látta el. A központ 
a nemzeti/kormányzati CERT-tevékenység ellátása keretében mint a magyar kormányzat 
információmegosztó és incidenskezelő szervezete, illetve nemzeti kapcsolati pontja részt 
vesz a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium által létrehozott kormányzati információmegosztó 
és incidenskezelő munkacsoport munkájában. Kiemelt feladata, hogy hálózatbiztonsági 
szolgáltatásokat nyújtson a támogatott közigazgatási és kritikus információs infrastruktú-
rákat üzemeltető szervek részére, valamint további feladata az incidenskezelés optimalizá-
lása, illetve az internetes hálózatbiztonsági incidensek időzóna-függetlensége miatt 24 órás 
ügyeleti rendszer működtetése. Országon belüli koordinációs szervezetként a tevékenysége 
során a magyar és nemzetközi hálózatbiztonsági és kritikus információs infrastruktúra-
védelmi szervezetekkel együtt végzi az internetet támadási csatornaként felhasználó inci-
densek kezelését és elhárításának koordinálását, továbbá közzéteszi a felismert és publikált 
szoftversérülékenységeket.

A fenti szervezetek munkáját kiegészítve a közigazgatási és igazságügyi miniszter 
irányítása alatt álló Nemzeti Biztonsági Felügyelet a nemzeti adatvagyon számbavétele 
és védelmének biztosítása terén végez szerteágazó tevékenységet. A Nemzeti Biztonsági 
Felügyelet feladatai közé tartozik a minősített – beleértve a nemzeti és a külföldi (NATO/
EU) – adatok védelmének hatósági felügyelete, a minősített adatok kezelésének hatósági 
engedélyezése és felügyelete, valamint a nemzeti iparbiztonsági hatósági feladatok ellátása.

A létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védel-
méről szóló 2012. évi CLXVI. törvény végrehajtási rendelete értelmében 2013 márciu-
sában hozták létre a Belügyminisztérium felügyelete alá sorolt Létfontosságú Rendszerek 
és Létesítmények Informatikai Biztonsági Eseménykezelő Központját. A központ feladata 
a hivatásos katasztrófavédelem központi szerve, azaz a BM Országos Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság feladatkörébe tartozó, a nemzeti létfontosságú rendszerek és létesítmények 
védelmével kapcsolatos hálózatbiztonsági tevékenység ellátása.

A kibervédelem szerteágazó feladataiból adódóan további tevékenységet végeznek 
a nemzetbiztonsági szolgálatok, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 
és a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság.

A kormányzati kibervédelmi szervezetek mellett meg kell említeni a civil szféra kiber-
védelmi kezdeményezéseit, amelyek ugyancsak jól illeszkednek a nemzetközi gyakorlatban 
tapasztalt modellbe, hiszen a civil társadalom tagjai, a gazdasági szervezetek és kutatóhe-
lyek, szakosított intézmények munkatársai ezeken a szervezeteken keresztül járulhatnak 
hozzá szakértelmükkel az ország kibervédelmi képességeihez.

A CrySyS Adat- és Rendszerbiztonság Laboratórium (CRYSYSLAB), a Budapesti 
Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Híradástechnikai Tanszékének munkatársaira 
alapozva jött létre azzal a céllal, hogy nemzetközileg elismert, minősített kutatási bázist 
teremtsen a hálózati és rendszerbiztonság, a kriptográfia és adatvédelem területén.

Az Önkéntes Kibervédelmi Összefogás (KIBEV) az ország kiberbiztonságáért tenni 
akaró, megrendelőoldali rendszerüzemeltetők és biztonsági szakemberek, auditorok 
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független  civil tömörülése. Tagjai felajánlják az állam számára szaktudásukat és tettre-
készségüket, hogy szükség esetén részt vegyenek Magyarország kiberterének védelmében. 
Az összefogás felvállalja azt a fontos feladatot is, hogy más civil szervezetekkel együttmű-
ködve felhívja a figyelmet a kibertér fenyegetettségeire, ezzel fejlesztve a magyar állam-
polgárok biztonságtudatosságát.

A Puskás Tivadar Közalapítvány 2013-as  megszűnését követően a hálózatbiztonsági 
feladatokat a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat vette át. Az egyéb feladatokat, amelyek nem 
minősülnek közfeladatnak a NETI Informatikai Tanácsadó Kft., az EU csoport feladatait 
pedig a Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Intézet felügyeli [Magyar Közlöny, 
1284/2013. (V. 27.) Korm. határozat].

2015. október 1-től  működik a Nemzeti Kibervédelmi Intézet, ami a korábbi intéz-
ményeket – Kormányzati Eseménykezelő Központot, a Nemzeti Elektronikus Infor-
mációbiztonsági Hatóságot, a Nemzeti Biztonsági Felügyelet szervein belül működő 
csoportokat – és a már meglévő nemzetközi kapcsolatokat is magába foglaló egységesebb, 
koordináltabb és hatékonyabb intézetté vált.

6. dokumentum

A kibertér definiciója a magyar nemzeti kiberbiztonsági stratégia szerint

„A kibertér globálisan összekapcsolt, decentralizált, egyre növekvő elektronikus infor-
mációs rendszerek, valamint ezen rendszereken keresztül adatok és információk formá-
jában megjelenő társadalmi és gazdasági folyamatok együttesét jelenti. Magyarország 
kibertere a globális kibertér elektronikus információs rendszereinek azon része, amelyek 
Magyarországon találhatóak, valamint a globális kibertér elektronikus rendszerein ke-
resztül adatok és információk formájában megjelenő társadalmi és gazdasági folyamatok 
közül azok, amelyek Magyarországon történnek vagy Magyarországra irányulnak, il-
letve amelyekben Magyarország érintett.”

Ellenőrző kérdések, tételek
• Kibertér, kiberbiztonság, kibervédelem.
• Kiberhadviselés.
• Kibervédelem a NATO-ban.
• Az EU és a kibervédelem.
• Mi a CERT-ek feladatköre?
• A magyar nemzeti kiberbiztonsági stratégia.
• A magyar kibervédelem szervei.
• A Nemzeti Kibervédelmi Intézet tevékenysége.
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VIII. A biztonságpolitika belső intézményei

A biztonságpolitika mint szakpolitika az általános politika része, a mindenkori kormányok 
tevékenységének egyik központi területe. Jellegében centralizált, gyakorlatában monopo-
lisztikus tevékenység, aminek az államok elsőbbséget tulajdonítanak más szakpolitikákkal 
szemben. Célja az adott közösség békéjének megőrzése, a veszélyek csökkentése, illetve 
elhárítása, a kihívások kezelhető szinten tartása. Bár általános modell nem létezik, és az 
egyes államok eltérő megoldásokat alkalmaznak, a biztonsági és védelmi szektor intézmé-
nyei mégis jól azonosíthatók a különböző kormányzati formákban. Végrehajtásában az ál-
lamhatalmi ágak, tehát a törvényhozó, végrehajtó és bírói hatalom mindegyike szerepet 
játszik, azonban országonként nagyon különböző mértékben. Olyan megoldások alkalma-
zása kívánatos, amelyekben a hatalommegosztás a fékek és ellensúlyok révén megvaló-
sítható, kizárva ezzel a biztonsági és védelmi szektorral kapcsolatos lehetséges politikai 
visszaéléseket. A legtöbb országban a biztonsági kérdésekben a mindenkori kormány ját-
szik domináns szerepet.
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FELADATOK

LAKOSSÁG-
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11. ábra
A biztonságpolitika belső intézményi struktúrája

Az államok biztonságával foglalkozó intézmények lehetnek nemzetiek és nemzetköziek. 
A nemzeti intézmények közvetlenül kapcsolódnak az erőszak monopóliumához, azaz az ál-
lamnak ahhoz a hatásköréhez, amelynek révén törvényes monopóliummal rendelkezik 
az erőszakszervezetek felett. E monopólium megtartása és működtetése szignifikáns jel-
lemzője az államhatalomnak. Az olyan államokat, amelyek részben vagy teljesen elveszítik 
képességeiket a legitim erőszak monopóliumát biztosító nemzeti biztonsági intézmények 
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fölött, gyenge vagy bukott államnak nevezzük. Az ilyen államok a nemzetközi rendszer 
működése szempontjából biztonsági kihívást, esetenként fenyegetést jelentenek.

A biztonság nemzetközi intézményei viszont a szuverenitás külső korlátjaként jelent-
kező, a más államok szuverenitásával való kölcsönös viszony szabályozásának eszközei. 
Létrehozásuk és működtetésük korszakunk nemzetközi biztonságának egyik legfontosabb 
garanciája. A nemzetközi biztonságpolitikai intézményeket külön fejezetben tárgyaljuk.

A konkrét megoldások bemutatásához a továbbiakban magyar példákat használunk.

1. A kormány

A végrehajtó hatalom, a kormány közvetlen felügyeletet gyakorol központi, regionális 
és helyi szervezetei révén. Meghatározza a biztonsági és védelmi szervezetek feladatait, 
tevékenységük általános irányait.

Kezdeményezi és kidolgozza a nemzeti biztonságpolitikát, ami tartalmazza a kor-
mányzatnak a biztonságról alkotott elképzeléseit és a biztonság fenntartásával kapcsolatos 
lehetőségek áttekintését. Magában foglalja a biztonsági és védelmi szektorral kapcsolatos 
azon döntéseket, amelyek befolyásolják az állam és a társadalom külső és belső bizton-
ságát. A nemzeti biztonságpolitika a biztonság egy adott koncepció ján alapul, és megszabja 
a katonai doktrína irányelveit. Konkrét megformálásának azon nemzetközi és regionális 
szabályozók szabnak keretet, amelyeket az adott ország elfogadott. Nem csupán a nemzeti 
biztonság szükségletein és prioritásain alapszik tehát, hanem különféle külső tényezők, 
nyomások és kötelezettségek is hatással vannak rá. Ugyanakkor mindenképp meg kell fe-
lelnie az ország alkotmányában, illetve az annak megfelelő okmányban foglalt értékeknek 
és alapelveknek.

A kormány az országvédelem rendszerének központi eleme, meghatározza és össze-
hangolja a honvédelemben közreműködő szervek honvédelmi feladatait. Összehangolja 
a minisztériumok, a központi államigazgatási szervek és a honvédelemben közreműködő 
egyéb szervek honvédelmi tevékenységét. Meghatározza a nemzetgazdaság felkészítésével 
kapcsolatos követelményeket, az ország védelmi célú tartalékait, hadiipari kapacitását, va-
lamint az infrastruktúra honvédelmi célú felkészítésének és fejlesztésének állami feladatait.

Szervezi a katasztrófák elleni védekezés irányítását és a végrehajtás összehangolását, 
a tervezés kormányszintű feladatainak végrehajtását, a katasztrófák következményeinek 
felszámolására való felkészülés, a megelőzés, a végrehajtás és a helyreállítás feladatainak 
tárcák közötti koordinációját. Meghatározza a miniszterek és a védekezésben érintett ál-
lami szervek katasztrófavédelemmel kapcsolatos, valamint a fegyveres összeütközés idő-
szakában végrehajtandó polgári védelmi felkészítési feladatait.

A kormány dönt a gazdaság mozgósításáról, a Magyar Honvédség készenlétének 
szinten tartásáról. Évente beszámol az Országgyűlésnek a honvédelmi feladatok megvaló-
sításáról, a honvédség felkészítéséről, állapotáról és fejlesztéséről.

A kormányzati feladatmegosztás szerint az egyes miniszterek irányítják az ágazathoz tar-
tozó szervek védelemmel kapcsolatos felkészítését és rendkívüli időszaki feladataik ellátását.

A honvédelemért felelős miniszter gyakorolja a honvédelemmel kapcsolatos kormány-
zati döntések előkészítésével és központi közigazgatási feladatainak ellátásával összefüggő 
azon jogokat, amelyeket az Alaptörvény, vagy egyéb törvény nem utal más szerv vagy 
személy hatáskörébe. Ellátja a kormány által meghatározott honvédelmi ágazati irányítási 
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és a honvédség irányításával és vezetésével kapcsolatos feladatokat, összehangolja a hon-
védelemben részt vevő szervek felkészítését, felügyeli tevékenységüket.

A kormány a honvédelemért felelős miniszter útján irányítja a védelmi bizottságok 
honvédelmi, és közvetlenül vagy a katasztrófák elleni védekezésért felelős miniszter útján 
katasztrófavédelmi feladatainak végrehajtását.

A nemzeti biztonságpolitika végrehajtásához több állami intézmény (minisztériumok, 
főhatóságok, titkosszolgálatok, fegyveres testületek) együttes tevékenységére van szükség. 
Ennek konkrét módjáról a végrehajtást szabályozó dokumentumoknak kell határozniuk. 
Lényeges, hogy a kormányzat a biztonság tartalmi és intézményi aspektusaival integrált 
módon foglalkozzon. Az új kockázatok, mint például a terrorizmus és a nemzetközi bű-
nözés, különösen megkívánják az együttes erőfeszítést az ellenük való küzdelem során, to-
vábbá a különböző intézmények (hadsereg, rendőrség, határőrség, pénzügyminisztérium, 
titkosszolgálatok stb.) összehangolt tevékenységét igénylik.

2. A törvényhozás

Az Országgyűlés irányító és ellenőrző tevékenysége során törvényeket, határozatokat fogad 
el, amelyek meghatározzák és szabályozzák a biztonsági és védelmi szervezetek műkö-
dését, méreteit és költségvetését. A parlamenti felügyelet keretében ombudsmani hivatalt 
vagy bizottságokat állíthat fel.

Feladata az ország biztonság- és védelempolitikai alapelveinek megalkotása, valamint 
a honvédség létszámának és főbb haditechnikai eszközeinek meghatározása.

Gyakorolja a kritikus helyzetekre vonatkozó hatásköröket: jogosult dönteni a hadiál-
lapot beállásáról és a békekötésről. Rendkívüli állapotot hirdet ki hadiállapot és háborús 
veszély esetén, s ezzel egyidejűleg létrehozza a Honvédelmi Tanácsot. Dönt a magyar fegy-
veres erők külföldi alkalmazásáról, kivéve az EU és a NATO keretében indított művelet 
esetét. Utóbbiakról a döntést a kormány hozza meg. Az Országgyűlés dönt a honvédség or-
szágon belüli alkalmazásáról, külföldi állomásozásáról, az idegen fegyveres erők magyar-
országi vagy Magyarország területéről kiinduló alkalmazásáról.

A fegyveres erők feletti polgári ellenőrzés megvalósításában fontos szerepet tölt be 
az Országgyűlés Honvédelmi és Rendészeti Bizottsága. Figyelemmel kíséri a honvédség 
alapvető feladatainak megvalósítását, a felkészültség, a kiképzés és felszereltség szintjét, 
a költségvetési források felhasználását. Kinevezése előtt meghallgatja a Honvéd Vezérkar 
főnökének posztjára jelölt személyt, és tájékoztatásul megkapja a honvédelmi minisztertől 
a honvédséget érintő jogszabályok tervezetét.

3. A Honvédelmi Tanács

A Honvédelmi Tanács az Alaptörvény 19/b. §-a  szerint rendkívüli állapot idején működő 
testület. Rendkívüli hatásköre van, amely tartalmazza az Országgyűlés által rá átruházott 
jogköröket, a kormány és a köztársasági elnök jogait. A testület elnöke a köztársasági elnök, 
tagjai az Országgyűlés elnöke, az országgyűlési képviselőcsoportok vezetői, a miniszter-
elnök, a miniszterek és tanácskozási joggal a vezérkari főnök.
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A Honvédelmi Tanács dönthet a Magyar Honvédség hazai vagy külföldi alkalmazá-
sáról és rendkívüli intézkedések bevezetéséről. Irányítja az ország fegyveres védelmében 
részt vevő szervek tevékenységét, a közrend, a közbiztonság és a belső rend védelmét, a vé-
delmi igazgatás működését, a lakosság támadó, illetve tömegpusztító fegyverek hatása el-
leni védelmét, az ország erőforrásainak védelmi célú felhasználását.

A Honvédelmi Tanács alkothat rendeleteket, amelyekkel egyes törvények alkalmazását 
felfüggesztheti, illetve egyéb intézkedéseket hozhat. Ezen rendeletek a rendkívüli állapot 
megszűnésével hatályukat vesztik.

4. A köztársasági elnök

A köztársasági elnök a legmagasabb közjogi poszt, az alkotmány értelmében kifejezi 
a nemzet egységét, és őrködik az államszervezet demokratikus működése felett. A Magyar 
Honvédség főparancsnoka. Hatásköre jóváhagyni az ország fegyveres védelmének tervét 
és kinevezni/felmenteni a vezérkar főnökét. Az Országgyűlés akadályoztatása esetén gya-
korolja a hadiállapot és a rendkívüli állapot kinyilvánításának jogát. Kezdeményezi a Hon-
védelmi Tanács létrehozását. Szükségállapot idején rendeletekkel meghatározott rendkívüli 
intézkedéseket vezet be. Ezekben egyes törvények alkalmazását felfüggesztheti, illetve 
egyéb intézkedéseket tehet.

5. A bírói hatalom

A biztonság különféle szektoraiban a bírói hatalomnak két fő feladata van: figyelemmel 
kíséri a biztonsági és védelmi szektor munkáját, és szükség esetén polgári peres vagy bűn-
vádi eljárás keretében eljár a jogsértések ügyében.

6. A civil társadalom és a média a biztonságpolitikában

A civil társadalom kifejezésen azokat a szervezeteket értjük, amelyek az állam és az ál-
lampolgár közötti sávban helyezkednek el: az önkéntes egyesületeket, társadalmi mozgal-
makat, alapítványokat, társadalmi érdekeket és a legkülönfélébb tevékenységeket képviselő 
csoportokat, tudományos intézeteket, kutatóközpontokat és politikával foglalkozó nem kor-
mányzati szervezeteket.

Ez utóbbiak a politikai szereplőktől mindenekelőtt legitimációs deficitjükkel külön-
böznek: a pártok időszakonként megméretik magukat a választásokon, így elszámoltathatók, 
az ugyancsak politikai célokért fellépő NGO-k és vezetőik viszont nem. A nem kormány-
zati szervezetek (angol elnevezéssel: non-governmental organisations, NGO) tekintetében 
a magyar szabályozás 2017 márciusától megkülönbözteti a külföldről támogatást kapó 
szervezeteket, amelyeknek valamennyi sajtótermékükön fel kell tüntetniük a külföldi fi-
nanszírozásukra vonatkozó adatokat. A külföldről finanszírozott szervezetek tevékenysége 
folyamatosan tartalmazza a megbízói érdekek képviseletét, ami kockázatokat rejthet ma-
gában. A civil társadalom ugyanakkor fontos szerepet tölt be a demokratikus rendszerekben 
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az érdekek közötti közvetítés terén. A civil társadalom képes ellensúlyozni az állami ha-
talom egyoldalúságait, és képes a politika napirendjére tűzni olyan biztonsági kérdéseket, 
amelyeket a társadalom fontosnak érez.

A média kívül áll a demokráciák fékeken és ellensúlyokon alapuló, a három – a tör-
vényhozói, a végrehajtói és a bírói – hatalmi ágazatot elválasztó rendszerén. A hírközlési 
technika fejlődésével párhuzamosan azonban a negyedik hatalmi ággá nőtte ki magát, így 
a tájékoztatás helyett mindinkább a politika tartalmi formálásával foglalkozik. Optimális 
működése esetén a sajtó ugyanis az állampolgárokat segíti részint az információkhoz való 
hozzájutásban, illetve a döntéshez szükséges körülmények megismerésében, részint a ha-
talmi ágak tevékenységének átláthatóságában. A sajtó szabadsága a demokrácia alapkövének 
számít, azonban a szabadság tartalma mind vitatottabb kategóriává válik. Azokban az or-
szágokban, ahol a média nem független a kormányzati intézményektől, könnyen előfordul, 
hogy a kormányzat a sajtót saját propagandaeszközeként használja. Gyakori az is, hogy 
a sajtó bizonyos gazdasági-politikai körök szócsövévé válik, és a tájékoztatás funkciója he-
lyett a politikai befolyásolás válik fő tevékenységévé. A média működésének szabályozása 
eddig nem tudta feloldani az ellentmondást, amely a média negyedik hatalmi ágként való 
funkcionálása és a klasszikus hatalmi ágak egyensúlyra törekvő működése között húzódik.

7. A Katasztrófavédelmi Koordinációs Tárcaközi Bizottság

A bizottság a kormány javaslattevő, véleményező és tanácsadó szerve. Feladata a kataszt-
rófákra való felkészülés ágazati meghatározása és az államigazgatási szervek védekezéssel 
kapcsolatos tevékenységének összehangolása.

Elnöke a belügyminiszter, tagjai az emberi erőforrások minisztere, a földművelésügyi 
miniszter, a honvédelmi miniszter, az igazságügyi miniszter, a külgazdasági és külügymi-
niszter, a nemzetgazdasági miniszter, a nemzeti fejlesztési miniszter, a Miniszterelnökséget 
vezető miniszter és a miniszterelnök kabinetfőnöke által kijelölt állami vezető, valamint 
a Belügyminisztérium rendészeti államtitkára. Tanácskozási joggal résztvevője a testületnek 
az országos katasztrófavédelmi főigazgató, a Honvéd Vezérkar főnöke és az országos rendőr-
kapitány, valamint meghívásra további testületek vezetői. A bizottság évi két ülést tart.

8. A védelmi bizottságok

A fővárosi és megyei védelmi bizottságok a kormány irányítása alatt működő közigazgatási 
szervek, amelyek területükön az országvédelemmel, illetve az arra irányuló felkészüléssel 
kapcsolatos feladataikat látják el.

Az egyes védelmi bizottságok elnökei a kormánymegbízottak, tagjai a megyei köz-
gyűlések elnökei (Budapesten a főpolgármester), a kormányhivatal főigazgatója, a katonai 
igazgatás területi vezetője, az illetékes rendőrfőkapitány, valamint az illetékes egészség-
ügyi és vízügyi igazgatási szerv vezetője.
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9. A Magyar Honvédség

Magyarország egyedüli fegyveres ereje a Magyar Honvédség, amely az országvédelem 
katonai feladatainak végrehajtója. Feladata az ország függetlenségének, területének, lég-
terének, lakosságának és anyagi javainak minden külső támadással szembeni védelme, va-
lamint a szövetségi és nemzetközi szerződésekből fakadó egyéb katonai kötelezettségek 
teljesítése. Az utóbbihoz a békefenntartó és humanitárius, valamint kollektív védelmi fel-
adatok tartoznak. Az MH továbbá közreműködik a nemzetközi terrorizmus elleni harc 
katonai feladatainak ellátásában. Ellátja a honvédelem szempontjából fokozott védelmet 
igénylő létesítmények őrzését. Szükségállapot idején részt vesz az erőszakos cselekmények 
elhárításában, közreműködik a katasztrófavédelmi feladatok megoldásában.

4. táblázat
A magyar biztonsági intézmények létszámadatai

Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (2016. február 01.)

Kategória Állománytábla szerint rendszeresített száma
Tiszti 3563
Tiszthelyettesi, zászlósi 7414
Közalkalmazott 440
Kormánytisztviselő 330
Összesen 11747

 
A Magyar Honvédség (2016. december 19.)

Kategória Feltöltött (tényleges) státusz
A létszám összlétszámhoz 

viszonyított arányának 
maximum értéke

Tiszti 5690
Altiszti 9270
Legénységi 8850 legfeljebb az összlétszám 32%-a
Altisztjelölti 100 legfeljebb az összlétszám 32%-a
Tisztjelölti 550
Polgári 6670 legfeljebb az összlétszám 24%-a
Összesen 31080
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Önkéntes tartalékosok (engedélyezett létszám: 8000 fő):
2016. február 3-án  3780 fő
Nemzeti Védelmi Szolgálat: 2015. évi előirányzat státusz: 460 fő
Terrorelhárítási Központ: 2015. évi előirányzat státusz 113 fő

Az MH személyi állománya békeidőszakban kizárólag önkéntesekből áll: tényleges szol-
gálatot teljesítő katonákból, kormánytisztviselőkből, közalkalmazottakból és munkavál-
lalókból. A tényleges állomány kiegészítésére békeidőszakban és a különleges jogrend 
bevezetését követően is önkéntes tartalékosok kerülhetnek behívásra a szükséges időre 
és létszámban. Az önkéntes tartalékosok civil munkájuk mellett vesznek részt a meghatáro-
zott katonai kiképzéseken, és az MH rendelkezésére állnak valós feladatok végrehajtására. 
Az önkéntes tartalékosok ily módon hidegkapacitást képeznek, amelynek életre keltésével 
(behívásukkal) a haderő időlegesen fellépő többletlétszámigénye (például katasztrófahely-
zetben vagy az alakulat mozgósítása esetén) viszonylag rövid időn belül kielégíthető. A MH 
a hadiszervezethez szükséges létszámát a rendkívüli állapot kihirdetésekor – és amennyiben 
az Országgyűlés úgy határoz, megelőző védelmi helyzetben – kiképzett és kiképzetlen had-
kötelesek behívásával éri el.

10. A különleges jogrend

Az Alaptörvény a jogi szabályozás hatékonysága érdekében kivételes hatalmat, lényegét 
illetően rendeleti kormányzást tesz lehetővé, vagyis a különleges jogrend különböző for-
máinak – rendkívüli állapot, szükségállapot, megelőző védelmi helyzet, váratlan támadás 
és veszélyhelyzet – kihirdetése esetén különböző rendeletek biztosítják a különleges intézke-
dések bevezetését [54. § (2) bekezdés]. A különleges jogrend kihirdetésével kapcsolatos el-
járási szabályokat az Alaptörvény, a vonatkozó törvények, továbbá a kormány- és  miniszteri 
rendeletek együttesen biztosítják. Korábban használták a minősített időszak gyűjtőfogalmat is.
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A rendkívüli állapot beálltát az Országgyűlés hirdetheti ki idegen hatalom fegyveres 
támadásának közvetlen veszélye esetén. A szükségállapot kihirdetésére az Országgyűlés 
vagy a köztársasági elnök jogosult a legális hatalom megdöntésére irányuló belső fegy-
veres cselekmények, a belbiztonságot jelentősen veszélyeztető fegyveres erőszak, illetve 
az állampolgárok élet- és vagyonbiztonságát tömeges mértékben veszélyeztető események 
bekövetkezése esetén.

A megelőző védelmi helyzetet az Alaptörvény 51. cikke alapján az Országgyűlés hir-
detheti ki külső fegyveres támadás veszélye vagy szövetségesi kötelezettség teljesítése okán. 
A megelőző védelmi helyzet kihirdetése egyidejűleg felhatalmazza a kormányt sarkalatos 
törvényben meghatározott rendkívüli intézkedések bevezetésére.

A veszélyhelyzet kihirdetésére a kormány jogosult abban az esetben, ha az élet- és va-
gyonbiztonságot elemi csapás vagy ipari szerencsétlenség veszélyezteti, illetve ha ilyen 
csapás következményeinek elhárítása azt megköveteli. A természeti veszélyek közül ide-
számítjuk az árvizeket, a belvizet, amennyiben a kár megelőzése meghaladja az erre rendelt 
szervezetek védekezési képességeit. Ugyancsak idetartoznak az ipari eredetű veszélyek: sza-
badba kerülő veszélyes anyag, radioaktív kiszóródás, illetve olyan egészségügyi veszélyek, 
mint a tömeges járványok, a határértékeket meghaladó légszennyezettség. Veszélyhelyzet 
kihirdetésére kerül sor a kritikus infrastruktúra olyan mértékű működési zavara esetén, 
aminek következtében a lakosság alapvető ellátása került veszélybe.

5. táblázat
Az államhatalmi ágak biztonsági és védelmi szektorral kapcsolatos lehetséges feladatai

Törvényhozás Bírói hatalom Államfő Kormány Vezérkari 
főnök

Felső vezetés Vannak or-
szágok, ahol 
a parlament ne-
vezi ki a leg-
felső parancs-
nokot.

Az Alkotmány-
bíróság értékeli 
a főparancsnok 
jogkörének al-
kotmányos-
ságát.

Vannak or-
szágok, ahol 
az államfőnek 
csak szimbo-
likus szerepe 
van. Van, ahol 
tényleges hata-
lommal rendel-
kezik.

A legtöbb or-
szágban a kor-
mány a végre-
hajtó hatalom 
letéteményese.

A vezérkari 
főnöki poszt 
egyes orszá-
gokban csak 
háború idején 
létezik, másutt 
békeidőben is.

Biztonságpo-
litika

Megvitatja 
és jóváhagyja 
a biztonsági 
koncepciókat.

Aláírja a biz-
tonságpoliti-
kával kapcso-
latos törvé-
nyeket.

Kezdeményezi 
és végrehajtja 
a biztonságpo-
litikát.

Tanácsadó, ter-
vező és segítő 
a biztonságpoli-
tika végrehajtá-
sában.

Költségvetés Jóváhagy. Javaslatot tesz. Tanácsot ad.
Védelmi törvé-
nyek

Elfogad. Megítéli a tör-
vények alkot-
mányosságát.

Aláírja a törvé-
nyek életbe lép-
tetését.

Törvényjavas-
latokat alkot, 
végrehajtja 
az elfogadott 
törvényeket.

Tanácsadó, 
végrehajtó.

Személyi állo-
mány

Néhány or-
szágban a par-
lament hagyja 
jóvá a kineve-
zéseket.

Elbírálja maga-
tartásuk
törvényességét.

Jelöli a veze-
tőket, jóváhagy.

Előterjeszti 
a főbb veze-
tőket.

Tanácsadó; 
az alacsonyabb 
rangú vezetőket 
kinevezi.
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Törvényhozás Bírói hatalom Államfő Kormány Vezérkari 
főnök

Beszerzés Jóváhagyja és/
vagy felülvizs-
gálja a fegyver-
beszerzéseket.

Ítélkezik. Kezdeményezi 
és végrehajtja 
a fegyverzeti 
beszerzéseket.

Kezdeményez 
és végrehajt.

Csapatok kül-
földre küldése/
külföldi csa-
patok fogadása

Előzetesen 
vagy utólag jó-
váhagy.

Elbírálja maga-
tartásuk törvé-
nyességét.

Tárgyal nem-
zetközi rész-
vételről; dönté-
seket hoz.

Műveleti irá-
nyítást végez.

Nemzetközi 
szerződések

Jóváhagy. Szerződések 
megkötése.

Tárgyalások 
folytatása.

Tanácsadó.

11. A kritikus infrastruktúra védelme

A modern társadalmak ki vannak szolgáltatva egy sor kiszolgáló-ellátó rendszer műkö-
désének. Ilyenek az energiaellátás, a kommunális ellátás (víz, szennyvízelvezetés, sze-
métszállítás), a közlekedés, az infokommunikációs infrastruktúra, pénzügyi ellátás stb. 
Az urbanizáció növekedésével együtt nő a kiszolgáltatottság foka is. Korszerű értelmezés 
szerint kritikus infrastruktúrának minősülnek azon hálózatok, erőforrások, szolgáltatások, 
termékek, fizikai vagy információtechnológiai rendszerek, berendezések, eszközök és azok 
alkotórészei, amelyek működésének meghibásodása, megzavarása, kiesése vagy meg-
semmisítése közvetlenül vagy közvetetten, átmenetileg vagy hosszabb távra súlyos hatást 
gyakorolhat az állampolgárok jólétére, a közegészségügyre, a közbiztonságra, a nemzet-
biztonságra, illetve a kormány és a nemzetgazdaság működésére.

A hatályos szabályozás értelmében a kritikus infrastruktúrát üzemeltetőknek rend-
szeresen azonosítási jelentést, azon belül pedig kockázatelemzést kell készíteniük a dön-
téshozók számára.

12. A titkosszolgálatok

A nemzetközi kapcsolatok és a biztonságpolitika állami intézményrendszerén belül külön-
leges helyet foglalnak el a nemzetbiztonsági szolgálatok. A szolgálatok szervezeti felépíté-
séről, jogállásáról, alárendeltségéről, feladatairól, irányításáról és vezetéséről, ellenőrzésük 
rendszeréről, személyi állományáról, működési alapelveiről, az általuk alkalmazható intéz-
kedésekről, speciális tevékenységük szabályairól, együttműködésük rendjéről a legtöbb 
országban külön törvény rendelkezik. Az intézményrendszer – bár vannak általánosan ér-
vényes jellegzetességei – országonként eltérő vonásokat és figyelemre méltó változatosságot 
mutat, ami összefügg a nemzeti sajátosságokkal, a politikai hagyományokkal, a történelmi 
adottságokkal és a külső környezet változásaira adott intézményes válaszokkal. Az egyes 
országok különböző szintű jogszabályai a nemzetbiztonsági feladatok felsorolását tevékeny-
ségi területenként és szervezetekre lebontva adják meg.
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12. ábra
A nemzetbiztonsági szolgálatok felépítése Magyarországon

Magyarországon a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény öt szer-
vezetet sorol a nemzetbiztonsági szolgálatok körébe. A polgári hírszerzésért felelős Informá-
ciós Hivatalt (IH), a polgári elhárításért felelős Alkotmányvédelmi Hivatalt (AH), a katonai 
hírszerzésért és elhárításért felelős Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálatot (KNBSZ), a titkos 
adatgyűjtésre jogosult szervezetek számára operatív-technikai hátteret biztosító Nemzet-
biztonsági Szakszolgálatot (NBSZ), illetve a Magyarország biztonsági és bűnügyi helyzetét 
vizsgáló Terrorelhárítási Információs és Bűnügyi Elemző Központot (TIBEK). Nemzet-
biztonsági feladatokat végez továbbá a Rendőrség, a Terrorelhárítási Központ és a Nemzeti 
Védelmi Szolgálat is. (A KFH és a KBH összevonása után KNBSZ.)

A nemzetbiztonsági szféra központi eleme az ország érdekeinek védelme, a nemzeti ér-
dekek érvényesítése céljából szükséges információk megszerzése és feldolgozása (elemzése, 
értékelése), tehát a hírszerzés, illetve azoknak a minősített információknak (valamint infor-
mációhordozó személyeknek és objektumoknak) a védelme – vagyis az elhárítás –, ame-
lyeknek a nyilvánosságra kerülése, illetéktelenek tudomására jutása, elvesztése, károsodása 
súlyosan veszélyeztetné az ország nemzetbiztonsági érdekeit. A nemzetbiztonsági szolgá-
latok tevékenységének központjában tehát a minősített információ megszerzése és illeték-
telen hozzáférés elleni védelme áll.

Ezek a szolgálatok egyúttal speciális, törvényben előírt és engedélyezett módsze-
rekkel titkos információgyűjtő tevékenységet is folytatnak. Fontos megjegyezni, hogy 
egyes országok a titkosszolgálati tevékenységet nem korlátozzák az információs szférára, 
hanem úgynevezett titkos politikai műveletek formájában az agresszív érdekérvényesítés 
rejtett, leplezett formájaként alkalmazzák. Ezek a műveletek azért titkosak, mert az érin-
tett (elszenvedő) állam hivatalos szervei nem szerezhetnek róluk tudomást, vagy ha a tény 
mégis kiderül, akkor az elkövető állam nem vállal értük nyilvánosan felelősséget. Az ilyen 
tevékenységeket (például szabotázs, merényletek, felforgatás, fekete propaganda stb.) 
a nemzetközi jog békeidőben egyértelműen tiltja, egyes állami – újabban pedig nem ál-
lami – szereplők azonban mégis alkalmazzák őket.
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Az alaprendeltetésből következik néhány minimálisan szükséges követelmény a nem-
zetbiztonsági intézményrendszer nagybani felépítése és szervezeteinek belső struktúrája 
tekintetében. Mivel e szervezetek az állami intézményrendszer részét képezik, kormány-
zati alárendeltségben működnek (a végrehajtó hatalmi ághoz tartoznak). Ebből következően 
parlamenti és igazságügyi ellenőrzés alatt állnak. A nemzetbiztonsági szolgálatok minden 
országban kormányzati irányítás alatt állnak, és a szolgálatok a felettes, az alárendelt és az 
együttműködésre kötelezett szervekkel közösen alkotnak komplex rendszert. Az államok 
nemzetbiztonsági intézményrendszere ily módon egy többszintű hierarchikus struktúrát 
alkot, amelynek csúcsán a nemzetbiztonsági tanács vagy az annak megfelelő szervezet, 
például a nemzetbiztonsági kabinet áll. Ennek vezetője többnyire az államfő (erős elnöki 
rendszerben), vagy a miniszterelnök (gyenge elnöki rendszerben). Tagjai a nemzetbiztonság 
szempontjából kiemelkedően fontos minisztériumok (külügyi, belügyi, védelmi, igazság-
ügyi, pénzügyi, közlekedési stb. tárcák) vezetői, a titkosszolgálatok irányításáért felelős mi-
niszter(ek) vagy államtitkár(ok), a fegyveres erők főparancsnoka és/vagy vezérkari főnöke, 
a nemzetbiztonsági szolgálatok (hírszerzés, elhárítás) vezetői, egyéb szervek (rendőrség, 
katasztrófavédelem) országos parancsnokai. A szűkebb nemzetbiztonsági kabinet mindig 
csak az aktuális ügyben közvetlenül érintett területek vezetőinek részvételével ülésezik.

Békeidőben, normál esetben a kormány az irányítási funkciókat a miniszterelnökön, 
vagy – mint például hazánkban is – a kijelölt szakminiszter(ek)en keresztül gyakorolja. 
Az állami irányítás rendszerét (a magyar példát) a következő ábra mutatja. (A Katonai Fel-
derítő Hivatal és a Katonai Biztonsági Hivatal összevonásával 2012. január 1-jén alakult 
meg a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat. Továbbá a Külügyminisztérium 2014-től Kül-
gazdasági és Külügyminisztérium lett.)

13. ábra
A nemzetbiztonsági szolgálatok irányítása Magyarországon

Az egyes országok hagyományainak, szokásainak, politikai, társadalmi és jogrendjének 
megfelelően különböző megoldások léteznek arra, hogy a szerteágazó nemzetbiztonsági fel-
adatokat hány szolgálat között, milyen rendszerben osztják meg. A legtöbb helyen elkülönül 
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egymástól a katonai és a polgári terület, mert ezek különböző szakmai felkészültséget, jár-
tasságot követelnek. A nemzetbiztonsági szolgálat katonai szervezet abban az értelemben, 
hogy hivatásos munkatársaira a szolgálati törvény vonatkozik (és nem a munkajog), akik 
alkotmányos jogaik egy részéről is lemondanak (például nem folytathatnak pártpolitikai 
tevékenységet).

Többnyire ugyancsak elkülönül egymástól a hírszerzés és az elhárítás, mert annak 
ellenére, hogy ezen feladatok operatív módszertana hasonló, működési körzetükre (kül-
föld vagy belföld) eltérő jogszabályi előírások vonatkoznak (mint az Egyesült Államokban 
a CIA és az FBI esetében). Van, ahol szervezeti szinten is különbséget tesznek kémelhárítás 
(idegen titkosszolgálatok elleni fellépés) és alkotmányvédelem (a belső felforgatással szem-
beni küzdelem) között. Van, ahol bizonyos új típusú fenyegetésekkel (például terrorizmus, 
szervezett bűnözés) szemben is csak a nemzetbiztonsági szolgálatok alkalmazhatnak kü-
lönleges eszközöket, és van, ahol meghatározott esetekben titkosszolgálati módszerek al-
kalmazására jogosítják fel a rendőrséget, a vámőrséget, a határőrséget és más szervezeteket 
is. Magyarországon a nemzetbiztonsági szolgálatokat is beleértve összesen tizenegy szer-
vezet jogosult különböző korlátozásokkal titkos információgyűjtésre, például az FBI min-
tájára létrehozott Nemzeti Nyomozó Iroda is.

Ellenőrző kérdések, tételek
• A végrehajtó hatalom feladatai a biztonságpolitikában.
• A törvényhozás feladatai a biztonság- és védelempolitikában.
• A köztársasági elnök feladata.
• A Honvédelmi Tanács összetétele és feladata.
• Mely szervezetek a nemzetbiztonsági szolgálatok részei és mik azok feladatai?
• Mi a különleges jogrend?



IX. A fegyveres erők és a társadalom

Az állami erőszakmonopólium alkalmazásának szervezetei a fegyveres testületek. Irányí-
tásuk, alkalmazásuk és ellenőrzésük minden politikai hatalom számára a legfontosabb te-
rületek közé tartozik.

Az a dilemma, hogy egy elkülönült fegyveres testület, amit a társadalom a saját vé-
delmére létrehoz, esetleg ugyanezen társadalom ellen fordulhat, az ókorig nyúlik vissza. 
2500 évvel ezelőtt már Platón felvetette a ki őrzi az őrzőket problémáját.1 Ez a kérdés ko-
rokon át ugyanaz maradt, jóllehet, ahogy változott a hadsereg és a társadalom, úgy módo-
sult a probléma jellege is.

Európában a 17–18. században fejlődött ki a békeidőben is fenntartott állandó had-
sereg. A francia forradalom, majd az azt követő napóleoni háborúk nagyban hozzájárultak 
a katonai mesterség professzionalizálódásához. A hadviselés módjának változása és a ka-
tonai struktúrák fokozott intézményi elkülönülése megkövetelte a haderő társadalmon be-
lüli szerepének pontosabb meghatározását.

Anglia a 17. században kihatásában igen jelentős politikai-alkotmányos harcot élt át: 
az uralkodó I. Károly és a parlament csapott össze a hadsereg fölötti uralom kérdésében. 
Egy véres polgárháború után egyértelműbb parancsnoklási lánc jött létre, amit a vesztes 
király is elfogadott, és ami később a kontinens alkotmányos monarchiái által is követett 
modellé vált. Ennek értelmében a haderő a parlament és a belőle alakult kormány irányí-
tása alá került, jóllehet formálisan a király maradt a seregek főparancsnoka a monarchia 
1660. évi visszaállítása után.

Egy századdal később az amerikai alkotmány megfogalmazói is különös óvatossággal 
készítették elő azt a szövegtervezetet, amely az új szövetségi hatalom politikai parancsnok-
sága alá helyezte a létrehozandó reguláris szárazföldi erőt és a haditengerészetet. Gondol-
kodásukat kísértették az óvilág nyomasztó emlékei. Az alapító atyák aggodalmát a Virginia 
állambeli James Madison (1751–1836) a következőképpen fejezte ki: „Az állandó hadsereg 
egy túlsúlyos végrehajtó hatalom eszközeként nem sokáig lenne biztonságos társa a sza-
badságnak. A külső veszély elleni védelem eszközei mindig a belső zsarnokság fegyverei 
voltak. […] A védelem ürügyén fenntartott hadseregek egész Európában rabszolgasorban 
tartották az embereket.”2 Az alkotmányozók ezért egy olyan államszerkezetet hoztak létre, 
amely a fegyveres erőket egyértelműen a politikai hatalomnak rendelte alá, és a védelmi 
ügyek feletti felügyeletet – a fékek és ellensúlyok rendszerében – megosztotta a végrehajtó 
és a törvényhozó hatalmi ág között.

1 Lásd Czéh 2015, 1. Bár a problémát Platón vetette fel idézett művében, a gyakran idézett kérdés – Quis 
custodiet ipsos custodes? – Juvenalistól származik.

2 Idézi Joó (s. a.)
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Európában a kora 19. század eseményei, a napóleoni háborúk és a német államok 
belső és azok egymás között tapasztalható működése gyakoroltak hatást Carl von 
 Clausewitz (1780–1831) gondolkodására, aki első ízben kísérelte meg a politika és a katonai 
ügyek közötti kapcsolat filozófiai megfogalmazását. Clausewitz számára a háború a politikai 
tevékenység része, a nevéhez kapcsolt definíció szerint a politika határozza meg a stratégiai 
célokat, és ezekhez képest a katonai elem csak eszköz.3 Ennélfogva a katonai cselekvést 
a politikai követelményeknek kell vezérelniük, és a haderőt a civil hatóságnak és céloknak 
kell alávetni. Clausewitz ezzel az elemzésével – német (tehát egyedi, nemzeti) nézőpontból 
és tapasztalati alapról – a politikai kontroll átfogó igényét fogalmazta meg a születő  európai 
újkor államai számára.

1. A haderő demokratikus irányítása

A demokratikus államszerkezetben a politika primátusa a fegyveres erőkkel szemben 
a népszuverenitás elvére épül. Nem a civil minőség valamiféle előjogát jelenti ez a követel-
mény, és a legkevésbé sem azt előlegezi meg, hogy a civilek önmagukban véve jobb dönté-
seket hoznak biztonsági és honvédelmi ügyekben a katonáknál. Ezt az állítást általánosítva 
éppúgy nem támasztják alá tapasztalati tények, ahogy az ellenkezőjét sem. Egy politikust 
nem a polgári státusza minősíti arra, hogy a haderő felett hatalmi kontrollt gyakoroljon, 
hanem a demokratikusan megválasztott, illetve kinevezett civil státusza jogosítja fel erre.

A képviseleti demokrácia egyik alaptétele, hogy a hatalmat gyakorló politikusok fe-
lelősek azoknak, akik nevében alakítják és alkalmazzák a politikát. A fegyveres testületek 
nem tartoznak ilyen felelősséggel a társadalomnak (illetve pártpolitikai fogalomrendszerben 
kifejezve: a választóknak). A népfelség elvéből következik, hogy csak demokratikusan lét-
rejött civil hatóság fogalmazhat meg politikát, benne védelmi és biztonsági politikát. Az ő 
joga (és a választókkal szembeni kötelessége), hogy megállapítsa a fegyveres erők nagy-
ságát, típusát, összetételét, a védelmi koncepciókat, programokat alkosson és meghatározza 
a vonatkozó költségvetést.

E tevékenységében nem nélkülözheti a hivatásos tiszti állomány szakértelmét, profesz-
szionalizmusát. Vagyis a katonai szakma a képviselői révén végig jelen van a döntési fo-
lyamatban, különösen a tervezés korai stádiumában. Ez elkerülhetetlenül magában foglal 
belső vitát is: kritikai észrevételeket, szakmai ellenvéleményeket a tisztán politikai (adott 
esetben leszűkítetten pártpolitikai) fogantatású civil kormányzati vagy parlamenti elkép-
zelésekkel szemben. A döntési folyamat akkor teljes (vagyis demokratikus és hatékony), 
ha a fegyveres erők hivatásos vezetői érdemi részt vállalnak benne – tudván és elfogadván 
azonban, hogy a döntés joga és felelőssége végső soron a politikusok kezében van.

Más szóval a politikai rendszer itt is igényli a katonaságot: szüksége van a védelmét 
szavatolni tudó, jól képzett, feladatát hatékonyan ellátni képes fegyveres erő hozzájárulá-
sára a stratégiai döntések megalapozásához. Ez a felismerés alkotja Samuel Huntington 
 (1927–2008) kifejezésével élve a funkcionális szükségszerűséget,4 amely végső soron 
minden nemzeti haderő létrejöttének kiindulópontja. A társadalom biztonságát veszélyez-

3 Idézi Joó (s. a.)
4 Idézi Joó (s. a.)
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tető tényezők elhárításának követelménye arra készteti a demokratikus államot, hogy lét-
rehozzon egy olyan szervezetet, amelynek kinyilvánított célja az erőszak alkalmazása, 
s amely  tekintélyelvű, erősen hierarchizált, vagyis alá- és fölérendeltségre épül – tehát több 
tekintetben is ellenpontja, tagadása a szabadelvű, plurális politikai intézményrendszernek.

A funkcionális szükségszerűséget tehát éppen emiatt összhangba kell hozni a társa-
dalmi paranccsal: azokkal a követelményekkel, amelyek a népfelség elvére épülő társadalom 
lényegéből fakadnak, annak politikai erőit, eszméit és intézményeit jellemzik. „E politika 
célja – írja Huntington – intézményi szinten a civil és a katonai szféra viszonya olyan rend-
szerének kifejlesztése, amely más társadalmi értékek legkisebb mérvű feláldozásával ma-
ximalizálja a katonai biztonságot.”5

Vagyis a kormányzatnak az állami intézmények olyan szerkezetét és működési mecha-
nizmusát kell kialakítania, amely egyidejűleg tartja szem előtt a nemzetbiztonság érdekét 
és válaszol a demokratikus értékeket féltő állampolgári aggodalmakra is. Megőrzi, fejleszti 
a védelmi képességet, hatékonyságot, ugyanakkor beiktat olyan ellensúlyokat és fékeket, 
amelyek megakadályozzák a hadsereget abban, hogy bármiképp veszélyeztesse az alapvető 
szabadságjogokat és a politikai intézményrendszer kiegyensúlyozott működését.

A 21. század elején a demokráciák nem azért ragaszkodnak a politikai kontroll elvéhez, 
mert fegyveres katonai puccstól tartanak a hadvezetés részéről. Nagyobb kockázat nélkül 
kimondható, hogy egy ilyen esemény valószínűsége a fejlett nyugati országokban a nulla 
körül mozog. A kihívást sokkal inkább az jelenti, hogy a politikai rendszeren és a társa-
dalom egészén belül a katonaság a fegyverekkel való ellátottsága, szervezettsége, fegyelme, 
erős csoportöntudata miatt túlsúlyos nyomásgyakorló csoportként jelenik meg. Hangsúlyo-
zandó, hogy tagjai tényleges szándékától függetlenül objektíve az, vagy legalábbis annak 
tekinti őt a civil társadalom.

Ha a honvédelmi és biztonságpolitika alakításában ez a túlsúly még tapasztalat- és szak-
ismeret-monopóliummal is párosul, fennáll annak a veszélye, hogy az államirányításban 
sérül a fékek és ellensúlyok demokratikus rendszere, következésképp a népszuverenitás 
elve. Ezért fontos, hogy az intézményi és normatív biztosítékok mellett a védelmi döntések 
minden szintjén jelen legyenek megfelelően képzett civilek: politikusok, köztisztviselők, 
szakértők, kutatók.

A demokratikus kontroll a haderő politikai célok általi meghatározottságát jelenti, 
mégis hiba lenne a folyamatot leszűkítve polgári-katonai szembenállásként és hatalmi ver-
sengésként bemutatni. Egyoldalú és torz tehát az az értelmezés, amely a politikai irányítás 
bevezetésében a katonaság merő alávetését, korlátozását, visszaszorítását látja, egyfajta 
új osztályharcos ki kit győz le küzdelmet, össztársadalmi zéróösszegű játszmát, amelyben 
az egyik fél hatalmi és tekintélyi nyeresége a másik fél ugyanilyen típusú és arányú vesz-
teségét jelenti.

Egyes nagy(obb) demokratikus hagyománnyal rendelkező országok történelmen át-
ívelő tapasztalatai bizonyítják, hogy ebben a viszonylatban is mindkét fél nyerhet, ered-
ményt érhet el, ha szilárd a jogállamiság, megfelelően elkülönülnek a társadalmi szerepek, 
és kölcsönös alkalmazkodás, együttműködési kedv jellemzi a közgondolkodást.

A civil kontroll, miközben pártpolitikai értelemben depolitizálja a hadsereget és de-
militarizálja a társadalmat, egyidejűleg militarizálja a katonai hivatást és hadseregvezetést: 

5 Huntington 1994, 9. és Remek 2002, 27.
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erősíti annak szakmai öntudatát, professzionalizmusát, tekintélyét. Ezért a depolitizálást, 
a szakmaidegen politikai szempontok visszaszorítását a hivatásos állomány saját csoport-
érdekei szempontjából is csak győzelemként élheti meg.

Előnyét látja a katonai vezetés annak is, ha a honvédelmi minisztérium élén civil po-
litikus áll. A polgári miniszter helyzeténél fogva hitelesebben, és meggyőzőbben képviseli 
a tárca érdekeit parlamenti képviselőtársai pénzügyminisztériumi és más intézménybeli 
kollégái előtt egy katonatisztnél. A civil és katonai érdekek e ponton is inkább egymást ki-
egészítők, mintsem ellentétesek.

A politikai irányítás/ellenőrzés tárgyköre több síkon és megközelítésben ragadható 
meg. A lehetséges számos változatból itt hármat emelünk ki.

2. A politikai-filozófiai és alkotmányelméleti megközelítés

A politikai-filozófiai és alkotmányelméleti megközelítés a demokratikus jogállam alapvető 
jellemzői szempontjából vizsgálja a civil kontroll meglétét, lehetséges hiányosságait vagy 
teljes hiányát. Ez a vizsgálati dimenzió a legáltalánosabb: a fegyveres erők helyét a társa-
dalmi és politikai rendszerek egészében jelölik ki, szerepüket (így törvényes jogosultsá-
gukat és felelősségi körüket) pedig döntően demokratikus alapelvekből vezetik le. Ilyen 
premissza egyebek között a népszuverenitás mindent meghatározó elsődlegessége, valamint 
a hatalmi ágak hármas megosztása: a törvényhozó, végrehajtó és bírói hatalom egymáshoz 
viszonyított önállósága és egyensúlya egy plurális és szabadelvű politikai rendszerben. 
A jogállamiság követelményeinek megfelelően ez a megközelítés nagy súlyt helyez arra, 
hogy a fegyveres erők demokratikus kontrollja alkotmányosan és törvényileg tisztázott vi-
szonyok között érvényesüljön egy adott országban, s ezt a társadalmi és politikai szereplők 
cselekvően elfogadják.

3. A honvédelmipolitika-formálás szemléletű megközelítés

A honvédelmipolitika-formálás szemléletű megközelítés az alkotmányos elvekről a meg-
valósítás politikai érdekviszonyaira és konfliktusaira, valamint a politikai kultúra elemeire 
helyezi át a hangsúlyt. Ezen a szemléleti síkon olyan kérdések vetődnek fel, mint a honvé-
delmi és biztonsági koncepciók megalkotása, a parlamenti többpártiság és a pártsemleges 
hadsereg viszonya, a parlament, a védelmi minisztérium és a vezérkar együttműködése, 
valamint lehetséges érdekütközései, továbbá az egyéb intézmények, így a nem kormány-
zati szervezetek (például békemozgalmak, katonai érdekvédelmi szervezetek), ezeken belül 
a gazdasági lobbiérdekek és a média hatása a demokratikus kontroll tényleges alakulására. 
Kevés területe van a politikai életnek, ahol ilyen kontrasztosan különböző természetű poli-
tikai intézmények és kultúrák találkoznak, vagy esetenként ütköznek egymással. A honvé-
delmi politika kontrolljának kiemelkedően fontos eleme a törvényhozás, a többpártrendszer 
vitatkozó kultúrájának jelképpé vált intézménye. A parlament – képviselői és bizottságai 
útján – mindennapi tevékenységében találkozik a végrehajtásban kulcsszerepet betöltő, 
közhivatali kultúrát hordozó védelmi minisztériummal és a fegyveres erők képviselőivel, 
akik ismét egy másik, az előbbi kettőtől különböző szocializáció megtestesítői: a katonai 
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érték- és magatartáskultúra hordozói. Ha ehhez még hozzászámítjuk a nem kormányzati 
szervezetek növekvő térnyerését vagy a vállalati lobbizók nyereségorientált kultúrájának 
esetenkénti betüremkedését a fegyveres erők politikai irányításának/ellenőrzésének folya-
matába, megállapíthatjuk, hogy a vizsgálatok e síkja a tág értelemben vett civil-katonai 
kapcsolatok minden bizonnyal legváltozatosabb elemzési terepe.

4. Az államigazgatási és honvédelmi vezetési rendszer szemléletű 
megközelítés

Végül az államigazgatási és honvédelmi vezetési rendszer szemléletű megközelítés az ad-
minisztratív közjogi komponensekre, a szervezeti struktúrákra, a közigazgatás-technikákra, 
az intézményeken belüli és azok közötti folyamatokra, a honvédelmi politika menedzsment-
jére összpontosít. A vizsgálatnak ez a szempontja a politikai kontroll kérdésköréből azt dom-
borítja ki, hogy az állam- (és benne a honvédelmi) igazgatás mennyire racionális és hatékony 
a döntési és felelősségi körök kijelölése tekintetében. A felső szintű irányításban mennyire 
egyértelműek az alá-, fölé- és mellérendeltségi viszonyok, munkaköri leírások és együttmű-
ködési kötelezettségek?

A fenti hármas tagolás elsősorban rendszerezési célt szolgál és elméleti megkülönböz-
tetésen alapul. A gyakorlatban azonban e síkok sokszor metszik egymást vagy egymásra 
csúsznak. Mindazonáltal a demokratikus kontroll egyedi vizsgálataiban többnyire kitapint-
hatók az említett hangsúlykülönbségek.

A kontroll problémái döntően mint gyakorlati közigazgatási és katonai vezetési kérdések 
jelennek meg: vagyis a hatékony megoldási technikákra összpontosító, pragmatikus szervezet- 
és folyamatelemzés kerül előtérbe.

Nyugat-Európa és Észak-Amerika államaiban is szép számmal előfordulnak súrlódások, 
kisebb vagy nagyobb zavarok a civil irányítás/ellenőrzés működési rendszerében. Az Egyesült 
Államokban például a hidegháború végén, a 90-es évek első felében robbant ki vita a hadse-
regparancsnok (és általában a katonai vezetők) jogköréről és részvételük szükséges mértékéről 
a biztonsági politika megfogalmazásában, illetve szélesebb értelemben a politika alakításában.

Az Egyesült Királyságban a Falkland-szigeteki katonai akció (1982), majd az öbölhábo-
rúban (1991) való részvétel politikai irányítása (hol a miniszterelnök, hol a védelmi miniszter 
túlsúlyos szerepe a londoni döntéshozatali folyamatban) vetett fel nagyon gyakorlati kérdé-
seket arról, hogy hogyan kell érvényesülnie a demokratikus kontroll elvének a kormányzati 
munka mindennapjaiban.

Franciaország alkotmányos rendszere lényegében egy megosztott végrehajtó hatalmi 
szerkezetre épül: a kormánytevékenység egészéért felelős miniszterelnök felett a kiterjedt 
jogosultságokkal rendelkező köztársasági elnöknek meghatározó befolyása van a biztonság- 
és védelempolitikára. Ez a kettősség, hatalmi megosztottság általában nem okoz gondot, ha 
az elnök és a kabinet ugyanahhoz a politikai családhoz tartozik. A konfliktusok valószínűbbek, 
ha eltér a végrehajtó hatalom két ágának eszmei-politikai kötődése.

Az említett problémák, esetenkénti feszültségek jórészt nem az alapelvek és értékek 
zavaraira, vagy az alkotmányos rendezés hiányára vezethetők vissza. E tekintetben a fejlett 
demokráciákban széles társadalmi és politikai konszenzus van, amely több évtizedes – ese-
tenként több évszázados – szerves történelmi fejlődés eredménye.
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5. A demokratikus kontroll általános normái

Egyes államokban – függetlenül azok méretétől, katonai képességétől, geopolitikai elhe-
lyezkedésétől, szövetséges vagy semleges státuszától – létezik egy sor olyan feltétel, in-
tézményi, normatív vagy társadalmi adottság, amely nélkül nem beszélhetünk a fegyveres 
erők demokratikus kontrolljáról. A vizsgált nyugati államokban nagyrészt mindenütt meg-
találjuk az alábbi követelményeket és feltételeket, amelyeket egységes normaként általá-
nosan elfogadnak.

• Egy világos és gyakorlati megvalósításában tesztelt alkotmányos törvényi keret 
megléte, amely rendezi a politikai intézményrendszer és a fegyveres erők kap-
csolatának alapvető kérdéseit. Fontos igény, hogy súlyos értelmezési problémák 
ne terheljék a legfőbb politikai szereplők – a parlament, az állam- és kormányfő, 
a nemzetvédelmi (honvédelmi) miniszter és a vezérkari főnök – alkotmányos kap-
csolatát a haderő-irányítás kérdésében, illetve ezek a jogállamiság követelményeinek 
megfelelően (például az alkotmánybíróság bevonásával) rendezhetők legyenek.

• A parlament önálló, tevékeny szerepe a honvédelmi és biztonsági politika alakítá-
sában, illetve befolyásolásában. Ez elsősorban a törvénykezés, valamint a költség-
vetés jóváhagyása és a forrásfelhasználás ellenőrzése (a pénztárca hatalma a kard 
hatalma fölött) terén érvényesülhet. Kiterjed mind a bizottságok (elsősorban, de nem 
kizárólag a honvédelmi bizottság) munkájára, mind a képviselői testület egészének 
plenáris üléseken kifejtett tevékenységére.

• A fegyveres erők alárendelése a civil végrehajtó hatalomnak, elsősorban a parla-
mentnek felelős kormánynak, illetve a kabinet szakigazgatási szervének, a nemzet-
védelmi (honvédelmi) minisztériumnak. Ezt a minisztériumot valamennyi fejlett 
demokráciában polgári politikus vezeti, aki a kormány védelmi ügyekben illetékes 
szakminisztere, s akinek munkáját számos civil köztisztviselő és szakértő segíti. 
A miniszter a védelmi politika közvetlen irányításáért és a fegyveres erők törvényes 
működéséért tartozik politikai felelősséggel. Az áttekintendő nyugati országokban 
a védelmi minisztérium a civil-katonai kapcsolatok alapintézménye, az a hely, 
ahol a fegyveres erők és társadalom viszonya koncentráltan jelenik meg. Ennek 
az igénynek egyebek mellett szervezeti és személyi vetülete is van, ami például 
abban fejeződik ki, hogy a vezérkar integrált része a közigazgatási egységként 
felfogott minisztériumnak, a minisztérium apparátusában pedig kiegyensúlyozott 
a polgári és a hivatásos tiszti alkalmazottak aránya.

• Jól képzett és szakmailag hatékony fegyveres testület megléte, amelynek munka- 
és létfeltételeit megfelelően biztosítja a polgári hatóság, és teljesítményét erkölcsileg 
elismeri a civil társadalom. A hivatásos állomány nemcsak elfogadja a demokratikus 
kontroll tényét, hanem igényli is a politikai és katonai-szakmai jogkörök/felelős-
ségek elválasztását. Tehát nemcsak és nem is elsősorban egy külső alkotmányos 
kényszer, engedelmesség vezérli, hanem egy belső meggyőződéssé vált értékrend 
fejeződik ki magatartásában. Az ilyen típusú katonaságot professzionálisan igényes, 
öntudatos testületi szellem (esprit de corps) jellemzi, nincsenek politikai céljai, il-
letve kellő önállósággal ellen tud állni a testület szakmai integritását veszélyeztető 
külső pártpolitikai beavatkozási kísérleteknek is.



159A fegyveres erők és a társadalom

• A demokratikus intézmények és értékek tartós (több évtizedes, esetleg évszázados) 
közösségére épülő fejlett civil társadalom léte, amely képes a legfontosabb politikai 
konfliktusok hatékony, erőszakmentes, parlamenti és tárgyalásos módszereket 
előnyben részesítő megoldására. Ennek a politikai kultúrának része a hadsereg 
helyére és küldetésére vonatkozó társadalmi konszenzus. (Például a meghatározó 
politikai tényezők között senki nem kérdőjelezi meg azt a tételt, hogy a hadsereg 
nem vethető be sztrájkolók ellen, továbbá a parlamentnek joga van tájékozódni 
a biztonságpolitika minden részletéről, valamint a honvédelmi miniszternek civil 
politikusnak kell lennie.)

Emellett az is hangsúlyozandó, hogy egy fejlett civil társadalom számos olyan nem kor-
mányzati szervezettel (mozgalommal, politikai párttal, alapítvánnyal és szellemi műhellyel) 
rendelkezik, amely védelmi és biztonsági ügyekben képes alternatívát kidolgozni a kor-
mányzati koncepciókkal szemben. A demokratikus hatalommegosztásra, illetve a fékek 
és ellensúlyok rendszerére épülő politikai kontroll nem nélkülözheti a versengő alternatív 
védelem- és biztonságpolitikai elképzeléseket és az e megoldások kimunkálására képes 
független civil szakértőket és politikusokat.

A felsoroltak nemzetközi méretekben elfogadott feltételek, így normaértékűek a de-
mokratizálódó társadalmak, köztük a közép- és kelet-európai országok számára. Amikor 
a NATO vagy az Európai Unió a dokumentumaiban a haderő demokratikus kontrolljának 
követelményét említi, ezen lényegében a fenti egységes szemlélet és feltételrendszer meg-
valósítását érti.

Szükséges azonban hangsúlyozni, hogy a demokratikus kontroll lényegi logikáját, alap-
szemléletét kifejező norma nem jelent minden részletében másolható/másolandó mintát, 
már csak azért sem, mivel a nyugati országok államirányítási rendszere intézményeiben, 
eljárási módjaiban, jogszabályaiban a megoldások szinte végtelen számú változatát mutatja.

6. A civil-katonai kapcsolatok történelmi formái

A hadsereg politikai aktivizmusának klasszikus alapesete az úgynevezett praetorianizmus. 
A kifejezés a haderő direkt és folyamatos politikaformáló szerepvállalását jelenti. A jelenség 
az ókori Rómában fejlődött ki: a praetorianus egységek eredetileg a hadvezér testőrségét 
alkották, Augustus császár korától tagjaik, a hadvezérek, praetorianusok többször emeltek 
trónra, illetve fosztottak meg hatalmuktól császárokat.

A hadsereg közvetlen politikai szerepvállalásának több változatát is láthatjuk a latin-ame-
rikai országok történelmében. A gazdasági és társadalmi gondok sorával küzdő, függetlenné 
vált latin-amerikai országokban a fegyveres erők gyakran kényszerítették távozásra a politikai 
vezetőket, majd vezettek be katonai kormányzást. Katonai puccsal került hatalomra Fulgencio 
Batista Kubában (1952), akit Fidel Castro ugyancsak fegyveres erővel kényszerített távozásra 
(1959). Argentínában Isabel Perón elnököt kényszerítette lemondásra a Videla tábornok vezette 
hadsereg (1976), Chilében Augusto Pinochet távolította el puccsal Salvador Allende elnököt 
(1973), majd közel két évtizedig irányította az országot. A dél-amerikai kontinens militarizált 
politikai kultúrájában könnyebb felsorolni azokat az országokat, ahol nem került sor katonai 
hatalomátvételre: Venezuela, Kolumbia,  Mexikó, Costa Rica alkotják e kivételeket.
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A fegyveres erők politikai alkalmazásának speciális esetét jelentették a kommunista 
pártok vezette országok. A szocialista, kommunista típusú egypártrendszer megjelenése 
sajátságos elvek alapján definiálta a hadsereg szerepét a társadalomban. A szocialista tár-
sadalom általános jellemzői többféle módon is kihatottak a polgári-katonai kapcsolatok 
minőségére. Minden szocialista országban az állam vezető ereje a párt, amely történelmi 
feladatára hivatkozva alkotmányban rögzítette egyedüli vezető, irányító szerepét a társa-
dalomban. Ez az elv jelent meg a hadsereg feletti többszintű és többcsatornás pártellenőrzés 
kialakításában is, amelynek jellemzői a parlament e kérdésben tapasztalható súlytalansága, 
a hivatásos tisztikar politikai képzése, párthűségi alapon történő kiválogatása és politikai 
elkötelezettsége. A párt és a hadsereg közötti kapcsolat közvetlen, intézményesített, hiva-
talos és formalizált volt, ami több negatív következménnyel járt, például a hivatásos állo-
mány politikai szerepvállalása bizonyos szint fölött elkerülhetetlenné vált, de tagjait alsóbb 
szinteken is felszólították a párt iránti politikai hűségre. A rendszer egy másik – sajnos hosz-
szan érezhető – hátránya a hadsereg hagyományos, hivatásos katonai ethoszának torzulása, 
csökkenése és idővel háttérbe szorulása volt.

Az állami struktúrákat és intézményeket gyakorlatilag minden szinten a párt megfelelő 
struktúráinak alárendelt szerepbe kényszerítették. A haderő ügyeit szigorúan zárt körben ke-
zelték, elképzelhetetlen volt szakértők által vagy a közvéleményben való nyílt megvitatásuk.

A kommunista pártrendszer azonban nem csak belső torzulásokat eredményezett 
a hadseregben. A szovjet hatalom már a Varsói Szerződés hivatalos megalakítása előtt is 
mind politikailag, mind katonailag szorosan Moszkva fennhatósága alatt tartotta a Vörös 
Hadsereg által felszabadított, a második világháború végén megszállva tartott országokat. 
A Varsói Szerződés formális megalakítása után (1955) azonban a szovjet befolyás alá ke-
rült országok haderői formálisan is Moszkva irányítási és vezénylési rendszerének tagjaivá 
váltak. A tagállamok önálló védelmi tervezőmunkát nem folytathattak, a nemzeti szem-
pontokat nem vehették figyelembe, meg sem vitathatták. Hadseregüket nem képezhették 
ki nemzeti védelmi feladatok ellátására; valamennyi Moszkva utasításait hajtotta végre, 
aminek következtében a biztonságpolitikai gondolkodás a VSZ fennállása idején minden 
tagállamban elhalt.

7. A civil-katonai kapcsolatok két elméleti modellje

A nyugati demokráciák 20. századi elmélete és gyakorlata mindkét fentebb körvonalazott 
veszélynek (a katonák beavatkozásának a politikába, illetve a politika bevonulásának a had-
seregbe) az elhárítására törekszik. A politikai vezetésnek a fegyveres erőkkel kapcsolatos 
döntéshozatalban a katonai befolyás csökkentésére és saját szerepének növelésére kell tö-
rekednie. Két nagyobb elméletet dolgoztak ki arra, hogyan lehet kizárni az említett veszé-
lyek kialakulását és hogyan lehet minimalizálni a katonai hatalom befolyását a politikai 
döntéshozatalra. Az egyik alapkoncepció szerint ezt direkt módon lehet elérni, mégpedig 
a politikai és katonai szféra szigorú elválasztásával, a haderő professzionalizálása révén, 
vagyis a két értékrendszer minél tökéletesebb elválasztásával. A másik alapkoncepció sze-
rint viszont éppen az ellenkező módon, tehát a tisztikar hivatásos katonai értékeit kell köze-
líteni a társadalom értékeihez. Az előbbit Samuel Huntington dolgozta ki, az utóbbi Morris 
 Janowitz (1919–1988) nevéhez kapcsolódik.
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8. Katonai professzionalizmus és politikai semlegesség egyenruhában

A huntingtoni elmélet szerint a polgári demokrácia ideálképe a társadalomtól és politi-
kumtól élesen szétválasztott haderő, a fegyveres gondolkodás minél vegytisztább elválasz-
tása a politikától. Célja a teljesen apolitikus haderő kialakítása, amely kizárólag a politikai 
döntések végrehajtására, nem pedig azok felülbírálására vagy akárcsak kiegészítésére tö-
rekszik. Ennek gyakorlati kifejeződése a polgári és katonai területek szétválasztása, to-
vábbá a polgári döntéshozók és döntéshozatal elsőbbségének biztosítása a katonai felett.

E szemlélet szerint a legfőbb katonai érték a haderő professzionalizálása és politikai 
semlegessége. Huntington két módszert is kidolgozott ennek elérésére: az úgynevezett szub-
jektív és objektív polgári ellenőrzést. Az előbbi a hadsereg feletti polgári ellenőrzést a pol-
gári hatalom maximalizálásával kívánja elérni, a parlament, a kormányzati intézmények 
és az alkotmányos, valamint jogi eszközök kiterjesztésével. Az utóbbi ezzel szemben a pol-
gári ellenőrzés biztosítása érdekében ennek az elvnek a haderő tagjai általi interiorizálását 
kívánja a lehető legtökéletesebbé tenni. E szerint a haderő hivatásos tagjainak ideáljává 
kell tenni a katonai professzionalizmus lehető legtökéletesebb megvalósítását. A polgári 
ellenőrzés kialakítása céljából tehát a fegyveres erőket a lehető legjobban militarizálni kell. 
Ennek egyik módja az, hogy a haderő önmeghatározásának szerves részévé kell tenni azt 
az elvet, hogy a fegyveres erő a politika eszköze, feladata a politika által meghatározott 
célok lehető legtökéletesebb végrehajtása.

A huntingtoni elv következtetése szerint a szubjektív ellenőrzés végső soron a haderő 
politikai szerepvállalásához vezet, hiszen valójában a politikai döntéshozatalban való 
részvételre szólítja fel a hivatásos katonákat, holott a cél éppen ennek ellenkezője. Az ob-
jektív ellenőrzés ezzel szemben képes kizárni a haderő politikai szerepvállalását, hiszen 
ideálszintre emeli azt az elvet, hogy a hadsereg az állam eszköze. Samuel Huntingtonnak 
az ezeket az elveket kifejtő könyve – A katona és az állam. A polgári-katonai kapcsolatok 
elmélete és politikai aspektusa – a téma klasszikusává vált. Négy szempont szerint ajánlja 
a katonai-polgári erőegyensúly vizsgálatát:

• a tisztikar önálló csoportazonosulása és más csoport(ok)hoz való viszonya;
• azon gazdasági források léte és mennyisége, amelyek a hivatásos tisztikar önálló 

rendelkezésére állnak;
• a hivatásos katonai állomány és az aktuális politikai és egyéb hierarchia össze-

fonódása;
• a tisztikar és vezetőinek társadalmi presztízse és népszerűsége.

Összefoglalva tehát e koncepció szerint a polgári döntéshozatali oldal azáltal mente-
sülhet a katonai befolyástól, ha a katonai oldal katonai professzionalizmusa a lehető legna-
gyobb, a politikai és a katonai szféra közti különbség pedig igen éles. Huntington szerint 
a hadsereg ugyan nem emelhető ki teljesen a társadalom többi részéből, a polgári  társadalom 
célja a minél tökéletesebb elkülönülés kell, hogy legyen. Mivel a hivatásos katonák meg-
határozó feladata (végső soron az ellenség megsemmisítése) gyökeresen különbözik a tár-
sadalom más rétegeinek feladataitól (jobbítás, értékek építése, fejlesztés), a hadsereg 
tevékenységének a társadalom többi részétől alapvetően eltérő értékrendszer az alapja. 
Ennek megfelelően a hadsereget szisztematikusan másként kell kezelni, mint a társadalom 
többi intézményét.



162 A biztonsági tanulmányok alapjai

Morris Janowitz koncepciója, amit a The Professional Soldier (A hivatásos katona) 
című művében fejtett ki, ennek az ellenkezőjét hangsúlyozza. Szerinte nincs a valóságban 
példa a politikai és katonai szféra vegytiszta elválasztására, és azt nem is lehet megvaló-
sítani. A katonai és politikai szféra közötti kapcsolat elkerülhetetlen, de nem is lenne jó, 
ha nem létezne.

E megközelítés szerint a polgári demokráciák azon célját, hogy a katonai erő ne nyerjen 
teret a belső politikai döntéshozatalban, oly módon lehet a legmegfelelőbben biztosítani, 
ha a haderő azért nem avatkozik be a politikába, mert minden egyes tagja maga is elkö-
telezetten a demokrácia – és ebből következően a polgári irányítás – híve. A társadalom 
és a hivatásos állomány közti kapcsolatot tehát nemhogy minimalizálni, hanem éppen el-
lenkezőleg, növelni kell annak érdekében, hogy ugyanazok az értékek jellemezzék a hiva-
tásos katonák attitűdjét, mint a polgárokét.

9. A biztonság privatizálása

A társadalom és a fegyveres erők viszonyában is radikális változásokat hozott a hideghá-
ború befejeződése. A katonai fenyegetés szintjének csökkenését a haderők létszámának 
csökkentése követte, maguk után vonva az erőszak állami monopóliumát érintő társadalmi 
és politikai következményeket. Az egyik leglátványosabb változás a katonai szolgáltatóipar 
megjelenése lett. A globális katonai összecsapás veszélyének csökkenésével a hagyomá-
nyos konfliktusokra kialakított eljárások és képességek hatástalanná váltak. A hadvise-
lésben végbement átalakulás egy új típusú hadviselés létrejöttét vonta maga után, aminek 
egyik eredményeként a haderőreformok a tömeghadsereget professzionális haderővel vál-
tották fel, új keresletet és piacot teremtve ezzel. Megindult a privatizációs forradalom, utat 
nyitva a magánvállalkozásoknak az állami szférába. Ezt nagymértékben segítette, hogy 
az új hadviseléshez szükséges technológiát és az hozzá szükséges szakértelmet egyre in-
kább a civil szférából kellett beszerezni. Ilyen körülmények és előzmények után, valamint 
a délszláv válság, az afganisztáni és az iraki konfliktus miatt megnövekedett feladatok tel-
jesítésére rendkívüli gyorsasággal jöttek létre a katonai, illetve biztonsági magánvállalatok.

A tömeghadseregek megszüntetéséből adódó hatalmas munkaerő-kínálat is a katonai 
magánvállalkozásoknak kedvezett. Mivel 1989 után a nemzeti haderők létszámát jelen-
tősen csökkentették, nagy számban került ki a munkaerőpiacra a magánszektor számára 
értékes, szakképzett katona (kiképzett volt sorkatona és leszerelt hivatásos katona). A biz-
tonsági vákuumot kitöltő magánhadseregek mellett létrejött a katonai logisztikai szolgáltató 
szektor, ami a nemzeti haderők kiszolgálásában vesz részt. Az sem elhanyagolható, hogy 
a leépítések következtében eszközök is – általában szovjet gyártmányú fegyverek – nagy 
számban kerültek a piacra.

A katonai és biztonsági magánvállatok megrendelői általában a kormányzatok kö-
réből kerülnek ki, de gyakran nemzetközi szervezetek és vállalatok is igénybe veszik őket, 
hogy olyan széles körű katonai és biztonsági feladatokat lássanak el, mint a harctámo-
gatás, kiképzés, hírszerzési tevékenység biztosítása, műveleti támogatás, stratégiai tervezés 
és tanácsadás, technikai segítségnyújtás, konfliktus utáni újjáépítés. E magánvállalatok je-
lentősége igazán 2003 után, az iraki műveletek megkezdésével nőtt meg, ahol néhány év 
alatt több tucatnyi biztonsági magánvállalkozás több tízezer alkalmazottat foglalkoztatott. 
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A legismertebbek közülük a Blackwater, a DynCopInternational és az Armor Group In-
ternational. Feladatkörük felettébb változatos: lakóhelyek és munkahelyek őrzése, magas 
rendfokozatú amerikai tisztek védelme, biztonsági védőkíséretek (a kormány alkalmazottai, 
diplomaták, nemzetközi, illetve egyéb szervezetek, segélyszervezetek képviselői, szállító 
feladatokat ellátó egységek számára), az Irakba tartó vagy Irakban mozgó járműkonvojok 
és személyzetük biztosítása, biztonsági tanácsadás és tervezés.

A biztonság privatizálásában igen komoly problémát jelent a katonai és biztonsági 
cégek jogi státuszának és szabályozottságának (pontosabban szabályozatlanságának) kér-
dése. Ezek a vállalatok és cégek a nemzetközi jog alól kibújva tevékenykednek, legtöbbjük 
nemcsak amerikai vagy brit állampolgárokat alkalmaz, hanem a világ különböző részéről 
származó veterán, harci tapasztalatokkal rendelkező harcosokat is (a biztonsági magán-
vállalatok Irakban meghalt alkalmazottai között 45 nemzet képviselői szerepeltek), akikre 
nem vonatkoznak az amerikai törvények.

A műveleti területen dolgozó civil kontraktoroknak és a hadsereg katonáinak felelős-
ségre vonásával kapcsolatban nincs egységes jogi szabályozás. Ha katona követ el a bűn-
cselekményt, akkor a főszabály szerint azon államnak van felette joghatósága, amelynek 
a hadseregében szolgál. Az amerikai katonákra az amerikai katonai büntető kódex vonat-
kozik. Ha egy magánszemély bűncselekményt követ el, akkor a főszabály szerint a fele-
lősségre vonás joghatósági alapon abban az országban történik, ahol a bűncselekményt 
elkövették. A katonai magánvállalatok alkalmazottai civilek, ezért felelősségre vonásuknak 
elméletileg azon állam joghatósága alá kellene tartoznia, ahol a bűncselekményt elkövették. 
Az eddigi tapasztalatok azt mutatják, hogy a katonai magánvállalatok minden eszközzel ki-
vonják konfliktusba került alkalmazottaikat az érintett ország joghatósága alól.

9.1. A kockázatközösség társadalma

A fegyveres erők és a társadalom kapcsolatára vonatkozó új teóriák egyike a kockázat-
közösség társadalma, amely Martin Shaw-nak, a sussexi egyetem szociológus professzo-
rának (1947–) nevéhez fűződik, aki az 1990-es  évek elején megjelent, The Development 
of the  “Common-risk” Society6 című írásában a modern társadalom és a katonai intéz-
mények legújabb fejlődési irányait vizsgálta. Kiindulópontja az volt, hogy a modern tár-
sadalmak alapvető átalakuláson mennek át: míg korábban a társadalmi egyenlőtlenségek 
elsősorban a vagyon és a jövedelem fogalmaival voltak leírhatók, napjaink társadalmait 
(a korábbi egyenlőtlenségek megtartása mellett) újfajta kockázatok is jellemzik. Ilyen koc-
kázatnak tekinthetők a környezeti veszélyek, a nukleáris vagy vegyi fenyegetések, amelyek 
új  megoszlásban érintik a társadalom egyedeit, s ez az új megoszlás keresztülmetszi a ha-
gyományos egyenlőtlenségek vonalait. A modernitás a korábbinál közvetlenebbül kapcsolta 
össze a biztonság fogalmát a megváltozott kockázatokkal. A kockázatok ugyanis mind in-
tenzitásuk, mind pedig az általuk érintett tömegek nagysága szempontjából globalizálódtak. 
Új kockázatok jöttek létre a modern társadalmi szervezet jellegéből eredően: kockázat fakad 
a teremtett környezetből, vagy a társadalmasított természetből, valamint az emberi tudás 

6 Shaw 2000, 13-26.
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behatolásából az anyagi világ eddig rejtett titkaiba. Ráadásul a korábbiakhoz képest a tár-
sadalmak összehasonlíthatatlanul magasabb szinten vannak tudatában e kockázatoknak.

A modern társadalmak természetesen a szociális és egyéni biztonság messzemenően 
magasabb fokán állnak, mint elődeik, s a kockázatokkal való foglalkozás legkevésbé sem 
jelenti, hogy az életet fenyegető veszélyek közvetlen konkrétságukban kerültek volna elő-
térbe. A modern társadalmak tagjai például biztonságosabb helyzetben vannak életkilátá-
saik, a várható élettartam, a betegségektől mentes életvitel és sok más tekintetben, mint 
bármely megelőző történelmi kor emberei. A kockázatokkal való foglalkozás a szakértők 
és a közbeszéd szintjén inkább arról szól, hogy milyen a kockázatok eloszlása egy adott 
cselekvési közegben.

Alapvetően a veszélyek nagyságát olyan események jelzik, mint a globális pénzügyi 
rendszer összeomlása (2008), a klímaváltozás, a termonukleáris háború tovább élő fenye-
getése, illetve az olyan társadalmilag okozott katasztrófák, mint a víz- és elektromos rend-
szerek lerombolása Irakban az öbölháború idején.

Mind a modernitás, mind a globalizáció gyorsuló folyamata arra ösztönzi a társada-
lomtudományokat, hogy újraértelmezzék a társadalom és az állam, illetve az államon belül 
a hatalom problematikáját. A globalizáció sok magyarázata hivatkozik a nemzetállam hát-
térbe szorulására a világpiac és a globális kultúra nyomása alatt. Az új társadalomtudományi 
teóriák egyik feladata épp ennek a folyamatnak az értelmezése, vagyis annak azonosítása, 
hogy az állami hatalom miként változik e hatások alatt. Alapvető mindezen interpretáció 
a hadsereg és a társadalom viszonya szempontjából is.

1989 után ellentmondásos folyamatok szemtanúi vagyunk: az államok (elsősorban a hi-
degháborúban győztes Nyugaton) erősebbek, mint korábban, másfelől pedig ugyancsak erő-
södni látjuk a nemzetállami követeléseket Kelet- és Nyugat-Európában egyaránt. A látszólag 
ellentétes tendenciák azonban összefüggenek. Nemcsak annyiban, amennyiben a naciona-
lizmus reakció a globális és regionális integrációra, hanem abból a szempontból is, hogy 
az államok széttöredezése új kihívásokat jelent: vajon mennyire képesek a Nyugat uralta 
globális intézmények a világpolitika menedzselésére? Mivel bizonyos államokat szétfor-
gácsoló háborúk világválságként fognak megjelenni, a nyugati államok egyre gyakrabban 
a globális válságmenedzser szerepében találják magukat, és ezért folyamodnak globális 
intézményekhez a megoldási folyamatok során. Ezek a folyamatok viszont a Nyugaton be-
lüli fragmentáló tendenciák ellen hatnak, olyannyira, hogy még akkor is, amikor a nyugati 
tömb legnagyobb tagjai közti gazdasági verseny növekszik, a nagyobb globális válságokkal 
szembeni politikai-katonai együttműködésük (minden felszíni véleménykülönbség elle-
nére) fennmarad. Fontos rámutatni a globális állam kialakulási folyamatában a gazdasági, 
politikai és kulturális globalizációval való kölcsönhatásokra. A nyugati államoknak egyre 
inkább részt kell vállalnia a világgazdaság menedzseléséből, mert saját gazdasági integrá-
ciója és minden egyes kormány gazdaságpolitikai sikere egyre elválaszthatatlanabb a glo-
bális gazdaság általános erejétől és stabilitásától. A nyugati államok mintegy  automatikusan 
bevonódnak a globális katonai és politikai krízisek kezelésébe, főként a helyi háborúkba, 
részint azért, mert azok kihatással vannak a regionális stabilitásra, részint amiatt, mert 
a világméretű médiafigyelem révén a válságok hatásai ismertté válnak a nyugati társadal-
makban, amelyeknek morális nyomása cselekvésre készteti a kormányokat.

A „kockázatközösség társadalma” fogalom tehát azt a gondolatot tételezi, hogy az új 
veszélyforrások nemcsak a hagyományos társadalmi választóvonalakat, hanem a politikai 
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határokat is átlépik. Ebben az értelemben eleve benne rejlik a fogalomban a kockázat tá-
gabb értelmezése. Ugyanakkor a modernitás és posztmodernitás elméletei felvetik, hogy 
ezek a közösségek sokkal inkább plurálisak, egymást átfedők, és állandó átalakulás tárgyai 
lesznek, semmint kötöttek és körülhatároltak.

A kockázatközösség gondolata természetesen nem teljesen új a fegyveres erők számára 
sem. A hidegháborús korszak nagyobb nemzeti biztonsági fenyegetései mind közös fenye-
getések voltak, nem nemzetiek. Ma a legtöbb nyugati államnak gyakorlatilag semmiféle 
komolyabb nemzeti katonai fenyegetéssel nem kell szembenéznie: csak azok számítanak 
komoly fenyegetésnek, amelyekről azonnal feltételezhető, hogy a nyugati rendszert mint 
egészet fenyegetik. A nyugati államok tehát még hagyományos katonai értelemben is már 
vagy fél évszázada a közös biztonság perspektívájában működnek, s eközben egy bizton-
sági közösséget hoztak létre. A kockázatközösség társadalma tehát egészen tág értelemben 
maga a globális társadalom, amely most van születőben.

Ugyanakkor a közös kockázat gondolatának többszörös jelentése van a mai transzat-
lanti és európai fegyveres erők számára. Egyfelől viszonylag jól megalapozott elgondolások 
léteznek a kockázatról és a biztonságról a nem nyugati államokkal való kapcsolatokban. 
Ezek az elgondolások nagyszabású változásokon mentek keresztül, mivel többé már nem 
összpontosulnak egyetlen, nyilvánvaló ellenfélre (a szovjet tömbre). A hagyományos ka-
tonai fenyegetést azonban egy sor nem nyugati állam felől is újra lehet definiálni: nemcsak 
Oroszország vagy Kína, hanem (regionális összefüggésekben) olyan kisebb államok felől 
is, mint például Irán.

Ezen túlmenően vannak közös kockázatok az emberi társadalom tagjai számára, ame-
lyek olyannyira különböző forrásokból fakadnak, mint amilyenek a környezeti változás 
és a politikai turbulenciák. Bár leírhatjuk őket a világtársadalom közös kockázataiként, 
valójában ezek igen egyenlőtlenül hatnak a különböző csoportokra. A szegény régiókban 
élő emberek gyakran jobban ki vannak téve a környezeti problémáknak, és kevesebb erő-
forrással rendelkeznek azok kezelésére, mint azok, akik nyugaton élnek. A háborús öve-
zetek civil lakosait megölik vagy menekültek lesznek, míg a nyugati emberek a tévében 
nézik a háborút. A legszélsőségesebb gyötrelmeket elszenvedő áldozatok sorsa az egyre 
inkább globálissá váló kommunikáció és politikai rendszerek következtében válik közös 
problémává a világpolitikai rendszer mint egész és főként annak nyugati centruma számára.

Természetesen nem minden közös kockázat jelent katonai problémát. A globális kör-
nyezeti kihívások közös döntéshozatalt, politikaalkotó és -végrehajtó intézményeket kö-
vetelnek, és csak ott lesznek katonai következményeik, ahol ezek csődöt mondanak. 1989 
után Európa hajlott rá, hogy a menekülteket növekvő biztonsági problémaként tüntesse fel. 
Csakhogy a menekültek olyan emberek, akiknek maguknak van biztonsági problémájuk, 
és felettébb nehéz őket fenyegetésként értelmezni a befogadó állam számára. A háborús 
övezetekből menekülők Európában adminisztratív, gazdasági és társadalmi problémát je-
lentenek, nem katonait. A válsággal sújtott régiókban (Ruanda, Mali) a menekülttáborok 
helyenként hatalmi bázisul szolgálnak a felkelők számára, így nem ok nélkül tekintik őket 
fenyegetések forrásainak.

A kockázatközösség társadalmának fogalmához katonai dimenzió is tartozik. A leg-
főbb problémáknak azok a veszélyek látszanak, amelyek az államok szétforgácsolódása 
és megreformálása következtében a polgári lakosság biztonságát fenyegetik a nem nyugati 
világ egyes régióiban, nevezetesen Afrikában és a volt kommunista területeken: a Balkánon 



166 A biztonsági tanulmányok alapjai

és a Kaukázusban. Ezekből a problémákból olyan teendők fakadnak, hogy globális legiti-
mitású politikai intézményeket és hatóságokat kell létrehozni az emberi élet és az emberi 
jogok védelme érdekében, a nyugati és más katonai erőket pedig olyan intézményekké kell 
átalakítani, amelyek képesek a háborúk kezelésére, a legitim politikai akarat érvényesíté-
sére. Ma egy ilyen napirend kifejlesztésének korai szakaszában vagyunk.

7. dokumentum

A nem állami biztonságpolitikai szereplők

A Greenpeace a világ egyik legnagyobb nem kormányzati nemzetközi környezetvédelmi 
szervezete. Az 1971-es  alapítása óta egyre bővülő szervezetnek jelenleg 41 országban 
van irodája. Célja, hogy kampányaival minél szélesebb körben terjessze a környezettu-
datos szemléletet és életmódot, valamint felderítse a természetet és az emberi környezetet 
pusztító tevékenységeket, majd ezek felelőseit tevékenységük megváltoztatására bírja. 
A nemzetközi környezetvédő mozgalmak radikális irányzatát képviseli, és elsősorban 
látványos akcióiról ismert. Az alábbi kérdésekben folytat nemzetközi kampányt: a fosz-
szilis tüzelőanyagokról és az atomenergiáról a megújuló energiaforrásokra való átállás, 
a globális felmelegedés megállítása, az üzleti érdekeket szolgáló, genetikailag módosí-
tott élőlények (GMO) előállításának betiltása, a tengerszennyezés és a tengeri élővilág 
pusztításának megszüntetése, a trópusi esőerdők megmentése, a mérgező vegyi anyagok 
kibocsátásának beszüntetése.

Az Amnesty International (AI) 1961-ben  alapított nemzetközi, nem kormányzati kari-
tatív szervezet, amely az emberi jogok elismertetéséért küzd. Öt kontinensen, több mint 
150 országban 1,8 millió különböző politikai és vallási meggyőződésű tagja, támoga-
tója van. A fontos döntéseket az AI Nemzetközi Tanácsának a nemzeti szervezetek által 
delegált tagjai hozzák. A szervezet az emberi jogok megsértése ellen folytatott kutató-
munkájához és kampányaihoz kormányoktól nem kér és nem fogad el támogatást, a mű-
ködéséhez szükséges pénz előteremtése elsősorban az AI nemzeti szervezeteinek és helyi 
önkéntes csoportjainak feladata. A szervezetet 1977-ben  Nobel-békedíjjal tüntették ki 
a kínzás elleni kampányáért.

2010 óta az AI szisztematikusan támadja a magyar közjogi átalakítás egyes ren-
delkezéseit, főleg a médiáról szóló törvény, a bírói függetlenség, a menekültek jogai 
ügyében.

9.2. A posztmilitáris társadalom

A fegyveres erők és a társadalom kapcsolatával foglalkozó kutatások másik fontos 
iránya a katonai intézmények és értékek szerepének jelentősége a társadalomban. A klasz-
szikus nemzetállam a modernitás korszakában a háború szervezésének egy módjával (to-
tális háború)  , a katonai szervezet egy formájával (tömeghadsereg) és a katonai kultúra 
egy  társadalmi formájával (tömegmilitarizmus) kapcsolódott össze. A felsorolt elemek 
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 mindegyike nagy változáson ment át a 20. század második felében és a bipoláris rendszer 
felbomlása óta.

A katonai technológiában a nukleáris fegyverzetek és a csúcstechnológia irányába vég-
bement elmozdulás azt jelentette, hogy a tömeghadseregre támaszkodó koncepciók – ahogy 
azokat történetileg a 19. században és a 20. század első felében megismertük – már a hi-
degháború idején idejétmúlttá kezdtek válni. Ennek következményeképp csökken a tár-
sadalmakban a hadsereg iránti szimpátia, és különösen gyengül a hadkötelezettség mint 
republikánus érték és mint az állampolgári kötelesség teljesítésének felfogása. Ahol a had-
kötelezettség továbbra is fennmaradt, mint például a kontinentális Európában, ott e szer-
vezet továbbélése speciális okok miatt történt. Ezen okok között említhetjük a szárazföldi 
támadás nagyobb veszélyét (szemben az olyan óceánon vagy tengeren túli országokkal, mint 
az USA vagy az Egyesült Királyság), a katonai szolgálat régi, a nemzeti identitáshoz kap-
csolódó, meggyökeresedett hagyományát (például Franciaország), a sorozás demokratikus 
jelentőségébe vetett hitet (Németország), vagy éppen az önkéntes haderő költségességét 
(Közép- és Kelet-Európa). Annak ellenére, hogy ennyi különböző ok volt a sorozottakból 
álló haderők fenntartására, a fő tendencia mégis az lett, hogy a besorozottak helyét egyre 
inkább átvették a modern fegyverrendszereket kezelő hivatásos katonák. Ezt a tendenciát 
tükrözte a hadkötelezettség teljes eltörlése, a kontinentális államokban a szolgálati idő le-
rövidítése, illetve a joggyakorlatban a szolgálatot lelkiismereti okokból megtagadókkal 
szembeni liberálisabb bánásmód, valamint a besorozottak harci helyzetekbe küldésének 
lehetőség szerint kerülése.

A társadalom és a fegyveres erők közti kapcsolatok intézményi alapjait érintő vál-
tozásoknak megfelelően nagy változások mentek végbe a militarizmus kultúrájában is. 
Ez az észak-amerikai kontinensre volt leginkább jellemző, de az utóbbi időben egyre nö-
vekvő mértékben a kontinentális európai államokra is. A legjelentősebb változás ezek közül 
a nemzeti kultúrákban a hagyományos katonai értékek és jelképek kikerülése a korábbi köz-
ponti helyükről. A varázslatosság, a nagyrabecsülés, de legalábbis a tisztelet, amely a ko-
lonializmus és a világháborúk korában a katonaságot, annak hierarchiáját, az egyenruhát 
és a többi jellemzőjét övezte, fokozatosan vesztett jelentőségéből. A tradicionális respektus 
helyére a fegyverzet kultúrája lépett, aminek központjában a fegyverzetek és általában 
a technológia iránti rajongás áll, továbbá a sportszurkolói típusú militarizmus, amit a tele-
víziós közvetítéseknek köszönhetünk.

A tömegmilitarizmus intézményi és kulturális alapjainak egyidejű átalakulása a nyu-
gati államokban egy fokozódóan posztmilitáris társadalomhoz vezetett. A militarizmus 
azonban még mindig fontos szerepet játszik, részben mint a világ- és egyéb háborúk kul-
turális hagyatéka, részben az általános fogyasztói és szórakoztatóipari kultúra eleme.

A hidegháború befejeztével a posztmilitáris tendencia valószínűleg gyorsulni fog 
a világ társadalmainak nyugati dominanciájú részében. A klasszikus nacionalista mili-
tarizmus újjászületése bizonyos régiókban, mint a volt Jugoszláviában, groteszk, karika-
túraszerű. Még tömeggyilkos formájában is csak részben mond ellent e fő tendenciának, 
sőt egyenesen lendületet ad annak azáltal, hogy a nyugati államokat rákényszeríti egy 
békés, liberális-demokrata világrend elveinek és intézményeinek meghatározására. Ebben 
a kontextusban még a katonai intézmények meghatározása is posztmilitáris: békefenn-
tartókként, a humanitárius segítség hordozóiként vagy radikálisabban béketeremtők-
ként,  világrendőrségként írják le őket. Míg egyes bírálók egyfajta hangsúlyozottan orwelli 
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 tendenciát látnak a béke és háború ilyetén újrahatározásában, mások úgy is értelmezhetik, 
mint jellegzetesen posztmodern átalakulást.

Ellenőrző kérdések, tételek
• Mit jelent a haderő demokratikus irányítása és ellenőrzése?
• A fegyveres erők politikai irányításának történelmi modelljei.
• A haderő szubjektív és objektív ellenőrzése.
• Mi segítette a biztonság privatizálását?
• Mi jellemzi a „kockázatközösség társadalma” elméletet?
• Mi a katonai intézmények és értékek szerepe a társadalomban?



X. A politikai erőszak

A politikai erőszak egyidős az állam történetével, és közvetlenül a szuverenitás fogalmával 
kapcsolatos. Az állam szuverenitása az ország területén belül korlátlan, a nemzetközi jogban 
ezt fejezi ki a belügyekbe való beavatkozás tilalma. A fennálló rend betartatása az állam 
feladata a belpolitikai szereplők mindegyikével. A belső rend fenntartásának kötelezettsége 
mellett az állam további alapfeladata, hogy megvédje állampolgárait más állam politikai-
erőszak-alkalmazásával szemben.

1. A politikai erőszak formái

A politikai erőszakformák osztályozására a legkézenfekvőbb eljárás az erőszak kezdeménye-
zője, illetve az erőszak célja alapján történő felosztás. A kezdeményezők elsősorban az ál-
lamok, illetve az állampolgárok lehetnek. Az államok rendelkeznek ugyanis a legitim politikai 
erőszak monopóliumával, vagyis alkalmazhatnak törvényekkel szabályozott erőszakot állam-
polgáraikkal szemben az egyénnek és közösségeiknek életkeretet biztosító állam fenntartása 
érdekében. Évszázadokon keresztül a háború is szinte kizárólag az államok közötti fegyveres 
konfliktust jelentette. Csupán a 20. században bővült ki jelentése a nem állami biztonságpoli-
tikai szereplőkre. A másik oldalt tekintve a történelmi tapasztalatok azt mutatják, hogy az ál-
lami vagy más állampolgárok által alkalmazott erőszakkal szemben az állampolgárok maguk 
is rendszeresen politikai erőszakhoz folyamodnak.

6. táblázat
A politikai erőszakformák felosztása

Cél
Állam Állampolgár

Kezdeményező

Állam

• Háború
• Titkos hadműveletek
• Büntetőcsapások
• Államilag támogatott terro-

rizmus

• Törvények betartatása
• Törvényes elnyomás
• Törvénytelen elnyomás (ál-

lami terror)
• Célzott gyilkosságok

Állampolgár

• Zendülés
• Lázadás
• Felkelés
• Forradalom
• Gerillaharc
• Államcsíny

• Zendülés
• Polgárháború
• Rendfenntartó éberség
• Rasszista pogrom
• Etnikai tisztogatás
• Terrorizmus
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Az államoknak más államokkal szembeni politikai erőszakformái közül a legfontosabb 
a háború, aminek békeidőben is gyakorolt formái a titkos hadműveletek és a büntető csa-
pások. Az államok természetesen alacsonyabb szintű erőszakot is bevethetnek más ál-
lamokkal szemben, így például korlátozott légicsapásokat, kommandós rajtaütéseket, 
az ellenség ügynökeinek elhárítását. A politikai erőszakkal foglalkozó szakirodalom az ál-
lamok államokkal szembeni erőszakformájának tekinti az államilag támogatott terroriz-
must is, vagyis azt a helyzetet, amikor egy kormányzat paramilitáris csoportokat támogat 
annak érdekében, hogy azok terrortámadásokat kövessenek el.

A szakirodalom és a nemzetközi jog azonban napjainkban viszonylag egységes abban, 
hogy nem használja az állami terrorizmus kifejezést. Egyrészt mivel törvényesnek ismeri 
el az állam erőszakmonopóliumát, és nem kívánja ezzel is tovább terhelni a terrorizmus 
fogalmával kapcsolatos nemzetközi vitát. Másrészt az állami terrorizmus fogalmától való 
tartózkodás nem jelenti azt, hogy a szakirodalom és a nemzetközi jog ne különböztetné 
meg határozottan a törvényes és törvénytelen állami erőszakot, de ez utóbbit az emberi 
és állampolgári jogok, az emberiesség elleni és háborús bűnök kategóriáiban értelmezi, 
illetve szankcionálja.

2. Zendülés, lázadás

Az állampolgároknak az állam, annak képviselői, intézményei elleni erőszakos politikai 
fellépése a zendülés, illetve a lázadás. A zendülés egy formalizált, hierarchikus rend tag-
jainak (például alacsonyabb beosztású tisztek, matrózok leváltják parancsnokukat; lásd 
például Herman Wouk Zendülés a Caine hadihajón című munkáját) spontán erőszakos 
megnyilvánulása a vezető személye, illetve annak döntései ellen. Bár a zendülést bizonyos 
fokú tervezés (összebeszélés) előzheti meg, résztvevői – akik csoportja általában kis lét-
számú – nem szerveződnek hierarchiába. A lázadás a zendülésnél intenzívebb, általában 
egy (állami) intézmény konkrét intézkedésével szembeni tömeges erőszak. Bár a zendü-
lésnél kevésbé tervezett, a benne részt vevők száma nagyobb. Fontos jelezni, hogy a lá-
zadás sem irányul az alkotmányos rend megdöntésére, a résztvevők ugyanis többnyire 
az eredeti helyzet visszaállításáért szállnak síkra.

3. Felkelés, forradalom

A felkelés szervezett politikai erőszakforma. Mivel a hatalomgyakorlással szembeni elége-
detlenségből fakad, ezért általánosabb politikai és társadalmi céljai vannak, így nagyobb 
tömegeket mozgósít. Bár a felkelés általában nincs előre megtervezve, mégis – a zendü-
léssel és a lázadással szemben – intézményeket hoz létre (például bizottságok, tárgyaló-
csoportok stb.). A felkelés résztvevői általában nem az alkotmányos rend megdöntését, 
sokkal inkább annak visszaállítását tűzik célul.

Az állampolgárok által indított alighanem legismertebb szervezett politikai erőszak-
forma a forradalom, amelynek ugyancsak nincs konszenzusos definíciója. Legáltaláno-
sabban megfogalmazva a forradalom a politikában, a gazdaságban és a társadalmi életben 
gyökeres változásokat előidéző, előkészített és szervezett politikai erőszak. A politikai for-
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radalmak közül a polgári (az 1640-es  angol, 1776-os  amerikai, 1789-es  francia, az 1848-as  
európaiak), a szocialista (az 1917-es  orosz, az 1949-es  kínai, az 1959-es  kubai), az anti-
kommunista forradalmak (az 1956-os  magyar, az  1968-as  csehszlovák, az 1980–1981-es  
lengyel, az 1989-es  közép- és kelet-európaiak), illetve az iszlám forradalom (az 1979-es  
iráni) a legismertebb. Kulturális forradalomként tekint a szakirodalom egy része a rene-
szánszra és a reformációra, bizonyos találmányok kapcsán pedig technológiai forradalmat 
emleget (például neolitikus forradalom, ipari forradalom, digitális forradalom).

Jóllehet az egyes politikai forradalmak igen különbözőek lehetnek, általában alapos, 
hosszú, többnyire titkos előkészületet igényelnek, és legfőbb céljuk a politikai hatalom 
erőszakos megragadása, amit tömegmozgalom kísér. A forradalmi erőszak rövid ideig tart, 
de nagy intenzitású is lehet. A forradalom vezetője leggyakrabban valamilyen politikai 
szervezet vagy párt, ami elvégzi a forradalom előkészítésének szakaszában a forradalmi 
káderek toborzását, oktatását és mozgalomba való beszervezését. A forradalom vezető-
jének nem minden tevékenysége illegális, hiszen például propagandát többnyire legálisan 
is folytathat. Legrövidebb formában a politikai forradalmat egy olyan alulról építkező, 
nagyszámú résztvevőt feltételező lázadásként írhatjuk le, amelynek előkészítő szakasza 
igen hosszú lehet, a közvetlen erőszakos konfrontációs szakasza pedig viszonylag rövid.

4. Államcsíny

A polgárok állam elleni erőszakos fellépése az államcsíny is, amely rövid idő alatt, gyorsan 
lezajló, titokban szervezett lázadás az állami hierarchia magas szintjén, kevés résztvevővel, 
s általában kevés erőszakkal. Az államcsíny csak akkor sikeres, ha annak végrehajtóit tá-
mogatja a hadsereg vagy valamelyik jelentős állami erőszakszervezet.

5. Polgárháború

A polgárháború társadalmi csoportok hatalomért vívott harca, de a polgároknak az ál-
lammal szembeni erőszakos fellépéseként is értelmezzük. A polgárháborúnak ugyanis 
legalább négy – az 1949-es  genfi egyezményekben rögzített – kritériuma van:

• a polgárháborút kirobbantó félnek ki kell terjesztenie fennhatóságát az ország te-
rületének valamely részére;

• tényleges közigazgatási felügyeletet kell gyakorolnia az általa elfoglalt területen 
élő polgári lakosság felett;

• el kell érnie, hogy a központi hatalom vagy egy harmadik fél hadviselőként is-
merje el;

• a kormány a reguláris fegyveres erőket is bevesse ellene.

A genfi egyezmények ugyanakkor nem határozzák meg a polgárháború fogalmát, csupán 
annyit mondanak róla, hogy nem államok között vívott fegyveres konfliktus. James D. 
 Fearon (1963–) politológus definíciója szerint a polgárháború „egy országon belül, szerve-
zett csoportok által vívott fegyveres konfliktus, amelynek célja a központi vagy a regionális 
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hatalom megszerzése, vagy a kormányzati politika megváltoztatásának kikényszerítése”.1 
Számos szakember az áldozatok számát (100-tól  1000 főig) is a polgárháború egyik felté-
telének tekinti.

A szakirodalom általában külön kategóriaként tárgyalja a gerillaháborút, jóllehet ez in-
kább a hadviselés egy sajátos formája, semmint önálló politikai erőszakforma. A gerilla szó 
kis háborút jelent, és mint hadviselési forma – vagyis szétszórtan, kis alakulatokkal vívott 
háború az erősebb ellenséggel szemben – valószínűleg régebbi, mint a hagyományos há-
ború. A politikai erőszakformákkal foglalkozó szakértők véleménye megoszlik a gerillaharc 
lehetséges céljairól: míg egyesek az ellenség végső kifárasztása révén elért győzelmet is le-
hetségesnek tartják, mások szerint csak ideiglenes, a szervezett hadsereg felállításáig tartó 
szakasza lehet a harcnak. A gerillaharc lényege a közvetlen, döntő csatahelyzet elkerülése, 
olyan hosszan elnyúló, sok kisebb összecsapásból álló harcmodor, amely ellensúlyozza a lét-
szám, a fegyverzet és a felszerelés szegényességét, így megakadályozza az esetlegesen na-
gyobb haderejű ellenség teljes kibontakozását és ütőképessé válását. Taktikai szempontból 
azonban a gerillaháború résztvevői is a konvencionális hadseregéhez, annak gyalogságához 
hasonló hadviselést folytatnak.

6. Rendfenntartó éberség, pogrom, etnikai tisztogatás

Egy társadalmon belül az állampolgároknak állampolgárokkal szembeni politikai erőszak-
tételének különleges formáját jelenti a rendfenntartó éberség, a rasszista pogrom és az et-
nikai tisztogatás. A rendfenntartó éberség egy törvényes eljárásokon kívüli, hivatalosan 
nem engedélyezett kísérlet a bűnözés visszaszorítására. A fogalom eredetileg az amerikai 
polgárháborúból származik, és azokat a felhatalmazás nélkül szervezett testületeket – éber-
ségi bizottság (vigilance committee) – értették alatta, amelyek rendfenntartó és büntető 
feladatokat teljesítettek, amikor a hivatalos bűnüldöző szervek láthatóan elmulasztották 
vagy nem voltak képesek e feladatukat ellátni. Az amerikai polgárháború idején különösen 
a déli államokban szerveződtek ilyen csoportok a feketék és az abolicionisták terrorizálá-
sára és ellenőrzésére, illetve az unionisták támadásának visszaszorítására. A kifejezés mai 
értelmezésében kifejezetten etnikai vagy más politikai kisebbség elleni erőszakot takar.

A pogrom kifejezés az orosz pusztítás szóból származik, valamely kisebbség ellen 
irányuló irányítatlan (de nem feltétlenül spontán) csoportos vagy tömeges erőszakcselek-
ményt jelent.

Az etnikai tisztogatás egy etnikai csoport erőszakos és céltudatos kiűzése egy terü-
letről az adott régió etnikai összetételének megváltoztatása érdekében. A nemzetközi ad 
hoc bíróságok értelmezése szerint az etnikai tisztogatás egy etnikai csoport tagjainak erő-
szakos és gyors kiűzését jelenti, ami a tulajdonuk kifosztásával, felégetésével, letartózta-
tásokkal, kivégzésekkel, általában emberiesség elleni bűncselekmények elkövetésével jár 
együtt. Más értelmezés szerint etnikai tisztogatásnak tekinthető minden olyan szisztema-
tikus kiszorító politika, aminek révén egy adott terület által benépesített lakosság tagjait 
arra kényszerítik, hogy elhagyják lakhelyüket.

1 Tálas 2014, 3.
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Példának okáért a fent vázolt szervezett politikai erőszakformák akár egyetlen konf-
liktusban együttesen is felbukkanhatnak. Az első csecsen háború 1994-es  kirobbanásától 
az orosz antiterrorista hadművelet 2009-es  lezárulásáig az alábbi politikai erőszakformákkal 
találkozhatunk: háború (1994–1996, 1999–2000), gerillaháború (1994–1996, 1999–2000) 
polgárháború (1999–2000), célzott gyilkosságok (2001–2009), terrorizmus (1999–2009).

7. A terrorizmus fogalma

A terror az ijedtséget, rémületet jelentő latin terreo szóból származik, s mai jelentését 
a nagy francia forradalom idején nyerte el. Ebből az időből származik a régime de la ter-
reur, a rettegés rendszere kifejezés, amit a jakobinus diktatúra időszakának jellemzésére 
használtak, de a terreur blanche, a fehérterror kifejezés is, amely a Bourbonok visszatéré-
sének időszakában terjedt el.

Bár a terrorizmusnak nincs nemzetközileg elfogadott konszenzusos definíciója, ez nem 
jelenti azt, hogy tartalma ne lenne viszonylag pontosan körülírható. A különböző terroriz-
musdefiníciók közös elemei az erőszak használata és az erőszakkal való fenyegetés, a po-
litikai célok, a félelemkeltés szándéka, annak civilekkel vagy nem harcolókkal szembeni 
alkalmazása, illetve az állami szint alatti elkövetők, akik lehetnek csoportok vagy egyének.

8. dokumentum

Néhány terrorizmus-adatbázis terrorizmus definíciója

Worldwide Incident Tracking System (WITS): „Azok a végrehajtott támadások terrorcse-
lekmények, amelyek során csoportok vagy egyének politikai motiváció alapján, szándé-
kosan vagy meggondolatlanságból civileket, illetve nem harcolókat (non-combatant) vagy 
azok tulajdonát támadják, s az akció nem esik a politikai erőszak olyan más, különleges 
kategóriájába, mint a bűnözés, a zavargások, vagy a törzsi erőszak.”2

RAND Database of Worldwide Terrorism Incidents (RDWTI): „Azok a politikailag 
motivált, általában civilek ellen elkövetett erőszakos és a nyilvánosság előtt elkövetett 
akciók terrorcselekmények, amelyeket annak érdekében követnek el, hogy félelmet kelt-
senek, aminek hatására másokat valamilyen tevékenységre rávegyenek vagy attól el-
riasszanak.”3

A Global Terrorism Database (GTD) kritériumai:
• az erőszakos cselekménynek tudatosnak és szándékosnak kell lennie;
• emberek vagy tulajdonuk elleni erőszakkal vagy erőszakkal való fenyegetéssel 

kell járnia;
• az elkövetőknek állam alatti szereplőknek kell lenniük;

2 Forrás: https://ds-drupal.haverford.edu/aqsi (A letöltés dátuma: 2017. 11. 20.)
3 Forrás: www.rand.org/nsrd/projects/terrorism-incidents.html (A letöltés dátuma: 2017. 11. 20.)

https://ds-drupal.haverford.edu/aqsi/
file:///D:/___MUNKA/____AKTU%c3%81LIS%20NINCS%20NYOMD%c3%81BAN/474_EKM%20A%20biztons%c3%a1gi%20tanulm%c3%a1nyok%20alapjai/www.rand.org/nsrd/projects/terrorism-incidents.html
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• a cselekményt politikai, gazdasági, vallási vagy társadalmi változások céljából kell 
elkövetni, a gazdasági cél önmagában csak akkor elegendő kritérium, ha alapvető 
változásokat akar elérni (a nyereségvágy önmagában nem elég);

• a cselekménynek az áldozatokon túlmutató kényszerítést és félelemkeltést is ma-
gában kell hordoznia, továbbá bizonyítást kell nyernie annak, hogy az elkövető 
szándéka a kényszerítés vagy nyilvános félelemkeltés volt;

• a cselekménynek kívül kell esnie a szabályozott hadviselés és a civilek vagy fegy-
vertelenek támadását tiltó jogi normákon.4

A fogalom további bővítésének igazolásához járul hozzá a Country Reports on terro-
rism 2016 kiadvány is.5

Konszenzusos definíció hiányában a terrorizmus meghatározására a nemzetközi közösség 
két módszer is alkalmaz: egyrészt azt határozza meg, hogy mi nem jellemzi a terrorizmust, 
másrészt a terrorcselekmények jellemzői alapján igyekszik körülírni a fogalmat.

Az első alapján az idegen megszállás ellen vívott nemzeti felszabadító és függetlenségi 
harcot, a demokrácia és a jogállamiság, valamint a humanitárius törvények megteremtése vagy 
újjászervezése érdekében tett lépések kriminalizálását zárja ki terrorizmus köréből, továbbá 
kimondja, hogy a terrorizmus nem köthető egyetlen valláshoz, nemzetiséghez vagy kultú-
rához sem, és nem igazolható azzal, hogy ezek nevében terrorcselekményeket követnek el.

A második megközelítésben leggyakrabban a politikai szándékból elkövetett válogatás 
nélküli erőszakos támadásokat értik alatta, amelyek vétlen áldozatokkal járnak, valamint 
a szubnacionális csoportok, illetve titkos ügynökök által végrehajtott, válogatás nélküli erő-
szakot sorolják a terrorizmushoz.

Viszonylag széles egyetértés van abban is, hogy a büntetőjog mit tekint terrorista mód-
szerrel elkövetett cselekménynek (például gyilkosság, túszejtés, repülőgép-eltérítés, autóba 
rejtett pokolgép, öngyilkos bombarobbantás, merénylet és tömeggyilkosság stb.), illetve mit 
tekint terrorista tevékenységnek (például terrorista csoporthoz való tartozás tagként vagy 
vezetőként, terrorista cselekmények és szervezetek pénzügyi és egyéb támogatása, a köz-
vélemény megfélemlítése vagy fenyegetése, a létfontosságú köz- vagy magánszolgáltatások 
és rendszerek megrongálása).

7. táblázat
A terrorizmus, a gerilla- és a hagyományos háború jellemzői

Hagyományos háború Gerillaháború Terrorizmus
Harcoló egység mé-
rete harchelyzetben

nagy (hadsereg, hadtest, 
hadosztály)

közepes (szakasz, 
század, zászlóalj)

kicsi (rendszerint tíz főnél ke-
vesebb)

Fegyverek a fegyverzet minden 
válfaja (légierő, páncé-
losok, tüzérség stb.)

zömmel gyalogsági 
könnyűfegyverzet, de 
olykor tüzérségi fegy-
verek is

kézifegyverek, kézigránát, ro-
hampuska és különleges fegy-
verek, például autóbomba, 
távirányítású pokolgép, lég-
nyomásváltozásra működésbe 
lépő bomba

4 Forrás: www.start.umd.edu/gtd (A letöltés dátuma: 2017. 11. 20.)
5 Forrás: www.state.gov/documents/organization/272488.pdf (A letöltés dátuma: 2017. 11. 20.)

file:///D:/___MUNKA/____AKTU%c3%81LIS%20NINCS%20NYOMD%c3%81BAN/474_EKM%20A%20biztons%c3%a1gi%20tanulm%c3%a1nyok%20alapjai/www.start.umd.edu/gtd/
file:///D:/___MUNKA/____AKTU%c3%81LIS%20NINCS%20NYOMD%c3%81BAN/474_EKM%20A%20biztons%c3%a1gi%20tanulm%c3%a1nyok%20alapjai/www.state.gov/documents/organization/272488.pdf
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Hagyományos háború Gerillaháború Terrorizmus

Taktika
többnyire több fegy-
vernem összehangolt, 
közös hadművelete

kommandó típusú
taktika

különleges taktika: ember-
rablás, gyilkosság, autórob-
bantás, repülőgép-eltérítés, 
barikád, túszejtés stb.

Célpontok
többnyire katonai egy-
ségek, ipari és szállítási 
infrastruktúra

többnyire katonai, 
rendőri és közigazga-
tási létesítmények, po-
litikai ellenfelek

állami jelképek, politikai el-
lenfelek és általában a legszé-
lesebb tömegek

Várt eredmény fizikai megsemmisítés
főleg az ellenség fi-
zikai
felmorzsolása

lélektani kényszer

Terület ellenőrzése igen igen nem
Egyenruha hord gyakran hord nem hord

Háborús övezetek 
elismerése

a háború földrajzilag
elismert övezetre korlá-
tozódik

a háború a harcban 
álló
országra korlátozódik

nincsenek elismert háborús 
övezetek, világszerte folyó 
hadműveletek

Nemzetközi
törvényesség

igen, ha szabályok irá-
nyítják

igen, ha szabályok irá-
nyítják nincs

Belföldi  
törvényesség igen nem nem

Az Ariel Merari izraeli professzor által készített táblázat a hagyományos háború, a geril-
laháború és a terrorizmus néhány különbségére hívja fel a figyelmet. Ez elsősorban azért 
indokolt, mert a médiában és a politikai közbeszédben gyakran keverednek a politikai erő-
szakformák.

A terrorizmust leggyakrabban a tevékenységi színtér szerint osztályozzák. Eszerint 
megkülönböztethetünk:

• lokális/nemzeti terrorizmust, aminek tevékenysége egy országrészre vagy egy or-
szágra terjed ki (például Vörös Hadsereg Frakció, Vörös Brigádok, Ír Köztársasági 
Hadsereg, Ku Klux Klan);

• szubregionális terrorizmust, aminek két vagy több ország területére terjed ki a te-
vékenysége (például a palesztin fegyveres csoportok egy része, csecsen és dél-kau-
kázusi fegyveres szervezetek);

• regionális terrorizmust, aminek tevékenysége egy-egy régióra (például Közel-
Kelet, Magreb-térség, Délkelet-Ázsia) terjed ki (például Kurd Munkapárt, al-Káida 
az Iszlám Magrebben, Jemaah Islamiyah);

• nemzetközi terrorizmust, aminek tevékenysége egy vagy több régióra is kiterjed 
(például Fekete Szeptember az 1970-es  években);

• globális terrorizmust, aminek tevékenysége több egymástól távoli kontinensre (pél-
dául Ázsia, Afrika, Amerika) is kiterjedhet (például al-Káida).

Bár 2001. szeptember 11. óta a szélesebb közvélemény is találkozhat a globális terro-
rizmus megnyilvánulásaival, a terrorcsoportok jórésze még napjainkban is a nemzeti vagy 
a szubregionális terrorizmushoz tartozik. Ennek alapján viszonylag könnyen behatárol-
ható tevékenységi területük, ami az ellenük való fellépés szempontjából kulcsfontosságú. 
Bár a nemzetközi média előszeretettel foglalkozik a globális terrorizmussal, a valóságban 
egy-két olyan szervezet van, amely alkalmanként valóban globális hatókörrel rendelkezik 
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(például az al-Káida, Iszlám Állam). A terrorista cselekményeket előkészítők, támogatók 
és elkövetők lehetnek olyan egyének, akik nem tartoznak semmiféle csoporthoz vagy szer-
vezethez: ezeket magányos farkas típusú terroristáknak szokták nevezni (például az oslói és 
utøyai merényletet elkövető norvég Anders Behring Breivik). Lehetnek különféle katonai/
fegyveres csoportok (például a német Vörös Hadsereg Frakció, az olasz Vörös Brigádok, il-
letve politikai és katonai szárnnyal is rendelkező szervezetek (például Hamász, Hezbollah). 
A politikának és a terrorizmus ellen küzdő hatóságoknak ez utóbbiak okozzák a legnagyobb 
gondot, mert általában jelentős tömegbázissal és forrásokkal rendelkeznek. A nemzetközi 
terrorizmus új szintjét képviselte a területtel is rendelkező, 2006-tól  működő Iszlám Állam.

9. dokumentum

Az Iszlám Állam

Az Iszlám Állam (ISIS) eredete a 2003-as  iraki háború idejére nyúlik vissza, jelentősen 
azonban csak a szíriai polgárháború során, Abu Bakr al-Bagdadi vezetése alatt erősödött 
meg. Az alakulat vezetése jórészt Szaddám Huszein korábbi katonai beosztottjaiból került 
ki. Elterjedésében jelentős szerepet játszott az iraki szunniták diszkriminálása a háború 
után. Magát kalifátusnak nyilvánította, s a világ összes muszlimja fölötti vallási fennha-
tóságot vindikálta magának azzal a céllal, hogy a világ muszlim területeit fennhatósága 
alatt egyesíti. Ehhez a formációhoz első körben Jordánia, Izrael, Palesztina, Libanon, 
Ciprus és Törökország tartozna. Az ISIS-t az ENSZ BT hivatalosan nemzetközi terror-
szervezetté nyilvánította. 2003-tól  növekvő területre terjesztette ki ellenőrzését előbb 
Irakban, majd Szíriában, aminek során több jelentősebb várost is elfoglalt (Baakúba, 
Rakka, Aleppó, Moszul). 2014. június végén kikiáltották a kalifátust (Iszlám Állam), 
és Bagdadi nyerte el a legfőbb tisztséget. Gyors ütemben széles nemzetközi kapcsolati 
hálót építettek ki, majd csatlakozott hozzájuk a nigériai Boko Haram szervezet is. Fegy-
vereket főként zsákmányolással szereztek előbb az Irakban maradt készletekből, majd 
a szíriai polgárháborúhoz szállított fegyverekből. Magyar vonatkozás, hogy az Iraknak 
még 2004-ben  adományozott 77 darab T–72-es  harckocsi is a kezükbe került.

Mivel a terrorizmus szakirodalma a célorientáció és motiváció tekintetében túlságosan sok 
és gyakran csak elméletileg létező terrorizmustípust különböztet meg (például etnikai, kul-
turális, vegyi, biológiai, nukleáris, katasztrófa-, környezeti katasztrófa, kiber-, információs, 
ipari, média-, városi, vidéki, belföldi, külföldi terrorizmus stb.), az egyes nemzetközi szer-
vezetek a könnyebb eligazodás érdekében általában önálló felosztást készítenek.

Az Európai Unió például iszlamista, szeparatista, szélsőjobb, szélsőbal és úgyneve-
zett single issue (tematikus) terrorizmusra osztja fel az unió tagállamiban előforduló ter-
rorizmustípusokat.

A terrorcselekmények között kulcsfontosságúak az úgynevezett stratégiai jellegű 
terrortámadások, vagyis azok, amelyeket nagy médiafigyelem kísér, nagy félelemkeltő 
képességűek, és többnyire magas az áldozatok száma is. A stratégiai jellegű terrortáma-
dások követelték például 2004–2011 között az összes halálos áldozat 45%-át. Jelentőségük 
azért kiemelkedő, mert döntően ezek médiában való megjelenése és a róluk való politikai 
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közbeszéd  határozza meg átlagpolgár terrorizmuspercepcióját. A terrorizmusról alkotott 
képünket tehát – hasonlóan a biztonsághoz – szubjektív (média, politikai közbeszéd) és ob-
jektív (adatok, tények) összetevők formálják, ezért fontos, hogy e megközelítések ne kerül-
jenek egymástól túlságosan távolra.

8. A terrorizmus korszakai

A terrorizmus klasszikus korszakának általában a francia forradalom (1789) és az 1968 
közötti időszakot tekintik. Arra vonatkozóan, hogy e több mint 170 év alatt hány terror-
cselekményt követtek el a világban, még csak becsléseink sincsenek. Pontos felméréséhez 
a korabeli sajtó szisztematikus áttekintése sem vinne bennünket közelebb. Az újságok ebben 
az időszakban 614 nagyobb terrorcselekményről tesznek említést, azonban csak az úgy-
nevezett stratégiai terrortámadásokat tartották nyilván. Ráadásul számos történész a to-
talitárius rendszerek és diktatúrák saját polgáraikkal szembeni politikai erőszakformáit is 
az állami terrorizmus kategóriájába sorolja, mivel a terrorizmust eredetileg a francia forra-
dalom jakobinus szakaszának állami terrorizmusaként definiálták. A totalitárius és dikta-
tórikus rendszerek terrorja azonban az emberiesség ellen elkövetett és a háborús bűnökhöz 
sorolható. A terroristák és terrorista csoportok elsősorban és általában a hatalom legfel-
sőbb szintű képviselői (uralkodók, kormányfők, miniszterek, képviselők, nagykövetek 
stb.) ellen követtek el merényleteket és támadásokat abban a hitben és azzal a céllal, hogy 
tettükkel képesek megváltoztatni a fennálló politikai rendszert. Bár már ekkor is léteznek 
terrorszervezetek, az elkövetők többnyire egyedül, legfeljebb néhány fős csoportban tevé-
kenykedtek. A 19. század politikai mozgalmai közül a szocialisztikus és kommunisztikus 
egyenlőségeszmét hirdető anarchisták, az orosz cári önkény ellen lázadók (narodnyikok, 
bakunyinisták) éltek a politikai erőszak terrorista formájával. A 20. század elején pedig 
főként a nacionalista és szeparatista irányzatok (Délkelet-Európában, Észak-Írországban, 
a palesztin mandátumterületeken) tevékenykedtek. Az 1930-as  évektől a hitleri és sztálini 
rendszerek brutalitása háttérbe szorította az egyéb terrorista cselekményeket Európában. 
A világban viszont már a két világháború között, még inkább a második világháború után 
a függetlenségi mozgalmakhoz kapcsolódó terrorcselekmények váltak az egyik legmar-
kánsabb jelenséggé.

A terrorizmussal szembeni nemzetközi fellépés is a terrorizmus klasszikus korsza-
kában vette kezdetét. A terroristák kiadatására vonatkozó első ismert törvény az 1856-os  
úgynevezett belga merényletzáradék volt, amely kimondta, hogy az uralkodók ellen elkö-
vetett merényletek tetteseit ki kell adni. Az első törvénytervezet ugyanakkor – amelyben 
szerepelt a terrorizmus kifejezés – csak 1930-ban  született meg. A Sándor jugoszláv ki-
rály és Barthou francia külügyminiszter ellen elkövetett 1934-es  marseille-i  merénylet 
ugyancsak erős lökést adott a nemzetközi összefogásnak. Komoly szerepe volt abban, hogy 
1937-ben  a Népszövetség égisze alatt elkészült egy a terrorizmus megelőzéséről és a terror-
cselekményt végrehajtók megbüntetéséről szóló szerződéstervezet, amit ugyan 24 ország 
aláírt, viszont ratifikálás híján nem léphetett érvénybe.

A terrorizmussal szembeni első hatályos nemzetközi szerződés a diplomáciai kapcso-
latokról szóló 1961-es  bécsi megállapodás volt, amely az állandó diplomaták védelmét írta 
elő és szabályozta. Két évvel később, 1963-ban  született meg a légi járművek fedélzetén 
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elkövetett bűncselekményekről szóló tokiói egyezmény, amely az akkor elszaporodó re-
pülőgép-eltérítésekre reagált. Az egyezmény célja a légi jármű fedélzetén elkövetett bűn-
cselekményekkel kapcsolatosan felmerülő joghatósági kérdések tisztázása (fő szabályként 
a lajstromozó államot illeti), emellett a légi jármű parancsnoka jogkörének a meghatározása 
volt (a parancsnok felelősségévé tette a jármű fedélzetén a biztonság garantálását).

A terrorizmus modern korszakának az 1968 és 2001. szeptember 11. közötti időszakot 
tekintik. E bő három évtizedre a Global Terrorism Database (GTD) több mint 71 ezer ter-
rorcselekményt számolt össze. 1968 két szempontból is fordulópontot jelentett a terro-
rizmus történetben: egyrészt a latin-amerikai lázadók ekkor tértek át a városi gerillaharcra, 
másrészt a palesztinok ekkor alkalmazták először a terrorizmust a palesztin kérdés köz-
vélemény előtti megjelenítésének eszközeként. Mivel a politikai vezetők egyre nagyobb 
védelmet élveztek, a terroristák célpontjai közé kerültek a hatalom tényleges vagy szim-
bolikus képviselői, továbbá a civilek is. A terrorizmus modern korszakában a terroristák 
céljává a rendszer totális megváltoztatása helyett, a félelemkeltés mellett a politikai köve-
telések teljesítésének kikényszerítése, a közvélemény figyelmének felhívása bizonyos meg-
oldatlan politikai kérdésekre vagy társadalmi problémára, illetve a politikai zsarolás lett. 
Míg a merénylők a klasszikus korszakban főleg tőrrel, pisztollyal és bombával követték 
el tetteiket, és céljuk általában egy személy megölése volt, a modern korszakban megje-
lentek a túszejtések, az emberrablások, a közlekedési eszközök (repülők, hajók) eltérítése, 
vagyis a politikai zsarolásra alkalmas megoldások. A megváltozott célok megváltoztatták 
a terrorszervezetek jellegét és médiaszerepét. Míg korábban a terrorista csoportok kis létszá-
múak voltak, és az illegalitás szigorú körülményei között működtek, a terrorizmus modern 
korszakában megjelentek a nagy taglétszámú, jelentős társadalmi támogatással és komoly 
forrásokkal rendelkező szervezetek is, amelyek nem csupán fegyveres, hanem (olykor le-
gális) politikai csoportok is. Míg korábban a média szerepe a merényletek eredményéről 
való beszámolókra és a félelemkeltésre korlátozódott, addig a modern korban a tömegtájé-
koztatási eszközök a terroristák politikai marketingjének, illetve a terroristákkal való po-
litikai tárgyalások nyilvánosságának az eszközeivé váltak. A nemzetközi közvéleményben 
ezért erősödött az a meggyőződés, hogy bár a terroristák módszerei elfogadhatatlanok, kö-
veteléseik legitimek is lehetnek.

A terrorizmus modern korszakának kezdetén Európában az antikapitalista baloldali 
radikálisok (például a német Vörös Hadsereg Frakció, az olasz Vörös Brigádok, a francia 
Action Directe, a görög November 17. Forradalmi Szervezet), a nacionalisták és szepara-
tisták (például az ír IRA, a baszk ETA), illetve a különböző közel-keleti (főként palesztin) 
fegyveres csoportok alkalmazták leggyakrabban a terrorizmus eszközét. Az 1979-es  iráni 
forradalom nem csupán a radikális síita iszlám csoportok (például Hezbollah) térnyerésének 
adott ösztönzést, hanem a radikális szunnitáknak is (például Hamász), illetve általában erő-
sítette az iszlamista terrorizmust. Ennek képviselőit segítette Afganisztán 1979-es  szovjet 
megszállása is: nemcsak úgy, hogy a megszállás ellen mozgósította a muszlim országokat, 
hanem azzal is, hogy az Egyesült Államok, Szaúd-Arábia és Pakisztán az afgán ellenzék 
pénzügyi, fegyveres és kiképzési támogatásával gyakorlatilag a (jövőbeni) radikális isz-
lámot erősítette és nemzetköziesítette. Ez különösen a szovjetek afganisztáni kivonulását 
(1989) és az al-Káida megszületését (1988–1989) követően jelentett komoly veszélyt.
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A terrorizmus modern korszakában vett igazán lendületet a terrorizmussal szembeni 
nemzetközi jogi fellépés is. 1968 és 2001 között tíz nemzetközi szerződés is született a ter-
rorizmus ellen. Ezek a következők:

• 1970 – a légi járművek jogellenes hatalomba kerítésének leküzdéséről szóló hágai 
egyezmény, amely érvényesíti a „kiadni vagy felelősségre vonni” elvét;

• 1971 – a polgári repülés biztonsága elleni jogellenes cselekmények leküzdéséről 
szóló montréali egyezmény, amely bővíti és pontosítja a repülőgépek veszélyezte-
tésének típusait;

• 1973 – a nemzetközi védelem alatt álló személyek ellen elkövetett bűncselekmények 
megelőzéséről és megbüntetéséről szóló New York-i  egyezmény, amely a nem ál-
landó diplomatákra is kiterjeszti a védelmet;

• 1979 – a túszszedés elleni nemzetközi New York-i  egyezmény, amelynek elfogadását 
a német Vörös Hadsereg Frakció 1975-ös  stockholmi túszszedési akciója, illetve 
az 1976-os  entebbei akció gyorsította fel;

• 1980 – a nukleáris anyagok fizikai védelméről szóló bécsi egyezmény, amely 
az atomenergia előállításához szükséges anyagok védelmét írja elő;

• 1988 – a tengeri hajózás biztonsága ellen elkövetett jogellenes cselekmények le-
küzdéséről szóló római egyezmény, amelynek megszületésében az Achille Lauro 
olasz luxushajó 1985. októberi elrablásának volt meghatározó szerepe;

• 1988 – a polgári repülésbiztonság elleni jogellenes cselekmények leküzdéséről szóló 
montréali kiegészítő jegyzőkönyv, amely a repterekre is kiterjeszti a védelmet;

• 1991 – a plasztik robbanóanyagoknak a felismerésük érdekében történő jelzé-
séről szóló montréali egyezmény, amelynek elfogadását az 1988. december 21-i  
Lockerbie- merénylet gyorsította fel;

• 1997 – a terrorista bombatámadások leküzdéséről szóló New York-i  egyezmény, 
amely nem csupán azért fontos, mert pontosítja azokat a célpontokat, amelyek ellen 
terrortámadás követhető el, hanem azért is, mert egyrészt tartalmazza, hogy a terro-
rizmus nem indokolható politikai, ideológiai okokkal, másrészt komoly lépést tesz 
az egyes államok terrorizmussal kapcsolatos jogrendszerének egységesítése felé;

• 1999 – a terrorizmus pénzügyi támogatásának visszaszorításáról kötött New York-i  
egyezmény, amely a finanszírozás akadályozásával és a gazdasági ellehetetlenítéssel 
új frontot nyitott a terrorizmus elleni küzdelemben.

9. A posztmodern terrorizmus

A 2001. szeptember 11-i  merényletekkel új korszak vette kezdetét, mivel a világ közvéle-
ménye ekkor szembesült először a terrorizmus globális jellegével. A terrorfenyegetés glo-
bális jellege azonban nem jelenti azt, hogy az egyes országok azonos mértékben lennének 
fenyegetettek, miként azt sem, hogy a terrorfenyegetésben ne lenne továbbra is döntő sze-
repe a viszonylag pontosan körülhatárolható nemzeti és szubregionális terrorizmusnak.
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10. dokumentum

2001. szeptember 11.

2001. szeptember 11-én  reggel két eltérített, élő bombaként használt utasszállító repülőgép 
a New York-i  Világkereskedelmi Központ két tornyába, egy harmadik gép pedig az Ame-
rikai Védelmi Minisztérium épületébe (Pentagon) csapódott, egy negyedik – az utasok 
ellenállása miatt – nem érte el célját, és Pittsburg közelében lezuhant. A terrortámadás 
több mint háromezer halálos áldozatot követelt. A támadás után több napra lezárták 
az amerikai légteret, a fegyveres erőket harckészültségbe helyezték, és G. W. Bush 
(1946–) amerikai elnök bejelentette, hogy több mint terrorcselekmény, valójában háborús 
cselekmény történt: az USA felkutatja a felelősöket és igazságot szolgáltat, nem téve kü-
lönbséget az elkövetők és a nekik menedéket nyújtók között. A terrorcselekmények miatt 
az USA 2001. október 7-én  hadműveletet indított az al-Káida vezetőjének tartott Oszáma 
bin Ládennek menedéket nyújtó Afganisztán ellen, megdöntve a tálib rendszer hatalmát. 
Oszáma bin Ládent 2011. május 2-án  ölte meg egy amerikai kommandó pakisztáni terü-
leten. A merényletet kitervelő Halid Sejk Mohammed és négy további személy amerikai 
kézre került, és a guantánamói katonai támaszpontra vitték őket.

A merénylet után született meg a hatóságoknak szélesebb jogköröket biztosító ha-
zafias törvény (Patriot Act), a második világháború utáni legnagyobb amerikai közigaz-
gatási reform keretében pedig létrehozták a belbiztonsági minisztériumot és átszervezték 
a titkosszolgálatokat. Szeptember 11 időközben a terrorizmus elleni küzdelem szimbó-
lumává vált.

A posztmodern terrorizmus négy sajátossága:
• a terrortámadások fő célpontja a civil lakosság;
• a terroristák céljai között kulcsfontosságú a valódi és a virtuális félelemkeltés;
• a terroristák céljai között ismét megjelent a politikai rendszer egészének megvál-

toztatása;
• a terrorizmus minden korábbi időszaknál erősebben mediatizált.

A korszak egyik fő sajátosságának tekinthető a nagy áldozattal járó merényletek számának 
emelkedése. Míg azonban egyesek ebben az úgynevezett tömegpusztító terrorizmusra való 
törekvést látják, mások inkább azzal magyarázzák, hogy a terroristák napjainkban csak 
nagy áldozatszámmal tudnak nagy médiafelülethez jutni. Érvek mindkét álláspont mellett 
felhozhatók. Tény, hogy például a 2004 és 2011 között elkövetett közel 2900, öt halálos ál-
dozatnál többet követelő terrortámadás csupán az összes támadás 4%-át tette ki, viszont 
az a hét év alatt szedett összes halálos áldozat 45%-át jelentette. A másik oldalon viszont 
a posztmodern korszak további jellegzetessége, hogy maguk a terroristák törekednek cse-
lekményeik tömegtájékoztatáson való megjelenítésére (kettős robbantások, saját felvétel ké-
szítése a merényletről stb.), hogy így egy-egy terrortámadás félelemkeltő hatását a tényleges 
pusztítás mellett is nagyobbra növeljék. Ez történt 2001. szeptember 11. után az Egyesült 
Államokban, illetve Európában is a 2004-es  madridi, a 2005-ös  londoni, a 2015-ös  párizsi, 
a 2016-os  brüsszeli és a 2017-es  londoni terrortámadások után.
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2006-ig  az afganisztáni és az iraki politikai erőszakcselekményeket a terrorizmus kate-
góriájába sorolta a nyugati politikai közbeszéd akkor is, ha azok inkább a polgárháborúhoz 
vagy a gerillaháborúhoz tartoztak. Adatok támasztják alá, hogy e két országhoz kötődött 
a világ terrorcselekményeinek 45,79%-a, innen került ki a halottak 56,1 és a sebesültek 
56,97%-a. Hozzájuk számíthatjuk Pakisztánt is, ahol a terrorfenyegetettség növekedéséhez 
bizonyítottan hozzájárultak az afganisztáni események és az amerikai hadsereg rakétatá-
madásai. Ha tehát a muszlim országok közül kiemeljük Irakot, Afganisztánt és Pakisztánt, 
részesedési arányuk korántsem olyan kiugró, ami indokolná az iszlamista terrorizmus fe-
nyegetésének a közvéleményben élő képét. „Nélkülük ugyanis a muszlim világ részesedése 
a merényletek esetében 24,48%-ra, a halálos áldozatokéban 21,14%-ra, a sebesült áldozatok 
esetében pedig 21,77%-ra  csökken. Ez pedig nem különösebben kiemelkedő arány, ha fi-
gyelembe vesszük, hogy a világ lakosságának mintegy 23–26%-a  muzulmán vallású.”6

A szubjektív (politikai közbeszéd és média által kialakított) és az objektív (az adatok 
alapján összeálló) terrorizmuskép közötti különbség különösen az Egyesült Államokban 
és Európában szembeszökő. Az Egyesült Államokban ezt jól mutatta, hogy a közvélemény-
kutatási adatok szerint az amerikaiak egészen 2006–2007-ig  a terrorizmust tekintették 
az egyik legnagyobb fenyegetésnek, jóllehet Észak-Amerika volt a világ legkevésbé terrorfe-
nyegetett térsége. Az európai közvélemény pedig az iszlamista terrorizmust tekintette a leg-
veszélyesebbnek, jóllehet a legtöbb merénylet 2001 után is a szeparatista terrorizmushoz 
kötődött Európában. Igaz ugyanakkor, hogy 2011-ig, a norvégiai oslói és utøyai merény-
letig csak a két iszlamisták által elkövetett robbantásos merénylet (Madrid és London) kö-
vetelt nagyszámú áldozatot Európában. Ráadásul olyan jelentős veszteségekkel, amellyel 
Spanyolország és az Egyesült Királyság az adott évben bekerült a világ terrorizmus által 
legfenyegetettebb tíz országa közé. A 2015-ös  franciaországi merényletekkel csatlakozott 
hozzájuk Franciaország is.

A terrorizmus posztmodern korszakának több mint fél évtizedét az Egyesült Államok 
által meghirdetett terrorizmus elleni háború uralta. Ez azonban nem elsősorban a koráb-
biakhoz hasonló nemzetközi megállapodásokban mutatkozott meg – ebből ugyanis csupán 
egy született, a 2005-ös  a nukleáris terrorizmussal kapcsolatos cselekmények betiltására 
vonatkozó egyezmény –, hanem sokkal inkább az iszlamista terrorizmussal szembeni nem-
zetközi összefogásban, amit az Egyesült Államok többnyire bilaterális alapon valósított 
meg. Bár utólag számos, a terrorizmus elleni háború jelszavára hivatkozva megtett lépést 
túlreagálásként és hibaként értékel a nemzetközi szakirodalom (például az iraki háborút, 
a szabadságjogok korlátozását), vitathatatlan, hogy a terrorizmus elleni fellépés infrastruk-
túrája, eszköz- és együttműködési rendszere nemzeti és nemzetközi szinten is hatalmasat 
fejlődött ezekben az években.

10. A terrorfenyegetettség

Tapasztalatok szerint, ha terrorfenyegetettségről beszélünk, érdemes megkülönböztetni 
az objektív terrorfenyegetettséget (ami a különböző terrorizmus-adatbázisok alapján állít-
ható össze) a szubjektív terrorfenyegetettségtől, vagyis a terrorfenyegetettség percepciójától 

6 Tálas 2012, 12.
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(amit a média, a politikai közbeszéd, illetve a stratégiai terrortámadások alakítanak, s amely 
társadalmanként, illetve közösségenként egészen különböző lehet). A kettő ugyanis ritkán 
esik egybe, ugyanakkor fontos, hogy ne kerüljenek egymástól túl távolra sem.

Az egyes terrorizmus-adatbázisok eltérő terrorizmusfogalom alapján gyűjtik az ada-
tokat. Eredményeik összevetése csupán a hosszabb távú tendenciák összehasonlítása 
szempontjából lehet releváns. A terrorizmusfogalmon túl a terrorfenyegetettség mérésénél 
figyelembe lehet venni egyéb szempontokat is. Például az állam stabilitását és működő-
képességét (az instabil és működésképtelen államok jobban ki vannak téve a terrorizmus 
veszélyének); a társadalmon belüli ellentétek intenzitását (mély és intenzív ellentétek ese-
tében gyakoribb a terrorista módszerek alkalmazása); az érdekellentétek megoldásának le-
hetőségét (a terrorizmus a legreménytelenebbek eszköze); és a politikai kultúrát (például 
a társadalomnak az erőszak alkalmazásához való viszonyát).

14. ábra
A világ terrorfenyegetettsége (2016)

A terrorizmusnak leginkább kitett térségek a Közel-Kelet és Dél-Ázsia. A közel-keleti ré-
gióban Iraknak vannak kiugró adatai (2016-ban  40%-kal  nőtt az áldozatok száma), míg 
a dél-ázsiai területen Afganisztán, Pakisztán, India is szerepel a tíz legfenyegetettebb or-
szág között.

Afrika is felzárkózóban van, évek óta egyre meghatározóbb szerepet játszik a nem-
zetközi terrorizmusban. Főleg Szomália, Nigéria, a Kongói Demokratikus Köztársaság, 
Szudán a terrorfenyegetettségnek kitett országok. Az afrikai terrorizmust napjainkban alap-
vetően a szomáliai al-Shabaab, a nigériai Boko Haram és az Iszlám Magreb Al-Káidájának 
(Al-Qaeda in the Islamic Maghreb, AQIM) háromszöge határozta meg, alaposan rányomva 
bélyegét régiójuk, országuk politikai folyamataira és megítélésére.

Terrorfenyegetettség szempontjából a kelet-európai térség egyik főszereplője Oroszor-
szág (ezen belül is az Észak-Kaukázus). Az ország számára 2004 volt a legtragikusabb esz-
tendő, amikor négy stratégiai merényletet is elkövettek a területén (kétszer is bomba robbant 
a moszkvai metróban, augusztusban két repülőgépet robbantottak fel, és szeptember elején 
zajlott a beszláni túszdráma). Kutatások szerint Oroszországban 2005–2015 között 1295 
incidens történt (ezek jelentős része szintén az Észak-Kaukázusban). Kelet-Európa másik 
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hasonlóan kritikus területe Ukrajna, ahol 2014 óta az ott dúló harcok szétterjedtek, egyre 
intenzívebbé váltak, így már több mint 9000 áldozata van a konfliktusnak.

Továbbá említést kell tenni egy módszerről, amely 2014 után Európában is egyre gya-
koribbá vált: a nem tradicionális célok elleni, nem szokványos támadás módszere. Az ISIS 
és az ISIS-szel kapcsolatban lévő szereplők ezt a taktikát valószínűleg hatékonyabbnak gon-
dolják (például teherautóval a tömegbe hajtani). Ezt a fajta módszert a terroristák ramming 
módszernek (faltörő kos) nevezik. Egyszerű, olcsó és akár nagy pusztítást is tud végezni. 
Szakértői összesítés alapján az elmúlt három évben, a 2017. márciusi londoni merénylettel 
együtt az ilyen típusú akciók száma elérte a 20-at. Továbbá a 2015 óta elkövetett cselekmé-
nyekből 11 merénylet terrorista akció volt (annak minősítették), ennek összesen 300 halálos 
áldozata és kb. 1300 sebesültje volt.

8. táblázat
Az Európai Unió terrorfenyegetettsége (2014–2016)

2014 2015 2016
Összes támadás (sikeres, sikertelen, meghiúsított) 226 193 142
Letartóztatott 774 1077 1002

Tagállam Vallási Szélsőbal Szélső-
jobb

Szepara-
tista

Tema-
tikus

Nem azo-
nosított Összesen

Belgium 4 4
Egyesült Királyság 76 76
Franciaország 5 18 23
Görögország 6 6
Hollandia 1 1
Németország 4 1 5
Olaszország 16 1 17
Spanyolország 5 5 10
Összesen 13 27 1 99 – 2 142

2015-től  a stratégiai terrortámadások miatt Európában tehát nőtt a terrorfenyegetettség.

11. A terrorizmus elleni küzdelem

A terrorizmus elleni fellépés legátfogóbb fogalma a terrorizmus elleni harc (combating 
 terrorism). Három lényeges összetevője

• a terrorizmuselhárítás (antiterrorism), ami egy védekező, az emberek, a közélet, 
az épületek, az infrastruktúra sebezhetőségének csökkentését szolgáló tevékenység;

• a terrorizmus felszámolása (counter-terrorism), ami egy offenzív, a terrorista tá-
madások és a terroristák azonosításán, feltartóztatásán és felszámolásán keresztüli 
megelőző tevékenység; végül

• a következménykezelés (consequence management), vagyis a terroristatámadást kö-
vetően kialakult katasztrófa- vagy szükséghelyzet megoldását szolgáló tevékenység.
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A terrorizmus elleni harc kereteit, eszközeit és eljárásait a nemzetközi szervezetek több-
féleképpen határozzák meg. Közülük az ENSZ klasszifikálása a legátfogóbb, ami szerint 
a következőkben felsorolt eszközök állnak a nemzetközi szervezetek és a kormányok ren-
delkezésére.

• A politikai, kormányzati eszközök között szerepel a politikai vezetés elkötelezett-
sége a konfliktusmegoldás mellett, esetleges politikai engedmények megtétele, 
az elkövetőknek adható amnesztia, illetve a diplomáciai nyomás a terrorizmust 
támogató országokra.

• A gazdasági és szociális eszközök közé tartozik a terrorizmust támogató társadalmi 
csoportok gazdasági-szociális sérelmeivel való foglalkozás, vagyis olyan politika 
folytatása, amely csökkenti a politikai erőszakhoz folyamodás iránti hajlandóságot.

• A pszichológiai, kommunikációs és oktatási eszközök közé tartozik például a poli-
tikai ellenlábassal való közös értékalap megteremtésére tett kísérlet, fórum biztosí-
tása a véleménynyilvánítás szabadságának, a média használata, illetve a terrorizmus 
elleni PR-kampányok.

• A katonai eszközök közé tartoznak
 ◦ a csapásmérő műveletek: megelőző csapás terrorista bázisok ellen, kommandós 

akció a terroristák főhadiszállása ellen letartóztatás vagy semlegesítés céljából, 
büntető, megtorló akciók a terroristáknak otthont adó helyszínek és közösségek 
ellen, fegyverek felkutatása, illetve az elrabolt túszok kiszabadítására indított 
mentőakciók;

 ◦ a fegyveres erők bevetése a potenciális áldozatok vagy objektumok – VIP sze-
mélyek, atomerőművek, villamos erőművek, víztározók, gáztárolók – védelmére;

 ◦ a személyi állomány (magas készenléti fokozatú terroristafelszámoló reagáló 
erők, túszszabadító egységek) toborzása és kiképzése;

 ◦ a műveleti eljárások: a szükség- vagy hadiállapotra vonatkozó törvények aktua-
lizálása, a műveleti eljárások és harcérintkezési szabályok kidolgozása.

• A bírósági és jogi eszközök közé tartozik a terrorizmussal szembeni törvényhozás, 
a tanúk védelme és a bíróságok felkészítése az ilyen esetekre.

• A rendőrségi és büntetés-végrehajtási eszközök közé tartozik a célpontok megtá-
madásának megnehezítése, a nemzetközi rendőri együttműködés erősítése, a jog-
alkalmazásban és a jogkikényszerítésben résztvevők képességfejlesztése, beépülők 
alkalmazása, a rendőrségi fellépés, a terrorista hálózatok börtönbeli formálódásának 
megakadályozása.

• A titkosszolgálati eszközök közé tartozik a humánfelderítés alkalmazása, a titkos-
szolgálati információk cseréje, a beépülők alkalmazása, a titkos tárgyalások, illetve 
a korai riasztási rendszer kialakítása.

Némiképp eltérően adja meg a maga eszközeit a NATO terrorizmus elleni katonai kon-
cepciója, amelyet 2002. november 21-én  Prágában fogadott el a szövetség. Jellegéből fa-
kadóan a NATO elsősorban a katonai műveleteknek szán szerepet. A terrorizmuselhárítás 
terén a cél a haderő, a személyek és a tulajdon terroristákkal szembeni sebezhetőségének 
csökkentése. Bár a koncepció szerint a lakosság és az infrastruktúra védelme az egyes ál-
lamok feladata, a NATO mégis szerepet kaphat ebben, ha egy állam a szövetség segítségét 
kéri. Kiemelt jelentősége van a folyamatban az információszerzésnek.
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A terrorizmusfelszámoló támadó intézkedések körében a NATO-nak  különösen nagy 
szerep jut, mivel a terroristák képességeinek csökkentésére szervezett közös műveletekhez 
különösen hasznosak lehetnek a speciálisan terroristaellenes műveletekre kiképzett egységek.

A katonai koncepció kimondja: kizárólag katonai eszközökkel nem lehet leküzdeni 
a terrorfenyegetést. A katonai műveleteket koordinálni kell, és a diplomáciai, gazdasági, 
szociális, jogi és információs kezdeményezésekkel összhangban kell végrehajtani. A legtöbb 
NATO-tagállamban a polgári hatóságok – mint például a rendőrség, a vám- és idegenrendé-
szeti hatóságok, a pénzügyminisztériumok, belügyminisztériumok, hírszerző és biztonsági 
szolgálatok – azok a legfontosabb szervezetek, amelyek részt vesznek a terrorizmus elleni 
harcban, és a katonai erőknek e hatóságokat támogatva, velük szorosan együttműködve kell 
tevékenykedniük. A koncepció éppen ezért hangsúlyozza, hogy a nagyobb hatékonyság ér-
dekében a NATO-nak  egyeztetnie kell a tagállamok civil hatóságaival.

Az Európai Unió terrorizmus elleni fellépése korábbi eredetű, hiszen a tagállamok 
közül többnek is tapasztalatai vannak a saját területén kialakult klasszikus terrorizmussal 
kapcsolatban. Az európai terrorizmusellenes összefogás az Európai Közösségek államai 
által 1976-ban  megalakított úgynevezett TREVI-csoporttal vette kezdetét. A csoportot 
az 1972-es  müncheni olimpián elkövetett terrortámadást követően a nemzetközi terroriz-
mussal, radikalizmussal, extrémizmussal és erőszakkal szemben hozták létre. Működése 
első éveiben a csoport a különböző nemzetiségű szélsőbaloldali terrorcsoportok elleni fel-
lépést segítette; 1985 óta főleg az illegális migrációra és a szervezett bűnözésre fókuszál.

Az 1977-ben  aláírt Európai egyezmény a terrorizmus visszaszorításáról a „kiadni 
vagy megbüntetni”-elv érvényesítésével jelentősen csökkentette az Európában tevékeny-
kedő terroristák menekülési lehetőségeit. Az első Terrorizmussal foglalkozó Rendőrségi 
Munkacsoportot (Police Working Group on Terrorism, PWGT) 1979-ben  állították fel. 
Ez volt az első intézményes európai fórum, ahol a rendőrök kicserélhették a terrorizmus 
elleni küzdelmük gyakorlati tapasztalatait is. Az 1985-ben  megszületett schengeni egyez-
mény különösen az információcsere és -megosztás, valamint a kiadatás területén jelentett 
igen nagy előrelépést.

A maastrichti szerződés új szakaszt jelentett az európai terrorizmusellenes küzde-
lemben, elsősorban az 1993-ban  indult bel- és igazságügyi együttműködés révén. Ennek ke-
retében jött létre ugyanis az Europol (amely 1999-ben  kezdte meg működését). Az 1995-ös  
madridi Európai Tanács mondta ki, hogy a terrorizmus transznacionális fenyegetés, aminek 
folyományként született meg 1997-ben  az egyszerűsített kiadatási egyezmény. Ugyanebben 
az évben az amszterdami szerződés még szorosabbá tette a bel- és igazságügyi együttműkö-
dést, aminek eredményeként 1999-ben  létrejött a rendőrségi és igazságügyi együttműködés 
a büntetőügyekben, illetve megszületett a tagállamok határőrizeti, menekültügyi, beván-
dorlási és vízumpolitikájának összehangolását célul tűző tamperei program (1999–2004).

A 2000-es  évek amerikai és európai stratégiai terrortámadásai újabb lökést adtak az eu-
rópai terrorizmusellenes fellépésnek. Míg a 2001. szeptember 11-i  támadást követően terü-
letenként reagált az EU (például a bel- és igazságügyi együttműködés, diplomácia, közös 
kül-, biztonság- és védelempolitika, humanitárius segítségnyújtás, légiközlekedés bizton-
sága, gazdasági és pénzügyi intézkedések, polgári szükséghelyzetre való felkészülés), 
a madridi (2004. március 11.) és a londoni (2005. július 7.) robbantásokat követően terro-
rizmus elleni akciótervet, illetve terrorizmus elleni stratégiát fogadott el az Európai Unió. 
Az Europol pedig megkezdte a TE-SAT jelentések kiadását.
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11. dokumentum

Az Európai Unió helyzete 2016-ban
(az Európai Bizottság a külső határok megerősítését célozza)

„Biztonságunkat nem áldozhatjuk fel a tolerancia oltárán. […] Meg fogjuk védeni hatá-
rainkat az azokat átlépő összes személyre alkalmazandó szigorú ellenőrzés segítségével.”

A EU biztonsági uniójának kiépítése céljából:
„Az Europol megerősítése: A nemzetbiztonsági szervek közötti együttműködés ja-

vításának első számú uniós eszközét jelentő Europol lényeges fejlődésen ment keresztül: 
nemrégiben létrejött a Terrorizmus Elleni Küzdelem Európai Központja, a Migráns-
csempészés Elleni Küzdelem Európai Központja és a Számítástechnikai Bűnözés El-
leni Európai Központ.

A Bizottság az Europollal együttműködve tovább fokozza az ügynökség terrorizmus 
elleni kapacitásait, ugyanakkor a migránscsempészet és a számítástechnikai bűnözés el-
leni tevékenységét is, többek között az igények és az Europollal szembeni elvárások ki-
elégítéséhez szükséges többleterőforrások biztosítása által. Szintén fontos, hogy javuljon 
az Europol fő adatbázisokhoz való hozzáférése. A Bizottság ebben az összefüggésben 
arra ösztönzi a tagállamokat, hogy alakítsanak ki egyfajta információmegosztási cso-
mópontot egy olyan platform létrehozása révén, ahol a terrorizmussal vagy a határon át-
nyúló egyéb súlyos biztonsági fenyegetésekkel kapcsolatos információk birtokában lévő 
hatóságok megoszthatják ezen információkat a bűnüldöző szervekkel.”7

Az EU 2005-ös  terrorizmus elleni stratégiájában öt kulcselem köré csoportosította a teen-
dőket:

• megelőzés, vagyis annak megakadályozása, hogy az emberek a terrorizmus esz-
közéhez forduljanak;

• védekezés, vagyis a polgárok biztonságának és a kritikus infrastruktúra védelmének 
megerősítése;

• üldözés, amely egyrészt a terroristák igazságszolgáltatás elé állítását célzó, más-
részt a terrorszervezetek működését ellehetetleníteni hivatott (például a pénzmosás 
elleni, fegyverek vagy robbanószerek beszerzését nehezítő) intézkedéseket jelenti;

• válaszadás, vagyis a terrortámadások következményeinek kezelésére szolgáló ké-
pességek összehangolása;

• dialógus, tehát a harmadik országokkal való párbeszéd elmélyítése a terrorizmus 
elleni fellépés érdekében.

Érdemes megemlítenünk a 2004-ben  befejeződött tamperei program folytatásaként meghir-
detett, a menekültügyre és a bevándorláspolitikára koncentráló hágai (2005–2009), illetve 
stockholmi programot (2010–2014), amelyeknek célja, hogy öt év alatt megteremtsék a sza-
badság, a biztonság és a jogérvényesülés európai térségét. Érezhető tehát, hogy az Európai 
Unió a terrorizmus elleni küzdelmet szélesebb biztonságpolitikai törekvéseibe igyekszik 
beágyazni, és eszközrendszerét is ennek megfelelően alakította ki.

7 Juncker 2016.
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Ellenőrző kérdések, tételek
• A politikai erőszak fogalma.
• A politikai erőszak fokozatai.
• Etnikai tisztogatás.
• Ismertesse röviden a terrorizmus korszakait!
• Nemzetközi jogi egyezmények a terrorizmus ellen.
• Mit értünk terrorfenyegetettség alatt?
• A terrorizmus elleni harc eszközei – különös tekintettel az EU-ra.
• Mit tud az Iszlám Államról?



Vákát oldal



XI. Fegyverzetkorlátozás és leszerelés

Bár a fegyverzetkorlátozás és a leszerelés fogalma történelmileg szorosan összekapcso-
lódik, gyakran felváltva is használják őket. Mindkettő az államok akaratán alapuló fo-
lyamat, mégis érdemes megkülönböztetni őket.

A leszerelés optimális esetben egy vagy több teljes fegyverkategória beszüntetése 
nemzetközi egyezménnyel, nemzetközi ellenőrzés mellett oly módon, hogy az adott fegy-
verkategóriának nemcsak a gyártását, előállítását, tárolását, használatát, kifejlesztését, 
a vele való kereskedelmet tiltják be, hanem az ilyen fegyverek felszámolását, megsemmi-
sítését is előírják. Ilyen fegyverkategóriát jelentenek a vegyi fegyverek, amiknek a teljes 
tilalmáról és megsemmisítéséről az 1993-ban  aláírásra megnyitott Vegyifegyver-tilalmi 
egyezmény (Chemical Weapons Convention, CWC) rendelkezik.

A teljes és végleges leszerelés, minden fegyver felszámolása és megsemmisítése mint 
elérni kívánt cél, több nemzetközi szerződésben és dokumentumban szerepel.

A fegyverzetkorlátozás gyűjtőfogalom, beletartozik bizonyos fegyverkategóriák 
befagyasztása, korlátozása, csökkentése vagy felszámolása, bizonyos fegyverekkel való 
kísérletezés tilalma, bizonyos katonai műveletek megakadályozása, fegyveres erők te-
lepítésének tilalma, katonailag fontos anyagok, berendezések, technológiák stb. átadá-
sának tilalma, a háború véletlen kitörése kockázatának csökkentése, bizonyos fegyverek 
vagy harci módszerek használatának tilalma és végül a bizalomerősítés és bizalomépítés.

A fegyverzetkorlátozás célja, hogy
• csökkentse a háború kitörésének veszélyét;
• lassítsa, és lehetőség szerint megállítsa a globális és regionális fegyverkezési 

versenyt;
• növelje az ellenséges államok viszonyában a kiszámíthatóságot;
• megelőzze új fegyverfajták és harci módszerek kifejlesztését;
• minimálisra csökkentse az erősen és gyengén felfegyverzett államok közötti kü-

lönbségeket, ezáltal kiküszöbölve egy fontos instabilitási tényezőt;
• bátorítsa az államokat arra, hogy békés úton oldják meg konfliktusaikat;
• pénzügyi eszközöket szabadítson fel más fejlesztések számára;
• csökkentse az esetleg mégis kitörő fegyveres konfliktusokban az emberi és anyagi 

veszteségeket;
• csökkentse a környezet fenyegetettségét, és
• elősegítse az államok közötti jobb megértést.

A fegyverzetkorlátozási megállapodások a tárgyaló felek, illetve a területi hatály tekin-
tetében lehetnek bilaterálisak, regionálisak vagy multilaterálisak. Egyes megállapodások 
az univerzalitás igényével lépnek fel, vagyis az egész világra, minden államra kívánják 
a szerződést kiterjeszteni. Ilyen például az atomsorompó-szerződés (1968), ami mára 
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 gyakorlatilag univerzálissá vált, hiszen mindössze 3+1 állam nem részese: India, Pa-
kisztán és Izrael sohasem csatlakozott a szerződéshez, míg Észak-Korea előbb felfüg-
gesztette részes státuszát, majd kilépett a szerződésből.

A fegyverzetkorlátozás és a leszerelés komplex folyamatok, amelyek – alapvetően 
két csoportra: hagyományos és tömegpusztító fegyverekre osztva a korlátozás/leszerelés 
tárgyát – a különböző fegyvernemekben egyenként és külön-külön próbálnak meg ered-
ményeket elérni.

A második világháború után kezdett kialakulni egy olyan nemzetközi rendszer, 
amelynek célja különböző fegyverzetkorlátozási lépéseken és mechanizmusokon ke-
resztül a fegyverkezés (meg)akadályozása és a leszerelés volt. Ezen belül külön beszélünk 
az úgynevezett non-proliferációról, aminek célja az egyes fegyverek elterjedésének meg-
akadályozása, és ami – elsősorban a nukleáris fegyverek tekintetében – külön alrendszert 
képez. A rendszer kiindulópontja a szuverén állam politikai szándéka, az a döntés, hogy 
az adott állam fegyverkezik-e vagy leszerel, vagy akár teljesen lemond bizonyos fegy-
verek megszerzéséről és birtoklásáról. Ha az állam úgy dönt, hogy lemond a fegyverke-
zésről, ezt a szándékát nemzetközi (bilaterális, regionális, multilaterális) szerződésekben 
juttathatja kifejezésre és/vagy erősítheti meg. A fegyverzetkorlátozási egyezmények mel-
lett általában működik egy verifikációs szervezet, aminek a szerződésben vállalt kötele-
zettségek betartásának ellenőrzése és igazolása a feladata. Ezzel párhuzamosan ma már 
mind a hagyományos fegyverek, mind a tömegpusztító fegyverek vonatkozásában export-
ellenőrzési rendszerek is működnek, amelyek az export és import figyelésével szintén azt 
ellenőrzik, hogy egy adott ország megszegi-e szerződéses kötelezettségeit. A verifikáció 
és az exportellenőrzés nagyobbrészt az ipar, a műszaki képesség ellenőrzésére irányul, 
mivel itt követhető nyomon az adott állam tevékenysége, ahogy itt érhető tetten az eset-
leges szerződésszegés is, hiszen ha egy állam a fegyverkezés mellett dönt, műszaki hát-
teret kell fejlesztenie.

Egy állam szándékát a fegyverkezés vagy leszerelés felé fordulásban alapvetően két 
tényezővel, az állam biztonságának garantálásával, beleértve a bizalomerősítő intézkedé-
seket is, illetve bizonyos előnyök juttatásával lehet befolyásolni. Ilyen előny lehet a nuk-
leáris energia békés célú felhasználásával kapcsolatos anyagokhoz, berendezésekhez 
és technológiákhoz való korlátlan hozzáférés, amit az adott állam azért cserébe kap(hat), 
ha kötelezi magát, hogy nem próbál nukleáris fegyverhez jutni.

1. A tömegpusztító fegyverek korlátozása

A tömegpusztító fegyverek, helyesebben fegyverrendszerek körébe a vegyi, biológiai 
és nukleáris fegyvereket, illetve célba juttató eszközeiket, ma egyre inkább a rakétákat, 
rakétarendszereket soroljuk. Miközben a biológiai fegyverek az emberiség legrégebben 
használt tömegpusztító eszközei, a vegyi fegyverek pedig az első világháború alatt váltak 
a tömeges pusztítás elérhető kellékévé, a nukleáris fegyverek az emberiség által a legké-
sőbb elsajátított tömegpusztító technológián alapuló eszközök. Mégis – nagyon korláto-
zott használatuk ellenére is – a legismertebb, legfélelmetesebb, leglátványosabb fegyverek.
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1.1. A nukleáris fegyverzet korlátozása vagy non-proliferáció

A Hirosima és Nagaszaki elleni támadások (1945. augusztus 6. és augusztus 9.) máig a nuk-
leáris fegyverek használatának egyetlen esetei, amelyek azonban azonnal kiváltották az em-
beriség atomfegyvermentes világ iránti vágyát. Az elméleti vita, hogy legyen-e, lehet-e egy 
nukleáris fegyverektől, esetleg a nukleáris energia bármiféle felhasználásától mentes világ, 
a mai napig nem dőlt el. Ennek oka, hogy a már megszerzett tudás és tapasztalat semmissé 
nem tehető, így fennáll az eshetősége annak, hogy bármikor lehet olyan állam, amely meg-
próbál nukleáris fegyverekhez jutni. Azonban a 2009. áprilisi prágai beszédében Barack 
Obama (1961–), amerikai elnök hivatalosan is kitűzött – bárha igen távoli – célként fogal-
mazta meg az atomfegyvermentes világot.

A nukleáris non-proliferációs rendszer a nukleáris fegyverek terjedését – beleértve 
az atomhatalmak számának növekedését (horizontális proliferáció), illetve a fegyverek 
számbeli és minőségbeli továbbfejlesztését (vertikális proliferáció) – próbálja megakadá-
lyozni. A rendszer azon a hármas feltételrendszeren alapszik, hogy ha egy állam feladja 
a nukleáris fegyverek megszerzésének opcióját és nemzetközi ellenőrzés alá helyezi nuk-
leáris tevékenységét, cserébe szabad hozzáférést kap a nukleáris energia békés felhasz-
nálásával kapcsolatos anyagokhoz, berendezésekhez, technológiákhoz stb. A rendszer 
középpontjában az atomsorompó-szerződés áll, amit más nukleáris leszerelési egyezmé-
nyek, illetve a nukleáris exportellenőrzés rendszere (Zangger Bizottság, Nukleáris Szál-
lítók Csoportja) egészítenek ki.

1.2. Az atomsorompó-szerződés

Az atomsorompó-szerződést 1968-ban  nyitották meg aláírásra. Tartalmazza azokat a fő kö-
telezettségeket és verifikációs intézményi kereteket, amelyek a cél eléréséhez elengedhetet-
lenül szükségesek, ugyanakkor megállapítja azokat a jogokat, amelyek a részes államokat 
a kötelezettségek betartása fejében megilletik.

Az atomhatalmak – tehát a szerződés értelmében azok az államok, amelyek 1967. ja-
nuár 1. előtt atomfegyvert vagy más nukleáris robbanószerkezetet robbantottak fel – vál-
lalják, hogy nem adnak át atomfegyverrel nem rendelkező országnak ilyen szerkezetet, 
illetve semmilyen módon nem támogatják azt ilyen fegyverek megszerzésében. Az atom-
fegyverrel nem rendelkező országok ezzel szemben azt vállalják, hogy semmiféle módon 
nem törekszenek ilyen fegyverek megszerzésére, nem keresnek és nem fogadnak el sem-
miféle segítséget ilyen fegyverek gyártásában.

A szerződés a Nemzetközi Atomenergia-ügynökséget (NAÜ) bízza meg annak ellen-
őrzésével, hogy a részes országok betartják-e szerződéses kötelezettségeiket. Ennek jogi 
alapját az ügynökséggel kötendő kétoldalú egyezmények adják, amelyekben a szerződésben 
részes atomfegyverrel nem rendelkező államok teljes békés célú nukleáris tevékenységüket 
az ügynökség ellenőrzése alá helyezik, ami – az országok bejelentése alapján rutin és ad 
hoc helyszíni ellenőrzések keretében – ellenőrzi, hogy az adott ország nem végez-e tiltott 
tevékenységet (teljes körű biztosítéki egyezmény). Ennek 1997-re  továbbfejlesztett válto-
zata az úgynevezett Kiegészítő jegyzőkönyv, ami gyakorlatilag korlátlan hozzáférést biz-
tosít az ellenőrök számára.
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A szerződés 4. cikke kimondja a részes államok elidegeníthetetlen jogát a békés célú 
nukleáris energia kutatására, előállítására és felhasználására, továbbá a nukleáris anya-
gokhoz, berendezésekhez és technológiákhoz való hozzájutásra. Ez a szerződés talán 
egyik leginkább politikai inspirációjú cikke, hiszen ezt a hozzáférést számos esetben meg-
akadályozzák vagy korlátozzák politikai megfontolások alapján (például megbízhatatlan 
rendszer vagy kormányzat esetén), ami a hidegháború vége óta elsősorban a fejlődő világ 
országait sújtja.

A szerződés 5. cikke a békés célú nukleáris robbantás lehetőségével és feltételeivel 
foglalkozik. A környezetszennyezés, az emberi szervezetre gyakorolt ártalmas hatások, 
a biztonságos felhasználás megoldatlansága, a nukleáris hulladék tárolásának és keze-
lésének nehézségei, a költségek rohamos növekedése, a nukleáris balesetek, valamint 
az a felismerés, hogy a békés célú és a katonai célú kísérleteket, illetve azok eredményeit 
nem lehet különválasztani, oda vezetett, hogy a békés célú robbantások teljesen lekerültek 
a napirendről. Ennek ellenére nem törölték a szerződésből, mert egy ilyen nagyszámú ré-
szes állammal rendelkező szerződés esetében a módosítás igen bonyolult lenne. Az átfogó 
atomcsendegyezmény (Comprehensive Test Ban Treaty, CTBT), amit 1996-ban  nyitottak 
meg aláírásra, egyébként is minden nukleáris kísérleti robbantást megtilt.

Az atomsorompó-szerződés 6. cikke kimondja, hogy a szerződés részesei jóhiszemű 
tárgyalásokat folytatnak a nukleáris fegyverkezési verseny megszüntetése és a nukleáris le-
szerelés érdekében. E cikk tartalmával kapcsolatban az atomfegyverrel nem rendelkező or-
szágok rendszeresen az atomhatalmak szemére vetik, hogy nem teljesítik az ebben a cikkben 
vállalt kötelezettségeiket, az atomhatalmak pedig azzal érvelnek, hogy felsorolják mind-
azokat a lépéseket, amelyeket a nukleáris leszerelés terén tettek.

A 7. cikk rögzíti a részes államok jogát arra, hogy atomfegyvermentes övezeteket hoz-
zanak létre. Ez azt jelenti, hogy országok egy csoportja megállapodik abban, hogy terü-
letükön tilos az atomfegyverrel való kísérletezés, azok gyártása, használata, tárolása stb. 
Ahhoz azonban, hogy egy ilyen regionális szerződés valóban működni tudjon, szükség 
van az atomhatalmak garanciájára, hogy tiszteletben tartják az előírásokat: nem támadják 
és nem fenyegetik nukleáris fegyverrel az övezetben részes államokat (negatív biztonsági 
garancia), amit általában a szerződéshez csatolt jegyzőkönyvben szoktak rögzíteni.

Az atomsorompó-szerződés további (8–11.) cikkei a szerződés életbelépésével és to-
vábbi életével, módosításokkal, illetve a kilépés lehetőségeivel foglalkoznak. A szerződés 
minden állam számára nyitott, részes államainak száma jelenleg 189, azaz India, Pakisztán, 
Izrael és Észak-Korea kivételével a világ minden szuverén állama részese az atomsorom-
pónak. A szerződés 10. cikkének 1. bekezdése értelmében lehetőség van arra is, hogy egy 
állam a szerződésből kilépjen, ha úgy dönt, hogy „különleges események ezen szerződés 
tárgyával kapcsolatban országának legfőbb érdekeit veszélyeztetik”.8

A részes országok ötévenként felülvizsgálati konferenciát tarthatnak annak áttekinté-
sére, hogy a szerződésben vállalt kötelezettségeket mennyiben teljesítették, illetve a teljesítés 
során és kapcsán milyen kérdések merültek fel. A felülvizsgálat a verifikáció egyik fontos 
eleme. Ezzel a lehetőséggel az aláíró országok rendszeresen éltek is, így felülvizsgálatot tar-
tottak 1975-ben, 1980-ban, 1985-ben, 1990-ben, 1995-ben, 2000-ben, 2005-ben  és  2010-ben. 
Az 1995-ös  konferencia döntött arról is, hogy a szerződést korlátlan időre kibővítik.

8 N. Rózsa–Péczeli 2013, 111–112.
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Az utolsó felülvizsgálatra 2015-ben  került sor. A tárgyalás a szerződés három pillé-
rére felépített témák szerint érintette a leszerelés, a non-proliferáció és a nukleáris energia 
békés célú felhasználásának kérdését.9

1.3. A biztonsági garanciák

Az atomsorompó-szerződésben az atomfegyverrel nem rendelkező államok lemondanak 
a nukleáris fegyverek megszerzésének lehetőségéről, ami egyben azt is jelenti, hogy véd-
telenek az atomhatalmak és az úgynevezett küszöbországok nukleáris támadásaival és fe-
nyegetéseivel szemben. Ezért már a szerződés tárgyalása alatt jelentkezett az az igény, hogy 
az atomhatalmak garantálják az atomfegyverrel nem rendelkezők biztonságát. Ennek a kö-
vetelésnek a jogosságát az atomhatalmak is elismerték és több módon próbáltak eleget tenni 
neki, azonban a kérdés bonyolultsága miatt a mai napig nem született mindenki számára 
kielégítő, nemzetközi jogi érvényű megoldás.

A biztonsági garanciáknak két fajtáját különböztetjük meg. A pozitív biztonsági ga-
rancia ebben az összefüggésben azt jelenti, hogy egy atomhatalom vállalja a segítségnyúj-
tást annak az atomfegyverrel nem rendelkező országnak, amelyet atomtámadás ér vagy 
fenyeget. Ilyen pozitív biztonsági garanciával bírnak azok az atomfegyverrel nem rendel-
kező államok, amelyek olyan katonai szövetség tagjai, aminek egy vagy több tagja atom-
hatalom, amennyiben a szövetségi szerződés ilyenfajta segítségnyújtásra kötelezi azt/
azokat (a NATO, a volt Varsói Szerződés). A negatív biztonsági garancia bizonyos fokig 
könnyebben adható és kapható, mivel ezzel egy atomhatalom mindössze azt vállalja, hogy 
atomfegyverrel nem rendelkező államot nem támad meg és nem fenyeget nukleáris fegy-
verekkel. Negatív biztonsági garanciát nyújthatnak regionális biztonsági szerződések és/
vagy az atomfegyvermentes övezetekről szóló megállapodások.

A negatív biztonsági garanciák egy speciális formája az úgynevezett „no first use”-elv 
kihirdetése, amellyel az adott atomhatalom jogilag nem kötelező ígéretet tesz arra, hogy 
elsőként nem alkalmaz nukleáris fegyvert. Ilyen nyilatkozatot tett egykor a Szovjetunió 
és Kína, de ideszámíthatjuk Izrael vezetőinek azon kijelentéseit is, amelyek szerint or-
száguk nem fog elsőként nukleáris fegyvereket bevetni. A NATO közép-európai bővítésének 
folyamatában Oroszország visszavonta ezt a nyilatkozatát, a NATO-tagállam atomha-
talmak – az Egyesült Államok, az Egyesült Királyság és Franciaország – pedig nem tettek 
ilyen nyilatkozatot, mert úgy vélik, az összeegyeztethetetlen lenne a NATO rugalmas rea-
gálási doktrínájával. Azonban a Barack Obama elnök nevéhez köthető nukleáris stratégia 
mégis „no first use”-kijelentésnek minősül, még akkor is, ha kivételeket fogalmaz meg.

1.4. A nukleáris kísérleti robbantások

Az első kísérleti atomrobbantást 1945. július 16-án  hajtották végre az új-mexikói siva-
tagban, Alamogordónál. Az 1945. augusztus 6-án  Hirosimára, majd augusztus 9-én  Na-
gaszakira ledobott atombombák okozta pusztítás, majd 1954. március 1-jén  a Szerencsés 

9 Részleteiben lásd N. Rózsa–Péczeli 2013, 134–147.
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Sárkány  halászhajó tragédiája (békeidőben, civil áldozatokkal), illetve a nukleáris robban-
tások okozta környezeti károsodások következtében az 50-es évek közepére a nukleáris 
robbantások a nemzetközi figyelem középpontjába kerültek.

1954-ben  India javaslatot tett a nukleáris robbantások szüneteltetésére, ezzel kezdetét 
vette egy párhuzamosan futó, két-, három-, illetve többoldalú tárgyalási folyamat. Bár 
a nukleáris robbantások tilalma alapvetően a nukleáris képességgel rendelkező államok 
belügye volt, éppen mivel magának a képességnek a megszerzését a robbantásokkal jelen-
tették be a világnak, meg kellett akadályozni, hogy újabb államok is robbantsanak, illetve 
azok az államok, amelyek önként vagy valamilyen más, sajátos okból lemondtak ennek 
a képességnek a megszerzéséről, folyamatosan nyomást gyakoroltak (vagy próbáltak gya-
korolni) az atomhatalmakra a nukleáris robbantások beszüntetése érdekében, hiszen nekik 
sem katonai-biztonságpolitikai, sem gazdasági érdekük nem fűződött a robbantásokhoz, 
csak káruk keletkezhetett általuk (például környezetszennyezés).

Végül az 1962-ben  kirobbant kubai rakétaválság teremtette meg a nukleáris kísérletek 
részleges korlátozásának lehetőségét: 1963-ban  megnyitották aláírásra a részleges atom-
csendegyezményt, amelyben a részes államok kötelezettséget vállaltak arra, hogy nem vé-
geznek nukleáris robbantásokat a légkörben, a világűrben és a víz alatt.

Az atomsorompó-szerződésbe a nukleáris kísérleti robbantások általános tilalma 
a kérdés bonyolultsága miatt nem került be, de minden felülvizsgálati konferencia napi-
rendjén szerepelt. Bár a hidegháború alatt a két szuperhatalom igyekezett nukleáris kí-
sérleti robbantásait bilaterális keretben korlátozni, a nukleáris kísérleti robbantás átfogó 
tilalma, az átfogó atomcsendegyezmény csak 1996-ban  született meg. Ez minden nukle-
áris robbantást megtilt a Földön, tekintet nélkül a közegre, helyszínre vagy a robbanóerő 
nagyságára. Ennek ellenőrzése az erre a célra létrehozott Átfogó Atomcsendszerződés 
Szervezete (Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty, CTBTO) feladata, amely egyrészt 
helyszíni ellenőrzésekkel, másrészt egy külön erre a célra kiépített, szeizmikus, atmoszfe-
rikus és hidroakusztikus megfigyelőrendszer működtetésével végzi munkáját. Az egyez-
mény bizalomerősítő lépésekről is rendelkezik. A CTBTO végrehajtó titkára 2013-ig  Tóth 
Tibor nagykövet volt, aki korábban a biológiai fegyverzetkorlátozásban szerzett nemzet-
közi elismerést.

1.5. Atomfegyvermentes övezetek

Atomfegyvermentes övezetet bármilyen kisszámú ország, de akár egy egész kontinens 
vagy régió államai létrehozhatnak nemzetközi szerződéssel, meghatározatlan időre azzal 
a céllal, hogy az övezet területén ne legyenek nukleáris fegyverek, ugyanakkor a részes ál-
lamok szabadon hozzáférhessenek a nukleáris energia békés felhasználásával kapcsolatos 
anyagokhoz, berendezésekhez és technológiákhoz (ha a szerződés azt nem tiltja). A vállalt 
kötelezettségek betartását egy regionális vagy nemzetközi szervezet ellenőrzi. A szerző-
déshez csatolt jegyzőkönyv(ek) rögzíti(k) a térségen kívül elhelyezkedő, de a térségben szu-
verenitásuk alá tartozó területtel rendelkező államok és az atomhatalmak kötelezettségeit, 
jogait és felelősségét, amely(ek) a szerződés szerves részét képezi(k).

Az atomfegyvermentes övezetek létrehozása előzményeinek tekinthetők azok 
a szerződések, amelyek egyetlen állam szuverenitása alá sem tartozó terület vagy közeg 
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atommentességét  biztosítják: az Antarktisz-szerződés (1959), a világűrszerződés (1967) 
és a tengerfenék atommentesítéséről szóló szerződés (1971).

A világ állami szuverenitás alá eső területein ma öt működő atomfegyvermentes 
övezetet tartunk számon, amelyek által a világ országainak nagyobb része, összesen 
mintegy 116 állam atomfegyvermentes övezetben található. Atomfegyvermentes öve-
zetek Latin-Amerika (Tlatelolco, 1967), a déli Csendes-óceán (Rarotonga, 1986), Délkelet-
Ázsia (Bangkok, 1995), Afrika (Pelindaba, 1996) és Közép-Ázsia (2009), de egyoldalúan 
atomfegyvermentes övezetnek nyilvánította magát Mongólia és Új-Zéland is. Az atom-
fegyvermentes övezetek létrehozásában igen nagy szerepe volt egyrészt az adott térség 
biztonságpolitikai környezetének, például egy vagy több atomhatalom szomszédságának, 
illetve az ebből adódó biztonsági kockázatoknak, másrészt a nukleáris kísérleti robbantá-
soknak, illetve ezek megakadályozásának.

1.6. A küszöbországok

A nukleáris fegyverek léte mellett a legnagyobb proliferációs veszélyt a küszöbországok je-
lentik. Küszöbországnak nevezi a terminológia azokat az államokat, amelyek nyíltan vagy 
titokban, akár nemzetközi kötelezettségeik megszegésével is nukleáris fegyverek megszerzé-
sére, birtoklására törekedtek vagy törekszenek. Ezek az országok négy csoportba sorolhatók:

• el nem ismert atomhatalmak, tehát azok az államok, amelyek vagy deklarálták 
nukleárisfegyver-előállítási képességüket, azaz nukleáris robbanószerkezetet 
robbantottak, de ezt az atomsorompó-szerződésben meghatározott időpont után 
tették, vagy meggyőző bizonyíték áll rendelkezésre arra vonatkozóan, hogy ezek 
az államok – India, Pakisztán, Izrael és Észak-Korea – képesek nukleáris robbanó-
szerkezetet/fegyvert előállítani;

• jó útra tért küszöbországok, amelyek korábban katonai célú nukleáris kutatásokat 
folytattak, vagy akár rendelkeztek is nukleáris fegyverekkel, de a kutatásokat le-
állították, a fegyvereket leszerelték és megsemmisítették, majd atomfegyverrel 
nem rendelkező államként csatlakoztak az atomsorompó-szerződéshez: Argentína, 
Brazília és Dél-Afrika, de idesorolhatjuk Irakot is;

• posztszovjet küszöbországok, vagyis a Szovjetuniónak azok a volt tagállamai, 
amelyek területén a Szovjetunió felbomlása után átmenetileg nukleáris fegyverek 
maradtak, tehát Fehéroroszország, Kazahsztán és Ukrajna – ez azonban átmeneti 
kategória, hiszen 1995 végére atomfegyverrel nem rendelkező államként mindhárom 
ország csatlakozott az atomsorompó-szerződéshez;

• potenciális küszöbországok, amelyekről vagy bebizonyosodott, hogy katonai célú 
nukleáris kísérleteket folytattak, vagy alapos a gyanú, hogy nukleáris fegyverek 
előállításán fáradoznak: ma elsősorban Irán tartozik ebbe a kategóriába.

1.7. A vegyi fegyverek korlátozása

Vegyi fegyverek alatt olyan fegyvereket értünk, amelyek kifejezetten a különböző vegyi 
anyagok mérgező tulajdonságait használják halál, sérülés vagy átmeneti harcképtelenség 
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okozására. A vegyi fegyvereket gyakran nevezik a szegény ember atombombájának, mivel 
sokkal könnyebben hozzáférhetők és előállíthatók, valamint sokkal olcsóbbak, mint a nukle-
áris fegyverek. Jóllehet számos anyag megfelel a mérgező anyag meghatározásának, a gya-
korlatban csak néhányat választottak ki vegyi hadviselés céljára. Ahhoz, hogy a mérgező 
vegyszer vegyi fegyverekben használható legyen, jó néhány feltételnek meg kell felelnie. 
Először is a vegyület eléggé mérgező kell legyen ahhoz, hogy nagyon kis mennyiségben is 
hatékony lehessen, ugyanakkor fontos, hogy a gyártási folyamat alatt és után viszonylag 
könnyen kezelhető legyen. Másodszor elég stabilnak kell lennie ahhoz, hogy a tárolás alatt 
megőrizze mérgező tulajdonságait és a bevetéshez kapcsolódó terhelésnek ellen tudjon állni. 
Végül pedig lényeges, hogy a rendelkezésre álló forrásokból viszonylag könnyen és kielé-
gítő mennyiségben legyen előállítható.

A vegyi fegyvereket leginkább hatásuk alapján csoportosítják, ennek alapján lehetnek 
vérmérgek, hólyaghúzó harcanyagok, fojtó harcanyagok, idegmérgek, időlegesen harckép-
telenséget okozó anyagok, ingerlő harcanyagok és toxinok. (Ez utóbbi átmeneti kategóriát 
jelent a vegyi és a biológiai fegyverek között, amennyiben mindkét kategóriába beleszámít.)

A vegyi fegyverek hatását számos tényező befolyásolja, például a hatékony szétszórás, 
az időjárási viszonyok és a célpont védelmi szintje.

A modern vegyi fegyverek először az első világháború alatt jelentek meg, és a nagyobb 
hadviselő felek mindegyike gyakran élt is velük. A vegyi fegyverek első világháborús mérlege 
meglehetősen vegyes. Egyrészt nem voltak meghatározó jellegűek, hiszen sem a győzelem ki-
vívásában, sem a vereségben nem volt döntő szerepük, másrészt használatuk is nehézkes volt, 
hatásukat sok tényező (például az időjárás) bizonytalanná, kiszámíthatatlanná tette. Ugyan-
akkor a hadviselés megkerülhetetlen részévé váltak, és mindenki bizonyosra vette, hogy egy 
esetleges következő háborúban jelentős szerepük lesz. Jóllehet számos alkalommal fontolóra 
vették, mégis – leszámítva a japánok általi korlátozott alkalmazásukat Kínában – a második 
világháború során nem vetették be őket. Ezt követően azonban olyan államok is elkezdtek 
vegyi fegyvereket fejleszteni, amelyek korábban nem folytattak ilyen programokat, majd a re-
gionális konfliktusokban, háborúkban több helyen és több alkalommal is használták őket (pél-
dául Egyiptom az 1963–1967-es  jemeni háborúban – ez volt a Közel-Keleten az első alkalom, 
amikor vegyi fegyvereket alkalmaztak –, Irak az 1980–1988-as  iraki–iráni háborúban iráni 
katonákkal szemben a fronton, illetve az iraki kurdok ellen).

12. dokumentum

A genfi jegyzőkönyv (1925)

A genfi jegyzőkönyvet 1925. június 17-én  írták alá, és 1928. február 8-án  lépett ha-
tályba. A jegyzőkönyv tiltja a felsorolt anyagok harci használatát, nem tiltja azonban 
a mérgező anyagok és fegyverek kifejlesztését és birtoklását, valamint azok nem há-
borús helyzetben való használatát. Emellett számos aláíró állam azzal a fenntartással 
élt, hogy megtartja magának a jogot, hogy vegyi fegyverekkel mérjen válaszcsapást, ha 
területét vegyi fegyveres támadás éri. A jegyzőkönyv további hiányossága, hogy nem 
rendelkezik nemzetközi ellenőrzési mechanizmussal. Mivel azonban a második világhá-
borúnak mégsem váltak jellemző fegyvereivé a vegyi fegyverek, csupán az iraki–iráni 
háború adta meg a végső lökést azok betiltásához.
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13. dokumentum

A vegyifegyver-tilalmi egyezmény

A szerződést 1993-ban  nyitották meg aláírásra, hatályba 1997-ben  lépett. Jelentősége, 
hogy nemcsak az ilyen fegyverek kifejlesztését, gyártását, beszerzését, felhalmozását 
és más államoknak való átadását, hanem a használatukat is betiltja. Előírja valamennyi, 
a részes államok tulajdonában lévő vagy azok felügyelete alatt álló vegyi fegyver vagy 
vegyifegyver-gyártó létesítmény, valamint valamely részes állam által egyik-másik ré-
szes állam területén hátrahagyott vegyi fegyverek megsemmisítését. Ily módon egy 
teljes tömegpusztító fegyverfajtát számol fel. A részes államoknak mindezt a szerződés 
hatálybalépésétől számított tíz éven belül kell megtenniük, kutatási célokra azonban 
megtarthatnak csekély mennyiségű harci vegyületet, és továbbra is folytathatnak vegyi-
fegyver-védelmi programokat. Oroszország például haladékot kapott, de készleteit végül 
2017 szeptemberére teljesen felszámolta, megsemmisítette.

A vegyifegyver-tilalmi egyezmény átfogó verifikációs mechanizmust is felállít, 
amelynek keretében rutin-, illetve váratlan ellenőrzések során ellenőrzik a szerződésben 
vállalt kötelezettségek teljesítését. Az egyezmény betartását a szerződéssel létrehozott, 
hágai székhelyű Vegyifegyver-tilalmi Szervezet (Organization for the Prohibition of 
Chemical Weapons, OPCW) ellenőrzi.

Az ellenőrzést három lista alapján végzik, amelyekbe veszélyességük szerint sorolják 
az egyes vegyületeket. Az első listán szereplő vegyszereket meg kell semmisíteni, azokból 
mindössze egy csekély mennyiség őrizhető meg kutatási, védelmi vagy orvosi célokra. 
A második listán szereplő termékek gyártóit, felhasználóit és fogyasztóit rendszeresen el-
lenőrzik, hogy nem lépik-e át a listán meghatározott mennyiségeket. Az ezen a listán jegy-
zett termékeket a szerződés hatálybalépésétől számított három év után nem lehet átadni 
a szerződésben nem részes államoknak. A harmadik listán szereplő vegyületeket évi 30 
tonnát meghaladó termelés esetén kell bejelenteni, az ezeket gyártó létesítményeket pedig 
200 tonnát meghaladó termelés esetén helyszíni ellenőrzéseknek kell alávetni. Az ezen 
a listán szereplő termékek szabadon szállíthatók a szerződésben nem részes államokba is.

A vegyi (és a biológiai) fegyverekkel kapcsolatos anyagok, berendezések és technoló-
giák exportjának ellenőrzését az 1985-ben  létrehozott Ausztrália Csoport végzi.

Az egyezmény és a felelős Vegyifegyver-tilalmi Szervezet sem túl ismert, viszont 
2013-ban, a Nobel-békedíj elnyerését követően megismerhette a világ. 2014-ben  a szí-
riai Damaszkusz Gúta kerületében történt vegyifegyver-támadás után szintén ráterelő-
dött a nemzetközi figyelem.

1.8. A biológiai fegyverek korlátozása

A biológiai fegyverek a legrégibb és legújabb, legmodernebb, legköltséghatékonyabb 
és egyben a legtöbb problémát okozó tömegpusztító fegyverek is egyben, hiszen a tömeg-
pusztító hatás eléréséhez már egy nagyon kis mennyiség is elegendő, a megtámadott pedig 
észre sem veszi, hogy megtámadták. Jóllehet a biológiai fegyverek vagy a fegyverként 
használt biológiai ágensek (baktériumok, vírusok, gombák stb.) évszázadok óta az emberi 
konfliktusok kísérőjelenségei, a biológiai fegyverprogramok megjelenése a két világháború 
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közé tehető, mivel nagyjából együtt járt a betegségek terjedésének/átadásának megérté-
sével a 20. század elején. Az első világháború végén jelentkező spanyolnáthajárvány követ-
keztében megnőtt a félelem az ilyen fegyverek lehetőségétől, ami arra késztette az akkori 
nagyhatalmakat, hogy ezeknek a tapasztalatoknak fegyverként való használatával kezd-
jenek kísérletezni. Ezek a programok általában védelmi célokat szolgáltak, egyedül Japán 
fejlesztett ki támadó jellegű biológiai fegyvereket.

Történelmi léptékben a hadseregeket, háborúkat kísérő betegségek sokkal hatékonyabb 
eszközei voltak a hódításnak, mint maguk a hadseregek. Tekintettel a hatékonyságra, tulaj-
donképpen az a csoda, hogy nem fejlesztettek ilyen fegyvereket már korábban, illetve nem 
használtak többször. Mivel a biológiai fegyverek célpontjai nemcsak emberek, hanem ál-
latok, sőt növények is lehetnek, a biológiai hadviselés gazdasági hatásai sem lebecsülendők.

Bár biológiai fegyvereket állami szinten igen ritkán használtak, kutatás és gyártás több 
helyen is folyt, és folyik mindmáig. A biológiai fegyverprogramok első hullámának leg-
többje (az Egyesült Államok, az Egyesült Királyság, Franciaország, Kanada, a Szovjetunió, 
Japán által végzett kísérletek) az 1920–1930-as  években kezdődött, és többnyire a második 
világháború után lezárult. Az Egyesült Államokban Nixon elnök (1913–1994) 1969-ben  el-
rendelte a biológiai fegyverkészletek felszámolását. A Szovjetunió felbomlása után Borisz 
Jelcin (1931–2007) elnöki rendelettel leállíttatta a biológiai fegyverprogramot, de a kész-
letek felszámolásával kapcsolatban a szakértők gyakran emlegetik az átláthatóság hiányát.

További veszélyt jelenthetnek azok a terrorista csoportok, amelyek megpróbáltak (meg-
próbálhatnak) biológiai fegyvereket szerezni, alkalmazni. Ezek fegyverei ugyan jóval egy-
szerűbbek, hatásuk is korlátozottabb lehet, mivel azonban viszonylag könnyen előállíthatók, 
igen komoly veszélyt jelentenek még akkor is, ha a tárolásukkal, alkalmazásukkal kapcso-
latban gondok merülhetnek fel. Emlékezetesek például a 2001. szeptember 11-ét követően 
ismeretlenek által küldött anthraxvírussal (lépfene) fertőzött levelek is.

A biológiaifegyverzet-korlátozás első nemzetközi jogi dokumentuma a már emlí-
tett genfi jegyzőkönyv, ami a biológiai fegyverek háborúban történő alkalmazását tiltotta 
meg. Jóllehet ezt követően is folytak tárgyalások a biológiai fegyverek gyártásának és tá-
rolásának, felhalmozásának tilalmáról, a tárgyalások többszöri elakadása után 1972-ben  
nyitották meg aláírásra a Biológiai és toxinfegyver-tilalmi megállapodást. A szerződés 
a biológiai harci anyagok és toxinok katonai célú kifejlesztésének, felhalmozásának és be-
szerzésének tilalmát és megsemmisítését tartalmazza. Nagy hiányossága, hogy nem rendel-
kezik verifikációs mechanizmussal; a teljesítés ellenőrzése nemzeti hatáskör. A szerződés 
ugyanakkor rendelkezik az ötévente rendezendő felülvizsgálati konferenciákról. 1991-ben  
létrehozták a kormányzati szakértők ellenőrzési ad hoc csoportját (Ad Hoc Group of Go-
vernmental Experts on Verification, VEREX), aminek feladata az ellenőrzés vizsgálati 
lehetőségeinek tudományos és technikai szempontú azonosítása volt. 1994-ben  egy speci-
ális konferencia során szervezték meg az ad hoc csoportot (Ad Hoc Group, AHG), aminek 
feladata a szerződés verifikációjának kidolgozása volt. Az erről szóló rendelkezéseket egy 
jegyzőkönyvben csatolták volna a szerződéshez. A jegyzőkönyv szövegezése évekig tar-
tott, végül 2001-ben  az Egyesült Államok jelezte, hogy nem támogatja a szövegtervezetet, 
így a jegyzőkönyv a mai napig nem született meg.

A biológiai fegyverek előállítására alkalmas anyagok, berendezések, technológiák ex-
portját is az Ausztrália Csoport ellenőrzi.
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2. A célba juttató eszközök és korlátozásuk

Bár hagyományosan a fegyverek célba juttatásának számos módja ismert (íj, ágyú, repü-
lőgép, aknavető stb.), a mai fegyverrendszerek erre szolgáló eszközei elsősorban a rakéták 
és a robotrepülőgépek. A rakéták jelentik az egyetlen fegyverkategóriát, amire a mai napig 
nem született általános érvényű nemzetközi megállapodás.

1987-ben  létrejött ugyan egy, a rakétatechnológia exportját ellenőrző szervezet (Mis-
sile Technology Control Regime, MTCR), de a többi exportellenőrzési rendszerhez ha-
sonlóan ez sem jelent nemzetközi jogi kötelezettséget. Az MTCR egy olyan informális 
politikai megállapodás, aminek keretében a részt vevő államok a nemzeti törvénykezéssel 
összhangban exportellenőrzési irányelveket fogalmaznak meg a rakéták és pilóta nélküli 
repülőeszközök, valamint azok összetevői forgalmának ellenőrzésére.

A rakéták korlátozása leginkább a két szuperhatalom, a Szovjetunió és az Egyesült 
Államok között merült fel. Több bilaterális megállapodást is kötöttek, amelyek elsősorban 
a tömegpusztító, azon belül is a nukleáris fegyverek kérdésében jelentettek fontos korlátokat. 
A SALT–I (1972) megállapodás egyrészt befagyasztotta a szárazföldi telepítésű interkonti-
nentális ballisztikus rakétáknak, valamint a tengeralattjáró-fedélzeti ballisztikus rakétákat 
hordozó tengeralattjáróknak és a rajtuk lévő rakétaindító szerkezeteknek a mennyiségét, il-
letve az úgynevezett ABM-szerződéssel korlátozta a hadászati ballisztikus rakétákat és ele-
meiket a röppályán megsemmisítő rakétaelhárító védelmi rendszerek számát. A SALT–II 
megállapodás (1979) megállapította a hadászati támadófegyverek típusait, és megjelölte azt 
a mennyiséget, amellyel az Egyesült Államok és a Szovjetunió a szerződésben meghatáro-
zott időben (1981) rendelkezhetett. A szerződés minőségi korlátozást is bevezetett, amikor 
az adott mennyiségen belül külön korlátozta a többtöltetű fejrészes ballisztikus rakéták, 
valamint a robotrepülőgépeket szállító hadászati bombázógépek együttes mennyiségét, 
a többtöltetű fejrészes ballisztikus rakéták és az azokban elhelyezhető töltetek számát is.

1987-ben  az Egyesült Államok és a Szovjetunió szerződést írtak alá (Intermediate-
Range Nuclear Forces Treaty, INF) a közepes (1000–5500 km) hatótávolságú nukleáris 
fegyverrendszerek teljes felszámolásáról a szerződés hatálybalépésétől számított három 
év, a rövidebb hatótávolságú fegyverrendszerek esetében pedig másfél év alatt. A szerződő 
felek egymást folyamatosan ellenőrizve verifikálták a szerződés betartását. A szerződést 
1991-re  mindkét fél végrehajtotta.

A START-szerződések (1991, 1993, 2010) a hadászati fegyverrendszerek számának 
csökkentését írták elő, mégpedig a korábbi kezdeményezésekkel ellentétben oly módon, 
hogy a célba juttatandó nukleáris töltetek számát korlátozták, illetve csökkentették.

3. A hagyományos fegyverek korlátozása

3.1. A CFE-szerződés

A NATO 12 és a Varsói Szerződés 7 tagállamának részvételével 1973 és 1989 között 
Bécsben zajlottak a hagyományos fegyverek korlátázásról szóló úgynevezett kölcsönös 
és kiegyensúlyozott haderőcsökkentési tárgyalások (Mutual and Balanced Force Reductions, 
MBFR). A leendő megállapodás alapja 1982-re  körvonalazódott:
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• azonos kollektív létszámszintek legyenek a VSZ és a NATO érintett szárazföldi 
és légierőinél;

• a két fél által végrehajtott szakaszos csökkentések eltérő mértékűek lehetnek;
• kötelező időszakos adatcsere, illetve a műholdas ellenőrzés lehetősége, hogy a tér-

ségből kivonandó erők ne legyenek úgy átcsoportosíthatók a szárnyakra, hogy 
az a másik felet veszélyeztethesse.

1989-től  újabb tárgyalássorozatra került sor, amelynek eredménye 1990-ben  az immár szé-
lesebben értelmezett keretek között létrehozott Hagyományos fegyveres erők Európában 
szerződés (Conventional Armed Forces in Europe, CFN) lett. A szerződés az Uráltól az At-
lanti-óceánig terjedő területen határozta meg öt fegyverfajtában a két katonai tömb, a NATO 
és a VSZ vonatkozásában megengedett – azonos szintű – darabszámokat (harckocsi 20-20 
ezer, páncélozott harci jármű 30-30 ezer, tüzérségi eszköz 20-20 ezer, harci repülőgép 6800-
6800, támadóhelikopter 2000-2000). A fegyverek számának csökkentése mellett a fő cél 
a meglepetésszerű támadások kiküszöbölése volt, a csökkentéseket 40 hónap alatt kellett 
végrehajtani. A katonai tömbökön belül a kvótákat úgy kellett a tagállamok között szét-
osztani, hogy a Közép-Európából kiinduló koncentrikus körökben azonos módon/számban 
kerüljenek szétosztásra.

A közép-európai rendszerváltások és a hidegháború vége után azonban a szerződés 
többszörös felülvizsgálata és módosítása vált szükségessé, hiszen felbomlott a Varsói Szer-
ződés és a Szovjetunió, illetve megkezdődött a közép-európai államok NATO-csatlakozá-
sának tárgyalása (taskenti megállapodás, CFE–1/A szerződés, adaptált CFE-szerződés).

3.2. A Nyitott égbolt szerződés

A Nyitott égbolt szerződést 1992-ben  nyitották meg aláírásra és 2002-ben  lépett hatályba. 
A szerződés feljogosítja a feleket, hogy egymás területe fölött légi ellenőrzéseket végez-
zenek. Ez nyitottságot és átláthatóságot biztosít, valamint azt, hogy a felek kölcsönösen 
hozzáférjenek az egymás katonai erejéről, illetve létesítményeiről, tevékenységéről szóló 
információkhoz. A szerződés minden fél számára előír úgynevezett aktív és passzív kvó-
tákat. Az aktív kvóta a részes állam által végezhető ellenőrző repülések számát jelzi, míg 
a passzív kvóta azon ellenőrző repülések számára vonatkozik, amelyeket köteles fogadni. 
Egyetlen részes állam aktív kvótája sem haladhatja meg passzív kvótáját, amit földrajzi 
nagysága határoz meg. Egy részes állam átadhatja aktív kvótájának egy részét egy másik 
részes államnak, attól függően, hogy az hozzájárul-e a berepüléshez. A berepülés végre-
hajtását az ellenőrző részes államnak 72 órával korábban be kell jelentenie az ellenőrzendő 
részes államnak. A szerződés alkalmazási területe Vancouvertől Vlagyivosztokig terjed.

Minden összegyűjtött adat minden aláíró fél részére rendelkezésre áll. A szerződés 
végrehajtását a bécsi székhelyű Nyitott Égbolt Konzultatív Bizottság (Open Skies Consul-
tative Commission, OSCC) segíti. A bizottság fórumként szolgál a szerződés teljesítésével 
és betartásával összefüggő kérdések megvitatására, s megtárgyalhatja a szerződés haté-
konyságának javítását célzó módosításokat.
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3.3. Az ottawai megállapodás

A gyalogsági aknák használatának és birtoklásának tilalmáról rendelkező multilaterális 
szerződést 1997. december 3-án  nyitották meg aláírásra, és 1999 márciusában lépett ha-
tályba több mint 90 állam ratifikációjával. Határozatlan időre szól, a kilépést előzetesen, hat 
hónappal korábban be kell jelenteni az ENSZ főtitkárának. Fegyveres konfliktusban érintett 
ország kilépése kizárólag a konfliktus befejezése után válik érvényessé.

Az egyezmény tiltja a gyalogsági aknák használatát, gyártását, felhalmozását, beszer-
zését és átadását. A részes államok nem nyújthatnak segítséget, nem bátoríthatnak vagy 
ösztönözhetnek másik államot a tiltott tevékenység folytatására, tekintet nélkül arra, hogy 
a másik állam a szerződés részese-e, vagy sem. A szerződés megköveteli a részes államoktól 
az általuk birtokolt gyalogsági aknák megsemmisítését, legyen az raktárkészlet vagy már 
korábban telepített akna. Az aknamezőket a szerződés hatálybalépésétől számított tíz éven 
belül meg kell tisztítani a telepített aknáktól. A szerződés értelmében aknamezőnek kell 
tekinteni a részes állam felségterülete vagy ellenőrzése alá tartozó mindazon területeket, 
amelyekre köztudomásúan vagy gyaníthatóan aknákat telepítettek. Ezeket a területeket 
meg kell jelölni, folyamatosan figyelni és őrizni kell mindaddig, amíg a gyalogsági ak-
nákat fel nem szedik, vagy meg nem semmisítik. A szerződés felhívja a részes államokat, 
hogy támogassák a sérültek gyógyítását és rehabilitációját, valamint az áldozatok társa-
dalmi és gazdasági reintegrációját.

Az ottawai egyezmény verifikációs rendszere a szerződés gyanított megsértése esetén 
lehetővé teszi a részes államok számára az eset kivizsgálását vagy tényfeltáró missziók kül-
dését. A szerződés gyakorlati verifikációja az évente megjelentetett Aknamonitor (Land-
mine Monitor) kiadvány útján, egyfajta civil formában valósul meg.

3.4. A wassenaari megállapodás

A wassenaari megállapodás a hidegháborús nyugati exportkorlátozás eredménye, ameny-
nyiben az exportellenőrzés fontossága a hidegháború vége után is változatlan maradt. 
Ugyanakkor felmerült az igény, hogy a hidegháborús választóvonalon átnyúlva, immár kö-
zösen tegyenek a fegyverkezés megállítása/korlátozása érdekében. A COCOM-bizottságot 
alkotó 17 tagállam ezért úgy döntött, hogy egy olyan új fórumot hoznak létre, amelyben 
mindaddig a régi exportellenőrzési listák maradnak hatályban, ameddig az új megállapo-
dást ki nem dolgozzák. Mivel korábban három exportellenőrzési lista volt (ipari, hadiipari 
és nukleáris), az új COCOM feladatköréről sokáig vita folyt. Végül azonban, mivel a tö-
megpusztító fegyverek minden fajtájára létezett már külön exportellenőrzési rendszer, az új 
COCOM a hagyományos fegyverekkel és a kettős felhasználású termékekkel és technoló-
giákkal kapcsolatos exportot kívánja figyelemmel követni és ellenőrizni.

A wassenaari megállapodást 1995-ben  kötötték és 1996 szeptemberében lépett ha-
tályba, titkársága Bécsben található. Az aláíró államok kötelezik magukat az egyezményben 
meghatározott termékek és technológiák exportjának ellenőrzésére, amelyeket kilenc cso-
portban sorolnak fel: csúcstechnológiával gyártott anyagok, fejlesztés alatt álló anyagok, 
elektronika, számítógépek, telekommunikációs rendszerek, információbiztonság, szen-
zorok és lézerek, navigáció és repülőelektronika, tengeri hajózás, valamint hajtóművek. 
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Az aláíró államok számára a megállapodás előírja az ellenőrzött cikkek engedély nélküli 
exportjának megakadályozását, az önkéntes információcserét, továbbá jelentéskötelezettség 
terheli őket a megtagadott és jóváhagyott szállításokkal kapcsolatban. Minden részes állam 
azonban maga dönti el, hogy milyen termékeket sorol a korlátozás nélkül szállítható cikkek 
kategóriájába.

Ellenőrző kérdések, tételek
• Mi a jelentősége az atomsorompó-szerződésnek?
• Sorolja fel a küszöbországok típusait és említsen példákat!
• Vegyifegyver-tilalmi egyezmény aktualitása.
• Nyitott égbolt szerződés jelentősége.
• Sorolja fel a fegyverzetellenőrzés, leszerelés és csökkentés legfontosabb jellemzőit!
• Mondjon ezekre egy-egy példát!
• Milyen magyar vonatkozásokat ismer?



XII. A magyar kül- és biztonságpolitika  
1989–2014 között

1. Magyarország a bipoláris rendszerben

A második világháború végétől (1945) a Szovjetunió széteséséig (1991) Magyarország 
a kommunista tömb tagja volt. A többi közép-európai szomszédjához hasonlóan a Moszk-
vában meghatározott kényszerpályán mozgott: társadalmi, gazdasági, intézményi vonat-
kozásban a szovjet egypártrendszer megoldásait vezették be, külpolitikában a szocialista 
tábor érdekeit kellett követnie. Az 1947-es  párizsi békeszerződéssel ugyan formálisan füg-
getlen lett, de a szovjet érdekszféra részeként automatikusan tagja lett a KGST-nek  (1949) 
és a Varsói Szerződésnek (1955) is. A szovjet csapatok az 1947-es  békeszerződésig a győz-
tesek jogán, azt követően pedig az Ausztriában állomásozó alakulatokkal való összeköttetés 
biztosítása címén tartózkodtak Magyarországon. Az 1955-ös  osztrák államszerződéssel 
ez a jogcím megszűnt, de a szovjet csapatok maradtak, s 1956 novemberében hatalmas túl-
erővel verték le a magyar forradalmat.

A magyar kitörési kísérlet elbukott, az ország tagja maradt a szocialista tábornak. 
A szovjet alakulatok magyarországi tartózkodását egy 1957. május 27-i  kétoldalú egyez-
mény prolongálta.

Magyarország a Varsói Szerződés rendszerében másodrangú szerepet töltött be. Stra-
tégiai szempontból Moszkva számára a NATO-val közvetlenül határos államok (NDK, 
Csehszlovákia), s egyáltalán: a szövetség északi szárnya fontosabb volt, mint a déli (Ma-
gyarország, Románia, Bulgária). A Szovjetunió számára a tőle nyugatra elterülő érdekszféra 
országainak kettős jelentősége volt: a jaltai konferencia (1945) értelmében ütközőzónát al-
kottak Moszkva számára, másfelől pedig e biztonsági övezet lehetőséget teremtett, hogy 
a szovjet csapatok telepítésével megteremtsék az előretolt védelem, illetve támadás feltéte-
leit. Ez utóbbi esetében a Magyar Néphadseregre az osztrák és észak-olasz területek elleni 
támadásban számítottak.

A közép-európai szocialista országok geostratégiai lehetőségeiben két további mozza-
natnak volt tényleges jelentősége. Az egyik, hogy a szovjet biztonságpolitika gyakorlatilag 
katonapolitikából állt, így a katonai dimenzión kívüli elemeknek nem sok jelentőséget tu-
lajdonítottak. A Szovjetunió méretei és önellátó gazdasága okán ez érthető is volt, bár ké-
sőbb kiderült, hogy a szovjet gazdaság sem függetleníthető a világgazdaságtól, főként nem 
a technológiai fejlődésben. A másik tényező inkább percepcionális volt: fennállása idején 
a Varsói Szerződés egészére mindvégig rátelepült a Szovjetunió fenyegetettségi és beke-
rítettségi pszichózisa. Sőt ez a pszichózis párosult a szovjet szuperhatalom globális érdek- 
és elkötelezettségi rendszerével, holott közhelyszerű, hogy a Varsói Szerződés egyetlen 
tagját sem lehetett a Szovjetunióhoz viszonyítani a földrajzi kiterjedés, a lakosság nagy-
sága, az erőforrások, nukleáris arzenál stb. tekintetében. Következésképp a Varsói  Szerződés 
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 kisebb tagállamai olyan államokkal is baráti vagy ellenséges viszonyba kerültek, ame-
lyekkel különben egyáltalán nem lett volna kapcsolatuk. Ez részben elkerülhetetlen volt, 
ugyanis minden szövetségi rendszernek van ellenségképet gerjesztő hatása, de az a mód, 
ahogy a Szovjetunió a partnereivel szemben érvényesítette az érdekeit, gyakorlatilag auto-
matikussá tette a szovjet percepció általános elfogadását.

A fentiek fényében érthető, hogy a Varsói Szerződés közép-európai tagállamai maxi-
mális szovjetbarátság és politikai azonosulás mellett sem tudták volna követni a teljesen 
egyoldalú szovjet biztonságfelfogást. Különböző megoldásokkal próbáltak kitérni az au-
tomatikus követési kényszer alól: Románia 1968-ban  nem csatlakozott Csehszlovákia 
lerohanásához, és sajátos nemzeti katonai doktrínát fejlesztett ki. Az NDK a belnémet kap-
csolatokra, Lengyelország pedig a kiterjedt feketegazdaságra épített. Magyarország esetében 
szinte közhely, hogy szövetségi lojalitással igyekezett kivásárolni sajátos, belső fejlődési 
megoldásait. Az 1956-os  forradalomtól megrettent Kádár a belső társadalmi konszenzus 
alapjává az életszínvonal emelését és a magánszféra egyfajta engedélyezett formáját tette, 
s ehhez szüksége volt a nemzetközi gazdasági kapcsolatok bővítésére, valamint a Nyugat 
felé történő szabályozott nyitásra. Az eredmény az a kettős kötés lett, amelynek egyszerre 
képezte részét a szövetségesi hűség a Szovjetunióval és a partneri kapcsolat a Nyugattal. 
A Szovjetunióhoz való lojalitást Moszkva erővel is bebiztosította: a Brezsnyev-doktrína 
(1968) értelmében a Szovjetunió kényszerrel is a szocialista táborban tarthatta az onnan 
kitörni kívánó országot. A nyugati orientációnak pedig olyan látványos elemei voltak, mint 
Magyarország csatlakozása a Nemzetközi Valutaalaphoz és a Világbankhoz (1982), vagy 
a nyugati államfők demonstratív fogadása az 1980-as  évek elején kibontakozó mini hideg-
háború idején. A magyar külgazdasági forgalomban erőteljesen nőtt az Európai Közösségek 
részaránya (1989-ben  33,7%). Mindemellett látni kell, hogy a lehetőségek határait kereső 
kádári politika mindezzel együtt a szovjet rendszeren belül mozgott: a bipoláris rendszer 
nem tette lehetővé a kvantitatív elemek minőségi átfordulását. Az 1980-as  években Ma-
gyarország sem próbálkozhatott önálló nemzeti biztonsági doktrína kialakításával. A fo-
lyamatok az évtized második felében külső inspirációra gyorsultak csak fel.

1988-ra  nyilvánvalóvá vált, hogy Gorbacsov feladja a szövetségeseit kordában tartó 
Brezsnyev-féle korlátozott szuverenitás doktrínáját, és ismételten kinyilvánította, hogy 
nem kíván a kelet-európai szövetségesek belügyeibe beavatkozni. Érdekes módon Ma-
gyarországon ez a bejelentés – ellentétben más államokkal – nem jelentette a pártállami 
vezetés rohamos meggyengülését, legfeljebb csak az MSZMP-n belüli reformirányzatok 
megerősödését (Szűrös Mátyás, Pozsgay Imre). A párt reformvonalának megerősödése 
az 1988–1989-es  években új kezdeményezések megjelenését eredményezte: megerősödtek 
a nemzetpolitikai szemlélet irányzatai, 1988. január 1-jétől  szabaddá tették a nyugati kiuta-
zásokat (világútlevél), több lépcsőben megkezdődött az Izraellel való diplomáciai kapcso-
latok újjáépítése. Az 1988-as  szöuli olimpia alkalmából Magyarország felvette a diplomáciai 
kapcsolatokat Dél-Koreával. Felbukkant az első civil mozgalom (Duna Kör), amely nyíltan 
tiltakozott a bős–nagymarosi vízi erőmű építése ellen, a Ceauşescu által tervezett erdélyi 
falurombolás ellen pedig mintegy 100 ezer fős tüntetést tartottak a román nagykövetség 
előtt 1988. június 27-én.

Csehszlovákiában és az NDK-ban  más történt. Prága és Berlin már azt is elítélte, 
hogy a budapesti kormány elhatározta a vasfüggöny magyarországi szakaszának lebon-
tását, azt pedig kifejezetten nehezményezte, hogy Budapest nem küldte haza az NDK-ból  
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menekülteket . Amikor pedig Magyarország 1989 szeptemberében úgy döntött, hogy meg-
nyitja nyugati határait a keletnémet menekültek előtt, a két ország között súlyos feszültség 
alakult ki. A helyzet további romlását csak az akadályozta meg, hogy mind a prágai, mind 
a berlini rezsim csakhamar összeomlott.

Magyarországon a fegyveres erőkkel kapcsolatos változásokat is a fokozatosság jel-
lemezte. Az 1988. májusi MSZMP-értekezletet követően a párt már nem igényelt kiváltsá-
gokat a Magyar Néphadsereggel kapcsolatban, majd az év végére fel is számolták a párton 
belül a fegyveres erőkért felelős Katonai Főosztályt. 1989 végén a Honvédelmi Miniszté-
rium és a vezérkar szétválasztásával egy más típusú, a parancsnoki láncot érintő problémát 
kreáltak, amelynek végleges megoldására csak egy jó évtizeddel később, 2001-ben  került 
sor. 1990 elején megszüntették a hadseregen belüli MSZMP-szervezeteket, s ugyanezen 
évben a parlament módosította a honvédelmi törvényt, jogilag kizárva azt a lehetőséget, 
hogy a hadsereg a belpolitikai folyamatokba beavatkozzon. 1990 márciusában Magyar 
Honvédségre változott a hadsereg neve, s ugyanebben a hónapban megállapodás született 
a szovjet csapatok kivonásáról.

2. A nemzetközi környezet átalakulása

A második világháború után kialakult nemzetközi rendszer két pólus, a nukleáris fegyver-
arzenált kiépítő Egyesült Államok és a Szovjetunió körül szerveződött. A két tábor minden 
szinten (ideológia, társadalmi modell, gazdaság, fegyverkezés) folyó versengése határozta 
meg a nemzetközi rendszer alakulását, a centrum és a periféria fejlődését, a vasfüggöny-
nyel kettéválasztott Európában az egyes államok mozgásterét. Mivel a két rendszer küz-
delme Európában nem terjedt ki a katonai dimenzióra, sokan hidegháborúnak nevezik ezt 
az időszakot.

A két rendszer versengése hatalmas erőforrásokat emésztett fel, s alapjaiban torzította 
a gazdasági és társadalmi fejlődés irányait. A növekvő terhelést a Szovjetunió tervgazda-
ságra alapozott rendszere nem bírta, s a szocialista világrendszer rendkívül rövid idő alatt 
szétesett.

Felbomlottak a szocialista világ nemzetközi struktúrái: a Varsói Szerződés (1991), 
a KGST (1991), sőt maga a Szovjetunió sem élte túl a változásokat, mivel 1991 végén le-
váltak róla az önálló állami létre vágyó területek. A kétpólusú nemzetközi rendszer keleti 
pillérének szétesése után szuperhatalomként csak az Egyesült Államok maradt porondon, 
mivel csak ezen ország rendelkezett az érdekei globális érvényesítéséhez szükséges ka-
tonai képességekkel, gazdasági és politikai eszközrendszerrel. A Szovjetunió örökébe lépő 
Oroszország tartós hanyatlása megváltoztatta a lehetséges globális konfliktusok jellegét, 
kialakulásuk és kezelésük mechanizmusait egyaránt. Megszűnt a kölcsönös nukleáris el-
rettentésen alapuló stabilitás, a „nagy kockázat, kis valószínűség” elve, s helyette megjelent 
a „kisebb nagyobb valószínűség” elve, amely új típusú kockázatok sorát vetette felszínre, 
elsősorban az európai kontinensen. A orosz térség fejlődésének kiszámíthatatlansága, va-
lamint Moszkvának a kialakult új struktúrákban való ambivalens részvétele tartós bizony-
talansági kihívást jelent.

A piacgazdaság világméretű győzelme messze ható következményekkel járt. A kom-
munizmus és a tervgazdaság megbukott, a liberális demokráciák és a szabad piac 



206 A biztonsági tanulmányok alapjai

 győzedelmesen meneteltek, a harmadikutas kísérletek pedig leértékelődtek. Mindemel-
lett megmaradtak a kérdőjelek a piacgazdaság kibontakozásának előfeltételeit illetően: 
a centrum országai által kínált történeti modell megismételhetetlenségét a teoretikus elem-
zések mellett a globális problémák gyarapodása és az ázsiai fejlődési centrum megerősödése 
is mutatja. Az átfogó, teoretikus magyarázatok közül Samuel Huntingtonnak a civilizációk 
közötti konfliktusokat előrevetítő modellje látszik visszaigazolódni, többek között a mili-
táns iszlám Nyugat-ellenességében. Közelebbi térségünk, azaz Közép- és Kelet-Európa 
vonatkozásában kulcskérdéssé vált, hogy mely társadalmak képesek a centrumhoz és intéz-
ményeihez való csatlakozás feltételeinek teljesítésére, s ily módon fejlődésük feltételeinek 
optimalizálására. Közép-Európa és benne Magyarország a történelem folyamán többször 
váltott fejlődéstörténeti pozíciót: hol a Keletnek volt nyugati pereme, hol a Nyugatnak a ke-
leti végvára. A rendszerváltozással ismét stratégiai léptékű volt a választás: hogyan lehet 
a periféria centrumából (a szocialista táboron belüli helyzet) a centrum perifériájába (a Nyu-
gathoz viszonyított helyzetünk) való átlépést felhasználni az ország érdekében?

Európa közepén a német egység megvalósulása szimbolizálta leglátványosabban 
a hidegháborús megosztottság végét, s ezzel együtt az Európán belüli belső egyensúlyok 
elmozdulását. Történeti dimenzióit tekintve lineárisnak tűnik az összefüggés: egy identi-
tásproblémák nélküli Németország erős Európát, míg egy belsőleg zavart fejlődésű Német-
ország gyenge Európát fog jelenteni, vagyis a német egység realizálása közvetlenül függ 
össze az európai integráció jövőjével. Bizonyos félelmek ismételt felbukkanása és a hajdani 
NDK reintegrálási nehézségei dacára Németország az 1990-es  években is az európai integ-
ráció élharcosa maradt, s ebben a tekintetben a Kohl–Schröder kancellárváltás (1998) sem 
okozott törést. Gazdasági adottságai és politikai kultúrája okán Németország továbbra is 
a kontinens egyik meghatározó és vezető hatalma, az egység létrejötte óta határozottabb 
nemzeti érdekérvényesítési hajlamokkal, anélkül azonban, hogy Berlin lazítaná korábbi 
szövetségi kötelezettségeit.

A filozófiáját tekintve megosztott Európára épülő Európai Uniót a lehető legrosszabb 
pillanatban – közvetlenül a gazdasági és a pénzügyi unió létrejötte előtt – érte a kommu-
nista rendszerek összeomlása. A maastrichti egyezménnyel megszületett az Európai Unió, 
megteremtve a jogi kereteket a tagállamok minden eddiginél mélyebb gazdasági, pénz-
ügyi és politikai integrációjára. Sőt a tagállamok az integráció egyik pilléreként defini-
álták a közös kül- és biztonságpolitikát, az újjáélesztett Nyugat-európai Uniót jelölve meg 
annak egyik végrehajtójaként. Azonban a maastrichti szerződés még a bipoláris rendbe il-
leszkedő Európa fogalmára támaszkodott, s nem nagyon volt mondanivalója sem a keleti 
kibővülésről, sem pedig az európai válságok kezeléséről. Mint csakhamar kiderült, ez a hi-
ányosság messze fontosabb volt, mint bárki korábban hitte volna.

A fő katonai ellenfél nélkül maradt USA kivételes történelmi lehetőséget kapott stra-
tégiájának kiteljesítésére és megvalósítására. Európai szerepe, különösen a válságok keze-
lését illetően nem csökkent, sőt inkább növekedett. A koszovói válság (1999) felgyorsította 
az új világrend formálódásának egyébként is hektikus folyamatát, s a nemzetközi élet sze-
replői számára nem az volt a kérdés, hogy az USA képes-e érdekeit távoli régiókban is ér-
vényesíteni, hanem inkább az, hogy a jelenleg egyedüli szuperhatalom mikor, hol és hogyan 
hajlandó érvényesíteni erőkivetítését azokban az esetekben, amikor nem közvetlen és lét-
fontosságú érdekeiről van szó.
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Robbanásszerűen került felszínre a bipoláris nemzetközi rendszert keretek közé 
fogó nemzetközi intézmények és az alapul szolgáló nemzetközi jog diszfunkcionalitása. 
Az ENSZ-nek  fennállása legsúlyosabb válságával kellett szembenéznie. Bár intervenciói 
megsokszorozódtak (egy évtized alatt hatszorosára nőtt az ENSZ által indított békefenn-
tartó akciók száma), azonban a világszervezet legfőbb feladata: a világbéke és a nemzetközi 
biztonság megóvása mindinkább kétségessé válik. A szervezetnek elvileg monopóliuma 
van a kényszerítő intézkedések alkalmazására, azonban a Biztonsági Tanács összetétele 
és döntéshozatali rendje ezt a gyakorlatban lehetetlenné teszi. A szervezeti és a mögötte 
található politikai anomáliák legjobb illusztrációja a jugoszláv konfliktus és annak keze-
lése. A szuverenitás, a belügyekbe való be nem avatkozás kérdése, illetve a humanitárius/
emberi jogok védelme növekvő mértékben került ellentétbe a konfliktus hatékony kezelé-
sével, így a szervezet a megoldás minden reménye nélkül működött.

Szűkebb régiónk vonatkozásában a közvetlen következmény, hogy Közép- és Kelet-
Európa országai megszabadultak a rájuk kényszerített, mesterséges politikai-katonai kere-
tektől, amelyek évtizedeken keresztül nemzeti érdekeiket sértő és a természetes gazdasági 
fejlődést akadályozó, torzító kötöttségben tartották őket. 1991 nyarán megszűnt a Varsói 
Szerződés és a KGST, majd az év végén felbomlott a Szovjetunió is. A rendszerváltozá-
sokkal formailag Európa keleti felén is megteremtődtek a parlamenti demokráciák kiépí-
tésének, a jogállamiság létrehozásának és a piacgazdaságon alapuló fejlődésnek a keretei. 
A demokratikus értékek terjedésével széleskörűen tudatosodott, hogy a demokratikus be-
rendezkedés fontos követelménye a nemzetiségi és kisebbségi jogok elismerése és biztosí-
tása. Sajnálatos módon azonban épp a nemzeti önrendelkezés érvényesítése járt együtt egy 
sor kedvezőtlen folyamat felerősödésével, a nacionalizmus fellángolásával. Ezt nagymér-
tékben elősegíti, hogy a térség konfliktusai immár nem a bipolarizmus rendszervitájaként 
vetődnek fel, hanem olyan lokális konfliktusként, amelyhez – tekintettel arra, hogy nem 
fenyegetnek Vietnam-típusú eszkalációval – egy nagyhatalomnak sem fűződnek követlen 
és létfontosságú érdekei.

Arra a kérdésre tehát, hogy Magyarország nemzetközi környezete biztonságosabb 
lett-e a rendszerváltozás után, a válasz egyidejűleg tartalmaz igenlő és tagadó elemeket. 
A szűkebb és tágabb környezetünkben lezajlott változások egyik oldalon lehetővé tették 
a szuverenitásunk helyreállítását és az önálló magyar kül- és biztonságpolitika kifejlesz-
tését, ugyanakkor egy nagyon keskeny, csak kevés manőverezési lehetőséget nyújtó kény-
szerpályára terelték az országot. Egyik oldalon megszűntek az idegen nagyhatalom érdekeit 
az országra erőltető szövetségi kényszerek, másfelől viszont a nemzeti függetlenség fo-
lyamatát fájdalmas módon korlátozzák a gazdaság- és társadalomfejlődés történeti indít-
tatású kényszerei. Egyik oldalon integráltságunk gyors ütemben mélyült, lehetővé téve 
közeledésünket a kontinens fejlett részéhez, nyugati integrációs szervezetekhez, másfelől 
a vasfüggöny leomlása láthatóvá tette az egykori szocialista államok meg nem oldott prob-
lémáit, az évszázados valós vagy vélt sérelmeket, kölcsönös gyanakvást. A kettéosztott 
Európa frontvonalának mesterséges feszültségei helyébe a történelmi természetes feszült-
ségek léptek. A nemzetállami fejlődés eltérő szintjein álló közép-kelet-európai társadalmak 
érthető módon mindenekelőtt a nemzetfejlődési folyamatok kiteljesítésében voltak érde-
keltek, de az is csakhamar kiderült, hogy a 20. század végi körülmények között nehezen 
vagy egyáltalán nem illeszthetők egymáshoz a renacionalizálódás és az integráció, illetve 
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a  globalizáció követelményei. Ezek a fejlődéstörténeti változások még nem fejeződtek be 
Európában, és a posztszovjet térség fejlődésének egyik legfontosabb összetevői maradtak.

3. Az Antall–Boross-kormány (1990–1994)

A pártállami rendszer lebontása, az új, többpárti demokratikus rendszer kiépítése és a terv-
gazdaságból a piacgazdaságra való áttérés (ezen belül a tulajdonviszonyok gyökeres átala-
kulása) gigantikus méretű tennivalói uralták az 1989–1990-es  évet. A rendszerváltásnak 
nevezett folyamatot 1989-ben  olyan politikai események fémjelezték, mint Nagy Imre új-
ratemetése (június 16.), az Ellenzéki Kerekasztal megalakulása (március 22.), a keletnémet 
menekültek átengedése az osztrák határon (szeptember 10.), a sarkalatos törvények elfoga-
dása (szeptember–október), a köztársaság kikiáltása (október 23.) és a Magyar Szocialista 
Munkáspárt megszűnése (október 6.). A magyar átalakulás egyik legfontosabb jellemzője 
az átmenet békés jellege volt. Az átalakulás döntő lépése intézményi oldalról az 1990 áprili-
sában megrendezett szabad választás, a nyomában létrejövő többpárti parlament és a Magyar 
Demokrata Fórum, a Független Kisgazdapárt és a Kereszténydemokrata Néppárt koalíció-
jára támaszkodó Antall-kormány megalakulása volt. Antall József halála (1993) után a mi-
niszterelnöki posztot az addigi belügyminiszter, Boross Péter vette át.

A függetlenség visszaszerzése lassabban ment végbe. Az első szabad választások idején 
még állt a Varsói Szerződés és a KGST, amivel a kormánynak is számolnia kellett. Az ország 
szuverenitásáról érdemben nem lehetett beszélni addig, amíg szovjet csapatok állomásoztak 
az országban. Annak ellenére sem, hogy már a választások előtt fontos lépések történtek: 
az utolsó pártállami kormány vezetője, Németh Miklós 1990. március 10-én  Moszkvában 
megállapodott a szovjet csapatok kivonásáról. Az Antall-kormány külpolitikai indulásának 
kedvező feltételei voltak: 1990-ben  Magyarország a közép-európai átalakulások, rendszer-
váltások élén haladt, megítélése kedvező volt.

3.1. A szovjet csapatok kivonása

Az új magyar kül- és biztonságpolitika irányairól és tartalmáról a viták 1990 tavaszától 
bontakoztak ki. Mivel a hatalomra került ellenzéki pártok az MSZMP hatalmi legitimáció-
jának lebontásában jórészt 1956-hoz nyúltak vissza, s az 1989 júniusában újratemetett Nagy 
Imre politikai hagyatéka a két blokk közötti semleges Magyarország volt, ez az opció köny-
nyen felhasználhatónak tűnt. Ráadásul ekkor még létezett a Varsói Szerződés, tehát a sem-
legesség gondolata magában foglalta a Szovjetuniótól való távolodás igényét is.

A politikai pártok közül az SZDSZ 1990 nyarán radikális megoldásként az ország egy-
oldalú és azonnali kilépését javasolta a Varsói Szerződésből. Az MDF vezette új kormány 
azonban a túl radikális és a szovjeteket provokáló megoldás helyett a fokozatosságot he-
lyezte előtérbe, vagyis az 1991. december végéig történő kiválást tartotta kivitelezhetőnek 
a katonai szervezetből. Azonban a Varsói Szerződés felbomlási folyamata gyorsabbnak bi-
zonyult a reméltnél, amiben a magyar diplomácia kezdeményező szerepet vállalt. Döntően 
a balti államok függetlenségi törekvéseire adott represszív szovjet válaszok hatására (1991 
januárjában a szovjet belügyi alakulatok radikális akcióba léptek Litvániában) a magyar 
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álláspont mellé felsorakozott Prága és Varsó is. A Varsói Szerződés Politikai Tanácskozó 
Testületének 1991. február végi, budapesti ülésén született meg a döntés a VSZ katonai szer-
vezetének megszüntetéséről 1991. április 1-jei  hatállyal. Mivel az egyeztetés e testületben 
már igencsak akadozott, a döntés gyakorlatilag a Varsói Szerződés tevékenységének végét 
jelentette. A szervezet formális feloszlatására 1991. július 1-jén  került sor. Három hét múlva 
hasonló sorsra jutott a KGST is.

A két szervezet feloszlatásánál jóval komplikáltabbnak bizonyult a Magyarországon 
állomásozó szovjet csapatok kivonásának kérdése. Bár a felek még a rendszerváltás előtt 
(1990. március 10.) megállapodtak Moszkvában az 1991. június 30-ig  végrehajtandó teljes 
kivonulásról, az egyezmény függőben hagyta a kivonulás anyagi vonatkozásait. A szovjet 
csapatok gyakorlatilag 1944 őszétől tartózkodtak magyar területen, 1955–1957 között min-
denféle jogi alap nélkül. A szovjet fél a magyar területen általa épített létesítményekért 
összesen mintegy 50 milliárd forint (kb. 250 millió amerikai dollár) kártérítési igényt ter-
jesztett elő. A magyar fél viszont be kívánta vonni az elszámolásba a szovjetek által hasz-
nált objektumok állagmegóvásának elmulasztásából és a környezetszennyezésből fakadó 
összegeket is. A vita nem szűkölködött drámai fordulatokban. 1991. június 16-án  úgy feje-
ződött be a csapatkivonás, hogy a felek nem állapodtak meg az anyagi kérdésekről. Mind-
azonáltal a szovjet csapatok távozásával 47 év után megteremtődtek a független magyar 
külpolitika fizikai feltételei: az ország területén többé nem állomásoztak idegen csapatok. 
Maga a kivonulás hatalmas logisztikai teljesítmény volt: 1500 vasúti szerelvény szállította 
ki a 27 ezer járművet, a 230 ezer tonna lőszert és a mintegy 100 ezer tonna üzemanyagot.

Az elszámolási vita 1992 őszén, Borisz Jelcin orosz államfő budapesti látogatása alkal-
mával zárult: a felek kölcsönösen lemondtak az egymással szemben támasztott igényeikről.

4. A CFE-szerződés

Az új magyar biztonságpolitika kidolgozását nagymértékben befolyásolta az 1990. no-
vember 18-án  Párizsban aláírt, a hagyományos fegyverek csökkentéséről szóló szer-
ződés (Convential Forces in Europe, CFE). Az egyezmény eredetileg a Varsói Szerződés 
és a NATO közötti megállapodásként jött létre, amelyben az öt legfontosabb fegyverkate-
góriában (harckocsik, páncélozott katonai járművek, repülőgépek, helikopterek, tüzérség, 
illetve a személyi állomány) radikális csökkentést határoztak el. A szerződés aláírásának 
pillanatában Magyarország öt szomszédja közül egy (Szovjetunió) mindegyik kategóriában, 
három (Csehszlovákia, Románia, Jugoszlávia) pedig néhány kategóriában rendelkezett egy 
szárazföldi támadáshoz elméletileg szükséges túlerővel. A CFE-szerződés és a szomszédsá-
gunkban található három szövetségi állam szétesése következtében 1995-re  a helyzet alap-
jaiban megváltozott: Csehország és Szlovákia szétválásával (1993) északi szomszédunk 
fölénye teljesen eltűnt, Ukrajna függetlenné válásával a keleti fölény jelentősen csökkent, 
Románia előnyei pedig elviselhető mértékűre olvadtak. Magyarország a kezdetektől ak-
tívan részt vett a szerződés végrehajtásában. Mintegy túlbuzgó előjátékként a magyar kor-
mány 1990 novemberében bejelentette, hogy kivonja a hadrendjéből a föld-föld osztályú 
harcászati rakétáit. A gesztust egyébként szomszédjaink egyike sem viszonozta. A szer-
ződés értelmében a magyar haderő összesen 835 harckocsit, 840 tüzérségi eszközt, 29 ön-
járó hídvetőt, 1700 gyalogsági harcjárművet, 180 harci repülőt és 108 harci  helikoptert 
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tarthatott rendszerben. A szerződés szabta határidőig, 1995. november 15-ig  e korláto-
zásnak Magyarország maradéktalanul eleget tett: több mint 200 hadrendi és hadrenden kí-
vüli szervezetet szüntetett meg, többek között 7 gépesített lövészdandárt, 2 tüzérdandárt, 
1 harckocsidandárt, 5 légvédelmi tüzér-, illetve rakétaezredet, 2 páncéltörő tüzérezredet, 
3 műszaki ezredet, harcászati rakétaosztályokat, egy közlekedési dandárt, számos híradó, 
rádiótechnikai, ellátó, egészségügyi, műszaki zászlóaljat. Fontos jeleznünk ugyanakkor, 
hogy a CFE-szerződés, illetve annak teljesítése önmagában nem változtatta meg a magyar 
haderő tömeghadsereg-jellegű struktúráját, csupán méreteiben tette kisebbé azt. A haderő 
létszámának csökkentését már Németh Miklós kormánya megkezdte. 1989-ben  és  1990-ben  
9%-os, majd 15%-os  létszámleépítést hajtott végre a 155 ezres haderőben. Hatalomra ke-
rülését követően az Antall-kormány a történelemi hagyományoknak megfelelően Magyar 
Honvédségnek neveztette át a haderőt.

15. ábra
A Magyar Honvédség létszámának alakulása

A CFE-szerződés végrehajtására megszabott 40 hónap alatt kellett a fegyverzeteket az en-
gedélyezett szintre csökkenteni. A csökkentésről a részes feleknek tájékoztatást kellett adni, 
s lehetővé kellett tenni helyszíni ellenőrzések tartását is. A tagállamok 1990. november 
elején Budapesten megállapodtak a VSZ-kontingens nemzeti felosztásának arányairól, 
1992 májusában a taskenti megállapodásban pedig megtörtént a szovjet utódállamok fegy-
verzeti szintjeinek megállapítása is. 1992. március 24-én  huszonöt állam írta alá Helsin-
kiben a Nyitott  égbolt szerződést, amely fegyvertelen megfigyelő repüléseket tesz lehetővé 
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a részes államok területe felett Vancouvertől Vlagyivosztokig. 1992 júliusában ugyancsak 
Helsinkiben megtörtént a szárazföldi telepítésű csapatok személyi állományára vonatkozó 
korlátozási szintek megállapítása is. A szerződés végrehajtása a fegyverzeti erőviszonyok ki-
egyensúlyozásával, a csökkentési kötelezettségek mellett az információszolgáltatási és ellen-
őrzési rendszerekkel nemcsak Magyarország, de az egész térség biztonságát érzékelhetően 
javította. Gondot a CFE-szerződésben részt nem vevő szomszédállamok jelentették, ame-
lyek közül Ausztria semlegessége okán nem jelentett problémát. Egészen más volt a helyzet 
viszont Jugoszláviával, ahol 1991-től  véres belső harcokkal kezdődött meg a felbomlás.

A magyar diplomácia már 1992-ben  kezdeményezte, hogy nemzetközi szinten foglal-
kozzanak a jugoszláv térség bevonásával a hagyományos fegyvereket érintő rezsimekbe. 
Végül az 1995-ös  daytoni egyezmény keretében 1996 júniusában, Firenzében született meg 
a szubregionális fegyverzetellenőrzési megállapodás, amely keretszámokat állapított meg 
Kis-Jugoszlávia, Horvátország és Bosznia-Hercegovina vonatkozásában. Az itt előirány-
zott csökkentéseket 1997 novemberéig kellett végrehajtaniuk.

5. Orientációs lehetőségek

Az 1990-es  évek elején az új magyar külpolitika lehetőségeiről folyó vitában nem csak a már 
említett semlegesség lehetősége merült fel. A rendszerváltással kül- és biztonságpolitikai 
szempontból elméletileg közel fél tucat opció nyílt meg a függetlenné váló kelet-közép- 
európai országok, így Magyarország előtt is.

A gyors ütemben erodálódó, de még meglévő keretek átalakítása, és a Szovjetunióval/
Oroszországgal való, esetleg módosított formájú és tartalmú szövetség fenntartása tekint-
hető az egyik opciónak. A rendszerváltó országok közül többen is éltek e lehetőséggel (Fe-
héroroszország 1992-től, Szlovákia 1993–1998, Jugoszlávia 1991–2000 között), azonban 
a magyar politikai erők közül csak az MSZMP kisebbik utódpártja, a Munkáspárt orien-
tálódott ebbe az irányba.

Egy másik lehetőségnek egy közép-európai regionális biztonsági struktúra kiépítése 
mutatkozott. A három visegrádi ország (Csehszlovákia, Lengyelország és Magyarország) 
1990–1991 folyamán eredményesen egyeztetett és közösen lépett fel a Varsói Szerződés 
és a KGST lebontása érdekében. A cseh és szlovák szétválással négyre növekedett viseg-
rádi csoport együttműködése a továbbiakban életképes kezdeményezésnek bizonyult, de 
korlátozott képességeik miatt ez az opció nem helyettesíthette a térségben általánosan vá-
lasztott euroatlanti integrálódást. Idesorolhatunk továbbá más kezdeményezéseket is, mint 
a  Quadragonale (Ausztria, Olaszország, Magyarország, Jugoszlávia), illetve ennek bő-
vülései, a Közép-európai Szabadkereskedelmi Társaság (1992), vagy a Délkelet-európai 
Együttműködési Kezdeményezés 1996-tól.

A negyedik elméleti lehetőségnek az önerőre való támaszkodás opcióját tekint-
hetjük. Ez a lehetőség tulajdonképpen kényszerű opció volt minden olyan ország számára, 
amely korábban a Varsói Szerződés tagja volt. A függetlenség visszanyerése és a célul ki-
tűzött  NATO-tagság elérése közötti években a közép-európai országok mindegyikének 
számot kellett vetnie saját erőforrásaival, tágabb és szűkebb környezetével, a függetlenség 
 megtartásának minden más kötelezettségével. A nemzeti elemzések szinte mindegyike 
az euroatlanti integráció választásával végződött.
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Az ötödik lehetőségnek az összeurópai (kollektív) biztonsági rendszer tekinthető, 
amelyhez a kereteket az EBEÉ/EBESZ (1990–1995) biztosítja. A Varsói Szerződés kötelé-
keiből való kiszabadulásnak és a bipoláris európai szembenállás meghaladásának eufóriája 
táplálta ezt az irányzatot, amelyhez az alapot az EBEÉ 1990. november 21-i  Párizsi charta 
az új Európáért dokumentuma szolgáltatta. A dokumentumban az állam- és kormányfők 
ünnepélyesen deklarálták Európa megosztottságának végét, majd megkezdődött a szer-
vezet saját intézményekkel való átalakítása is. A laza, kormányközi szervezethez fűződő 
illúziók azonban hamar szertefoszlottak, amikor kiderült, hogy a jugoszláv válság kezelé-
séhez az EBEÉ érdemben nem tud hozzájárulni.

Végül meg kell említeni a nyugat-európai és az észak-atlanti integrációs intézmé-
nyekhez – vagyis az Európai Unióhoz és a NATO-hoz – való csatlakozás lehetőségét. Bár 
az opciók megvalósulásának országonként kétségtelenül igen különböző volt a politikai re-
alitása, megemlítésük mindemellett azért fontos, mert egyrészt plasztikusan szemléltetik, 
hogy a rendszerváltást követő biztonságpolitikai fordulat korántsem volt automatikus, il-
letve a térség egészére nézve nem szükségképpen vezetett egyetlen kizárólagos megoldás 
elfogadásához.

6. Új külpolitikai stratégia: a hármas prioritás

A kül- és biztonságpolitikai opciókról folytatott vita eredménye egy új, a magyar állami 
és nemzeti érdekek követését tartalmazó, s egy jó évtizedre többé-kevésbé belpolitikai 
konszenzust élvező stratégia kialakulása lett. Az Antall-kormány egyértelműen rögzítette 
a kormányprogramban a teljes szuverenitás helyreállításának és az euroatlanti irányba for-
dulásnak a célját. A külpolitikai program újdonsága volt továbbá az állam és nemzet meg-
oldatlan viszonyának újbóli beemelése a magyar külpolitika feladatai közé, összekapcsolva 
az ország érdekeit megfogalmazó állampolitika és a magyar nemzet (benne a határon túli 
magyarság) érdekeit követő nemzetpolitika vonulatát.

Az új stratégia három irányt tartalmazott:
• mielőbbi csatlakozás az euroatlanti intézményekhez, integrálódás az európai fo-

lyamatokba;
• a jószomszédi és regionális kapcsolatok új alapokra helyezése;
• a határon túl, elsősorban a szomszédos államokban élő magyar kisebbségekkel 

kapcsolatban egy új nemzetpolitika megfogalmazása.

A hármas prioritásnak is nevezett stratégiai célkitűzések első ránézésre is egyetlen tenni-
valót tartalmaztak: az ország érdekeinek megfogalmazását és minden irányú, hatékony 
képviseletét. Elválasztásuk jobbára csak elméletben lehetséges, politikai gyakorlattá való 
lefordításuk pedig összefonódások sűrű hálóját mutatja. Történelme, kultúrája és törekvései 
okán is Magyarország a nyugati civilizáció része, az ide való visszatérés politikai megfogal-
mazása magától értetődő volt. A Nyugat intézményei a biztonsági garanciákat, a centrum 
államainak fejlődési mintája a demokrácia, míg a piacgazdaságra való áttérés a jóléti társa-
dalom ígéretét hordozták. Az Európai Unión és a NATO-n kívül más szervezetek is a célke-
resztben voltak: Európa Tanács, OECD és az 1994-ben  épp Budapesten szervezetté alakuló 
Európai és Biztonsági Szervezet. A rendszerváltást követő másfél évtizedben  Magyarország  
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valamennyinek tagja lett. Bár formailag ezek önálló nemzetközi szervezetek, azonban jó 
tudni, hogy a tagságuk jórészt ugyanazon államokból áll, így jól azonosítható munkameg-
osztás alakult ki közöttük. A NATO-tagság tekintetében is csak kevés kivétel található, 
tehát az euroatlanti integrációs törekvéseknek érdemi alternatívájuk nem volt. A rendszer-
váltás folyamatát ugyanakkor sok illúzió és félreértés is kísérte.

A jószomszédi kapcsolatok külpolitikai célként való megjelölése evidencia: a világ 
valamennyi állama hasonló formulákat alkalmaz külpolitikai stratégiáiban. Legfeljebb azt 
tehetjük hozzá, hogy egy nagyhatalom a szomszédságpolitikát globális, míg egy kis ország 
legfeljebb regionális méretekben fogalmazza meg. Nehezítette a regionális megközelítések 
alkalmazását, hogy a rendszerváltás nyomán Magyarországnak új szomszédjai keletkeztek 
(Ukrajna, Szlovákia, Szlovénia, Horvátország, Jugoszlávia), a friss államiság minden prob-
lémájával. Az sem a problémamentesség irányába hatott, hogy mindegyik szomszédos or-
szágban kisebb-nagyobb magyar kisebbség található.

A határon túli magyar kisebbségekkel kapcsolatos felelősség kinyilvánítása a magyar 
külpolitika számára megkerülhetetlen feladat, lévén, hogy a magyar etnikum mintegy har-
mada az államhatárokon kívül, döntő részben a szomszédos országokban él. Annál inkább 
sürgető volt ennek kinyilvánítása, mert a szocializmus éveiben hivatalosan a probléma nem 
is létezett. A rendszerváltás után az anyaország elemi társadalmi igényt öntött formába, 
amikor a határon túli magyar közösségek iránti felelősségét alkotmányba illesztette. Az al-
kotmány ugyanakkor nem rendelkezett a felelősségviselés tartalmi kérdéseiről.

A fő nehézséget a jószomszédi és a nemzetpolitika együttesen alkotta és alkotja. Az lát-
ható volt azonnal, hogy a kettő nehezen vagy egyáltalán nem lesz összebékíthető, mert a re-
víziótól tartó és a magyar kisebbségeket Trianon óta asszimilálni (vagy elüldözni) próbáló 
szomszédos államok rendkívüli érzékenységgel viszonyulnak a kérdéshez. A rendszervál-
tást követő másfél évtizedben két értelmezése alakult ki a nemzetpolitikának. A jobboldali 
kormányok a nemzetpolitikát kiemelten kezelték, és a határon túli magyar kisebbségekkel 
való megfelelő bánásmódot tették a jószomszédi kapcsolatok feltételévé. Eszerint a ha-
táron túliak nem áldozhatók fel az anyaország jobb boldogulása érdekében, még a nyugati 
elvárások esetén sem. A baloldali és liberális kormányok viszont ezt az értelmezést konf-
liktusgerjesztőnek ítélték. Szerintük az integráció előrehaladása és a demokrácia fejlődése 
önmagában is megoldja a nemzeti kisebbségek problémáit, ezért szerintük az országnak 
minden energiáját az euroatlanti intézmények elvárásainak teljesítésére kell koncentrálnia.

Az Antall-kormány új intézményi struktúrát alakított ki hivatalba lépése után. A kül-
politika irányát ezen belül a miniszterelnök és a külügyminiszter kettőse, azaz Antall Jó-
zsef (1932–1993) kormányfő és Jeszenszky Géza (1941–) külügyminiszter határozta meg. 
A magyar diplomáciai karban jelentős változások történtek a nagykövetek szintjén, a kül-
ügyminisztérium állománya viszont csak részben cserélődött ki.

7. A védelempolitika új irányai – a civil kontroll és az 1993-as  alapelvek

A magyar rendszerváltás két legfontosabb területe a piacgazdaságra való áttérés és a demok-
ratikus jogállam intézményeinek kiépítése volt. A biztonság és védelem területén a szovjet 
érdekszférából való kiszabadulás, valamint az önálló kül-, biztonság- és védelempolitika 
megteremtése állt a legelső helyen. A védelempolitikában a Varsói Szerződés kötelékeinek 
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elhagyása után a legsürgetőbb feladat egy nemzeti haderőstruktúrára való áttérés, ezen 
belül a fegyveres erők irányításának új formájában jelentkezett.

A hadsereg depolitizálásának legfontosabb eleme (1989. július 21.) a néphadsereg Po-
litikai Főcsoportfőnökségének megszüntetése és a politikai tiszti rendszer felszámolása 
volt. 1989. október 20-án  feloszlatták a munkásőrséget, amely 1957-től  az MSZMP belső 
fegyveres ereje volt. Az 1989. októberi alkotmánymódosítás új alapokra helyezte a hon-
védelem irányítási rendszerét is. A hadsereg főparancsnoka az Országgyűlés által öt évre 
választott államfő lett, a hadiállapot kihirdetéséről és a békekötésről pedig a parlament 
lett jogosult dönteni. Míg háborús helyzetben a Honvédelmi Tanács veszi át az irányítást, 
amelynek vezetője a köztársasági elnök, békeidőben a miniszterelnök és a kormány látja 
el a fegyveres erők kontrollját. Az új irányítást létrehozó védelmi reform 1989. december 
1-jén, a köztársaság kikiáltását követően lépett életbe. Ennek első lépéseként a miniszté-
riumot – finn példa alapján – két részre osztották: a miniszterelnöknek felelős Honvédelmi 
Minisztériumra, illetve a Magyar Honvédség Parancsnokságára, ami a köztársasági elnök 
alárendeltségébe került. Az alkotmánymódosítás értelmében a polgári védelem a hadse-
regtől átkerült a belügyminisztériumhoz.

Az Antall-kormány a honvédelmi tárca élére Für Lajost (1930–2013) nevezte ki, aki 
a rendszerváltó közép-európai országok első civil védelmi minisztere lett. Ellenőrzési jog-
köre jóval szűkebb és korlátozottabb volt cseh és lengyel kollégájánál. A leglényegesebb 
probléma abból fakadt, hogy a kormányzat lényegében kívül rekedt a parancsnoksági vo-
nalon: nem volt világos felügyeleti viszonyrendszer a kormányfő, a tárcavezető és az MH 
parancsnoka között, hiszen a köztársasági elnöktől kiinduló kontroll a honvédség parancs-
nokán keresztül érte el a hadsereg vezetését. A hadsereg irányításának kérdése az 1990. ok-
tóber végi taxisblokád idején vetődött fel igen élesen. Antall József miniszterelnök és Für 
Lajos honvédelmi miniszter ugyanis fel akarta szólítani a honvédséget a blokád felszámo-
lására, de Göncz Árpád (1922–2015) köztársasági elnök, mint a hadsereg főparancsnoka 
meghiúsította ezt. Bár végül a miniszterelnök és a honvédelmi miniszter elállt a tervétől, 
a blokádot követően a kormány az Alkotmánybírósághoz fordult a köztársasági elnök had-
sereggel kapcsolatos irányítási jogkörével összefüggésben. A bíróság úgy döntött, hogy 
a köztársasági elnök békeidőben csak irányelveket fogalmazhat meg, de a hadsereg funk-
cionális irányítása a Honvédelmi Minisztérium feladata. Az irányítással összefüggő viták 
miatt a kormány haderőreformja valójában csak az 1991. szeptemberi alkotmánybírósági 
döntést követően, 1992 elején indulhatott el.

Az Antall-kormány 1991 nyarán két olyan külpolitikai eseménnyel is szembesült, ame-
lyeknek komoly hatása volt a magyar politikai elit biztonságfelfogására: 1991 június–júliu-
sában Szlovéniában, majd egy hónappal később Horvátországban kezdetét vette a délszláv 
polgárháború (1991 októberében bombatalálat érte Barcsot), augusztusban pedig puccskísér-
letre került sor Moszkvában. A magyar kormány a Für Lajos által megfogalmazott körkörös 
védelem doktrínájával és az 1992–1993-as  haderőreformmal próbált meg reagálni a meg-
változott biztonságpolitikai környezetre. A Varsói Szerződés felbomlása után valamennyi 
korábbi – immár független – tagállamnak újra kellett fogalmaznia biztonság- és védelem-
politikai szándékait, tehát az önerőre való támaszkodás kényszerű és erőltetett opciója nem 
csak magyar különlegesség volt. A magyar döntést ugyanakkor csupán néhány területen, 
így a magyar haderő diszlokációjában, illetve a tartalékos honvédelmi erők relatív növe-
kedésében lehetett tetten érni. Mivel a VSZ tagságából fakadóan a hadsereg alakulatainak  
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jelentős hányada (gépesített és páncélos dandárok) az ország nyugati részén állomásozott, 
változtattak az alakulatok elhelyezésén, a honvédség létszámát pedig az 1990-es  121 ezer 
főről 100 ezer főre csökkentették, így növelve meg a honvédelmi költségvetés létszámmal 
korrigált reálértékét. A honvédelmi költségvetés azonban így is igen szűkös maradt, és mivel 
az előirányzatok nagy részét továbbra is a napi fenntartás költségeire kellett fordítani. 
1992–1993-ban  a haditechnikai fejlesztést csupán a korábbi keletnémet haderő felszere-
lései (elektronikai eszközök, helikopterek, repülőgép-alkatrészek), illetve az 1,6 milliárd 
dollárnyi orosz államadósság egy részének (800 millió amerikai dollár) fejében érkező ha-
ditechnikai eszközök (28 MiG–29-es  repülőgép) jelentették.

A nemzeti önerőre való támaszkodás időszakában világos politikai célok és egyértelmű 
nemzeti érdekek (a szuverenitás megteremtése, a fegyveres erők depolitizálása és védelmi 
jellegű nemzeti intézménnyé történő átalakítása, euroatlanti orientáció) jellemezték a ma-
gyar biztonság- és védelempolitikát. E célok elérése tekintetében konszenzus állt fenn 
a  magyar parlamenti pártok között, ami lehetővé tette, hogy a parlament 1993. március  12-én  
elfogadja a Magyar Köztársaság biztonságpolitikai, április 23-án  pedig a honvédelmi alap-
elveit. A biztonságpolitikai alapelvek – annak leszögezése mellett, hogy Magyarországnak 
nincs ellenségképe – áttekintette a főbb veszélyforrásokat, hitet tett a regionális együttmű-
ködés és a jószomszédi viszony fenntartása mellett, felhívta a figyelmet a CFE-szerződés 
fontosságára és a nyugati rendszerekbe való betagozódás lehetőségére, továbbá számba 
vette a fegyveres erők feladatait. A honvédelmi alapelvek a honvédelem politikai céljait, 
alapelveit és stratégiáját, továbbá a magyar biztonságot veszélyeztető tényezőket rögzítette, 
összefoglalta a honvédelmi rendszer és fegyveres erők főbb jellemzőit, továbbá az utóbbi 
fejlesztési követelményeit, az elégséges védelem és az arányos haderő kialakítását jelölve 
meg a fejlesztések fő céljának.

8. A jugoszláv háborúk

1991. június 25-én  Szlovénia és Horvátország kikiáltotta függetlenségét, s ezzel megkez-
dődött az első világháború után mesterségesen összerakott Jugoszlávia több mint másfél 
évtizedig tartó véres felbomlása. Szlovénia a függetlenségét egy tíznapos háború után, 
Horvátország azonban csak négy évig (1991–1995) tartó fegyveres küzdelem után nyerte 
el. Macedónia harmadikként vált ki Jugoszláviából (1992. január), Bosznia-Hercegovina 
ugyanezt csak három évig tartó heves harcok után érte el az 1995-ös  daytoni egyezményben. 
Montenegró 2006-ban  népszavazással, míg Koszovó hosszú tárgyalások után 2008-ban  
vált függetlenné.

A jugoszláv háborúk során Magyarország felettébb óvatos magatartást tanúsított, ami 
összességében igazodott a nyugati államok politikájához. Arra törekedett, hogy távol ma-
radjon a konfliktustól, ezzel megakadályozza a harcok átterjedését Magyarország terüle-
tére, ami főleg szerb részről fenyegetett. Ezt az eredményt elsősorban politikai, és csak 
felettébb szerény katonai válaszlépésekkel sikerült elérni. A magyar magatartást mindenek-
előtt az a felismerés vezette, hogy Magyarország a konfliktus bármely kimenetele esetén 
is szomszédja marad mind Szlovéniának, mind Horvátországnak, mind Szerbiának, azaz 
hosszabb távon elemi érdek az egyenlő távolság megtartása, még akkor is, ha a magyar 
közvélemény nyíltan horvátpárti volt. Minden Belgráddal kapcsolatos lépés hátterében ott 
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lebegett továbbá a kisebbségi aszimmetria tudata, a vajdasági magyarság léte, s annak el-
kerülése, hogy a magyar kisebbség tússzá váljon egy eszkalálódó konfliktusban.

A jugoszláv konfliktus eszkalációval leginkább fenyegető korai szakaszában a magyar 
védelmi intézkedéseknek szembe kellett nézniük azzal a problémával, hogy a szovjet csa-
patok távozását követően a magyar haderő, különösen a légvédelem képtelen volt felada-
tához felnőni. Az első négy hónap – 1991. június–október – során légtérsértések sora érte 
az országot, azonban a magyar légierő egy alkalommal sem tudta sem megakadályozni, 
sem ténylegesen tetten érni a berepülő gépeket. Végül 1991 novemberében megállapodás 
született a határ két oldalán egy 20-20 kilométer széles sáv létrehozásáról, amelyben a felek 
megszüntetnek minden légi katonai tevékenységet.

A Magyarországot ért kihívások további vetületét a háborús menekültek okozták. A Ju-
goszlávia széteséséhez vezető belháborúk mintegy 2,5 millió személyt kényszerítettek lak-
helyelhagyásra, akik közül sokan indultak Magyarország felé. Már a konfliktus kezdetén 
érkeztek Magyarország területére menekültek, azonban számuk jelentősen csak akkor nőtt 
meg, amikor a harcok áttevődtek Horvátország és Bosznia-Hercegovina területére. Pontos 
adatok nem állnak rendelkezésre, mert a menekülteknek csak egy részét tudták nyilvántar-
tani (1992-ben  elején több mint 50 ezer fő érkezett). Becslések szerint ennél jóval magasabb 
lehetett a nem regisztrált, magyar nemzetiségű menekültek száma. A magyar kormány át-
meneti táborokat létesített a menekültek befogadására, akiknek többsége a fegyveres harcok 
után visszatért szülőföldjére. A koszovói válság szerencsére nem Magyarország irányába 
terelte az etnikai tisztogatás elől menekülő albánokat, a Vajdaságban élő magyar kisebbség 
körében pedig elmaradt a nagyarányú menekülés szülőföldjükről.

Végül meg kell említeni a jugoszláv háborúk gazdasági következményeit is. A Jugo-
szlávia elleni embargóban való részvétel mind közvetlen (kétoldalú gazdasági kapcsolatok 
megszakadása és az ebből fakadó termeléskiesés), mind közvetett módon (például tran-
zitforgalom, dunai hajózás leállása stb.) jelentős veszteséget jelentett Magyarországnak.

Az AWACS gépek a magyar légteret használták a Bosznia feletti repülési tilalom be-
tartatása érdekében, ami ellen Belgrádból több ízben tiltakoztak, sőt fenyegetések is elhang-
zottak. Ezekre reagálva tette Manfred Wörner (1934–1994) NATO-főtitkár azt az ígéretet 
1992 decemberében, hogy egy esetleges Magyarországot ért jugoszláv támadást a NATO 
nem fog tétlenül szemlélni.

Az ENSZ felkérésére a NATO 1995 szeptemberében dolgozta ki a bosnyák válság ren-
dezési terveit, és az ennek keretében felállítandó nemzetközi erők (IFOR) támogatásában 
számítottak a területileg közel fekvő nem NATO-tagok részvételére is. A magyar részvé-
telt két területen tartották lehetségesnek: a logisztikai támogatás és a nemzetközi erőkben 
való részvétel formájában. A Honvédelmi Minisztérium 1995 novemberében közölte, hogy 
a parlament döntésétől függően a magyar fél kész részt venni az IFOR tevékenységében. 
Ennek megtörténte után Magyarország három területen vett részt az IFOR akciójában:

• átvonulást biztosított szárazföldön és a légtérben az akcióban részt vevő államok 
számára;

• befogadó nemzeti támogatást nyújtott az átmenetileg Magyarországon állomásozó 
IFOR-alakulatok számára;

• egy műszaki zászlóaljjal hozzájárult a boszniai akcióhoz.
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A részvétel feltételeinek megteremtéséhez Magyarország 1995 decemberében úgyneve-
zett tranzitegyezményt írt alá a NATO-val, amely jogilag rendezte a különböző IFOR-kon-
tingensek átutazásának kérdéseit. Magyarország területét végül 12 ország egységei vették 
igénybe, ami összességében 126 ezer fő, 3600 repülőgép és helikopter, valamint közel 
50 ezer harci jármű mozgatását jelentette 1995 decembere és 1996 decembere között.

A magyar műszaki kontingens 1996. január végétől 416 fővel vett részt az IFOR tevé-
kenységében Boszniában és Horvátországban. A parlament 1997. decemberi határozata ér-
telmében Magyarország részt vett az SFOR tevékenységében is, gyakorlatilag ugyanazon 
feladatokkal, némileg csökkentett létszámmal (310 fő), mint az IFOR esetében. A misszió 
időszaka alatt a magyar katonák hidak újjáépítésétől az aknaszedésig több mint 200 külön-
féle feladatot hajtottak végre.

A Bosznia-Hercegovinában békefenntartási missziót ellátó SFOR feladatát 2004-től  
az Európai Unió vette át. Magyarország a NATO SFOR műveletében működő katonai rend-
fenntartó kontingensének mandátumát kiterjesztette az EUFOR-misszióban való szerep-
vállalásra.

Az IFOR–SFOR–EUFOR-missziókban való részvétel Magyarország számára nagyon 
fontos tapasztalatokat hozott. Politikai szinten a magyar külpolitika azt tudta demonst-
rálni, hogy az ország képes gyakorlati lépésekkel hozzájárulni egy európai válság keze-
léséhez, s ennek érdekében hatékonyan képes együttműködni más államokkal. Technikai 
és katonai szempontból pedig a Magyar Honvédség egy élesben lejátszódó, NATO veze-
tésű szárazföldi hadművelet részese volt. A NATO-eljárásokról így szerzett tapasztalatok 
és a műveletek nyomán kapott elismerések jelentősen hozzájárultak a magyar NATO-tagság 
előmozdításához.

9. Koszovó

Lényeges elemekben különbözött a magyar részvétel a jugoszláv szétbomlás utolsó véres 
fordulójában, a koszovói háborúban. A szerb vezetés mindenáron meg akarta akadályozni 
a több mint 90%-ban  albánok lakta tartomány elszakadását, így a szerb fegyveres erők 
nagyszabású hadműveletbe kezdtek az albán lakosság kiűzése céljából. A véres etnikai 
tisztogatást állította meg a NATO első, saját területén kívüli hadművelete. Az 1999. már-
cius 23-án  megkezdődött légicsapások hatására a szerb haderő kivonult (június 20.), majd 
megkezdődtek a rendezést célzó tárgyalások. A terület békéjét az ENSZ BT határozata 
alapján a NATO által szervezett KFOR biztosította. Az 50 ezer fős KFOR-ban  39 NATO-tag 
és NATO-n kívüli állam egységei vettek részt. Magyarország immár NATO-tagként döntött 
a részvételről. Ennek során a szövetségesek rendelkezésére bocsátotta a magyar légteret, ki-
jelölte a műveletben használható magyar repülőtereket (Ferihegy I, Kecskemét, Pápa), és to-
vábbi szükséges döntéseket hozott. A KFOR-ban  egy magyar zászlóalj vett részt 298 fővel, 
alapvetően őrző és biztosító, egészségügyi és más feladatokkal (1999–2008).

Magyarország 2008 márciusában hivatalosan elismerte Koszovó függetlenségét.
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10. A NATO-tagság (1999. március 12.)

A biztonság garanciáinak keresése a magyar külpolitikában közvetlenül a rendszerváltás 
után került előtérbe. Az opciókról szóló vitákban egyértelműen az euroatlanti szerveze-
tekhez való csatlakozás vált meghatározóvá. Magyarország (és a többi közép-európai ország) 
aspirációira a NATO az 1991. novemberi római csúcstalálkozóján reagált, ahol intézmé-
nyesített formában szabályozták a kelet-közép-európai országokkal kiépítendő kapcsola-
tukat. Az Észak-atlanti Együttműködési Tanács nevű szervezet felállításához meghívták 
Jeszenszky Géza magyar külügyminisztert is. A szervezet egy többcsatornás konzultációs 
rendszert épített ki, amely Euro-atlanti Partnerségi Tanács néven máig működik.

A konzultáció csak részben elégítette ki a tagságra aspiráló országok igényeit. Ezen 
igényekre a NATO a Partnerség a békéért programmal válaszolt (1994. január), amit a ma-
gyar kormány is a tagságra való felkészítés egy lehetséges formájának tekintett, s a legelsők 
között készítette el felajánlási dokumentumát (1994. február), amelyben konkrét lépéseket 
ígérhetett a NATO-eljárások és -elvárások teljesítésében (katonaiköltségvetés-tervezés, 
civil kontroll építése, békefenntartó képességek kiépítése, a NATO-erőkkel való interope-
rabilitás erősítése).

1995 szeptemberében tette közzé a NATO a Tanulmány a NATO bővítéséről című do-
kumentumot, amely kilátásba helyezte a csatlakozást a feltételként szabott kritériumokat 
teljesítő államok számára. A politikai feltételek az ENSZ és az Európa Tanács rendelkezé-
seinek betartását tartalmazták a demokratikus politikai berendezkedésről (többpárti parla-
mentáris rendszer), és a szomszédokkal való rendezett viszonyról (területi viták rendezése, 
kisebbségi normák betartása), míg a katonaiak a fegyveres erők feletti civil ellenőrzés meg-
létét és a NATO-erőkkel való interoperabilitás kiépítésének vállalását. Bár a magyar kül-
politika a rendszerváltás után azzal számolt, hogy az ország előbb lesz tagja az EU-nak, 
mint a NATO-nak, azonban az 1990-es  évek közepére nyilvánvalóvá vált, hogy az utóbbi 
előtt áll kevesebb akadály. Szisztematikus munka kezdődött annak érdekében, hogy az or-
szág első körben kerüljön be a szervezetbe. E törekvésekhez köthető nemcsak a PfP-prog-
ramban mutatott aktivitás és az IFOR-műveletekben való szerepvállalás, de idekapcsolható 
az 1995. március 19-i  magyar–szlovák alapszerződés és az egy évvel későbbi – jogi érte-
lemben funkciótlan – magyar–román alapszerződés megkötése is. A magyar politika el-
fogadta a tanulmány kimondatlan követelményét, miszerint a tagságból nyert biztonsági 
garanciák másik pólusán a tagállamoknak a közös védelemhez való hozzájárulásban köte-
lezettségeik is vannak. Ez utóbbi érződött azon, hogy az 1997-es  védelmi költségvetés első 
ízben mutatott növekedést a rendszerváltás óta.

Bár a NATO-bővítés első körére több állam pályázott, a NATO 1997. július 8–9-i  
madridi csúcstalálkozóján csak három állam, Csehország, Lengyelország és Magyarország 
kapott meghívót, míg Romániának, Szlovéniának és a balti államoknak jelezték, hogy jó 
eséllyel pályázhatnak a következő körben. A magyar biztonságpolitika számára a madridi 
csúcstalálkozó további fontos eseménye volt a NATO és Ukrajna közötti megkülönbözte-
tett partnerségi megállapodás.

A tagságról rendezett népszavazáson (1997. november 16.) – a NATO-tagságról való 
szavazással az MSZP még ellenzékben tett ígéretét teljesítette – 49,3%-os  részvétel mellett 
a szavazók 85,3%-a  szavazott igennel.
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Az Országgyűlés a NATO-csatlakozás előestéjén, 1998 decemberében a szövetségi 
tagság követelményei alapján újrafogalmazta mind a biztonságpolitikai, mind a honvé-
delmi alapelveket, tekintettel arra, hogy a NATO-tagsággal „Magyarország külső bizton-
sági helyzetében meghatározó jellegű változás következett be”.1 Az 1998-as  országgyűlési 
határozat az ország biztonságát már több pillérre: az önerőre támaszkodásra, a nemzet-
közi együttműködésre és az euroatlanti integrációra építette, s ennek megfelelően szabta 
át a fegyveres erők feladatait is. Kimondta, hogy az eddigi feladatok mellé felsorakozik 
a „hozzájárulás a Szövetség kollektív védelméhez, illetve a hozzájárulás más egyéb szö-
vetségesi küldetésekhez”.2

Miután a tagállamokban 1999 januárjára befejeződött a ratifikálási folyamat, a magyar 
országgyűlés elfogadta az Észak-atlanti Szerződés Szervezetéhez való csatlakozásról szóló 
1999. évi I. törvényt, így 1999. március 12-én  a NATO tagjává vált.

11. A Horn-kormány (1994–1998)

A rendszerváltás utáni időszak második parlamenti választása (1994) után a parlamenti 
mandátumok több mint kétharmadát megszerző MSZP és SZDSZ alakított kormányt Horn 
Gyula (1932–2013) vezetésével. Horn megtartotta a külpolitika irányításának kétszereplős 
(miniszterelnök–külügyminiszter) modelljét, a külügyminiszteri posztot Kovács Lászlóra 
(1939–), a honvédelmi tárcát pedig Keleti Györgyre (1946–) bízta. A kormányzati struktúra 
változásai között meg kell említeni, hogy megszűnt a Nemzetközi Gazdasági Kapcsolatok 
Minisztériuma, feladatkörét a Külügyminisztérium vette át, továbbá 1996-ban  megszűntek 
az önálló külkereskedelmi kirendeltségek is.

A szocialista–liberális koalíció – fenntartva a hármas prioritás fő irányait – módo-
sított a magyar kül- és biztonságpolitika hangsúlyain és stílusán. A kormányzati maga-
tartás centrumába az integrációs felkészülés, az EU- és NATO-elvárások teljesítése került; 
a szomszédságpolitika, illetve a nemzetpolitika háttérbe szorult. A külpolitikai stratégia 
harmadik irányában azonban irányváltás történt: míg Antall József 1990. június 2-án, 
az MDF III. országos gyűlésén mondott beszédében úgy fogalmazott, hogy „lélekben, ér-
zésben tizenötmillió magyar miniszterelnöke kívánok lenni”,3 Horn Gyula miniszterelnöki 
bemutatkozó beszédében (1994. július 14.) azt hangsúlyozta, hogy ő „a magyar állampol-
gárok miniszterelnöke kíván lenni, habár átérzi alkotmányos felelősségét a határon túli ma-
gyarság iránt”.4 A kormányprogramban nem fordult elő a nemzetpolitika fogalma, viszont 
hangsúlyozottan szerepelt benne, hogy sürgős feladat a szomszéd államokkal fennálló fe-
szültségek felszámolása.

Az Antall-kormány csak azokkal a szomszédos államokkal írt alá kétoldalú kap-
csolatokat komplex módon átfogó alapszerződést – a rendszerváltások, valamint a multi-
nacionális államok felbomlása után keletkező új államok születése miatt ez mindenképp 
indokolt volt –, amelyek a szerződésben vállalták a kisebbségi jogok széles körű biztosítását. 
Ezek a szerződések – az ugyanekkor született német szerződések mintájára – tartalmazták 

1 94/1998. (XII. 29.) OGY határozat A Magyar Köztársaság biztonság- és védelempolitkájának az alapelveiről.
2 94/1998. (XII. 29.) OGY határozat A Magyar Köztársaság biztonság- és védelempolitkájának az alapelveiről.
3 Jeszenszky (s. a.)
4 Gazdag 2014, 9.
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a  határok elismerését is. Így került sor a három új szomszéd állammal: Ukrajnával (1991), 
Szlovéniával (1992) és Horvátországgal (1992) kötött alapszerződésre. Az Antall-kormány 
Romániával és Csehszlovákiával is elkezdte a tárgyalásokat, azonban egyik állam sem volt 
hajlandó a kisebbségvédelmi előírások bevételére az alapszerződés szövegébe. Az 1993. ja-
nuár 1-jétől  független Szlovákia még az érdemi tárgyalásoktól is elzárkózott.

Az integrációs felkészülés során mind az EU, mind a NATO feltételként fogalmazta 
meg, hogy a csatlakozni kívánó ország rendezze szomszédsági kapcsolatait, így nyugati 
nyomásra a Horn-kormány engedett a szlovák és a román elvárásoknak. Beleegyezett, 
hogy az alapszerződéshez szlovák oldalról kért határgaranciát megadja, még akkor is, ha 
a kisebbségvédelem terén a szlovák fél nem kívánt engedményeket tenni. Sőt az 1994 őszi 
választások után Vladimír Mečiar miniszterelnök (1942–) koalíciós partnerként bevonta 
kormányába a hevesen magyarellenes Szlovák Nemzeti Pártot, s ennek okán a két ország 
kétoldalú kapcsolatai romlani kezdtek. A megállapodás végül közvetlenül az európai sta-
bilitási egyezmény aláírása előtt, 1995. március 19-én  született meg.

A szlovák–magyar viszonyt kezdettől terhelte a még 1977-ben  kötött magyar–cseh-
szlovák megállapodás a bős–nagymarosi vízi erőmű ügyében, amelynek építését Magyar-
ország 1989-ben  felfüggesztette, 1992-ben  pedig felmondta. A magyar fél igyekezett nem 
politikai kérdésként, hanem gazdaságossági és környezetvédelmi problémaként kezelni 
az ügyet. Csehszlovákia, majd 1993-tól  Szlovákia nem nyugodott bele a magyar döntésbe, 
ezért a Dunát egyoldalú döntéssel elterelve (1992. október 25.) megépítette és üzembe he-
lyezte a bősi erőművet. Az ügy a Hágai Nemzetközi Bírósághoz került, amely közel öt év 
után, 1997. szeptember 25-én  hirdetett ítéletet. Ebben mindkét felet elmarasztalta: Magyar-
országot a szerződés felmondásáért, Szlovákiát az erőmű üzembe helyezéséért. Az ítélet 
a feleket további tárgyalásra kötelezte, amelyek azóta is eredménytelenek. Az erőmű Szlo-
vákia energiaellátásnak mintegy 10%-át biztosítja, míg a környezeti károk Magyaror-
szágon – a Szigetközben – jelentkeznek.

Romániával a helyzet még bonyolultabb volt: a tárgyalások eredményességéhez 
a  NATO-elvárásokon túl az újraválasztásán dolgozó Ion Iliescu elnök (1930–) megváltozott 
hozzáállása járult hozzá. A tartalmat illetően azonban a román fél hajthatatlan volt, így si-
került az egyezményben a kisebbségi jogok terén vallott szűkített értelmezést érvényesí-
tenie. A román–magyar alapszerződés aláírását (1996. szeptember 16.) nemcsak a magyar 
parlamenti ellenzék, hanem a romániai magyarság pártja, a Romániai Magyar Demokrata 
Szövetség (RMDSZ) is ellenezte.

A szlovák és a román alapszerződés aláírását az európai nagyhatalmak elégedetten 
vették tudomásul. Közvetlen pressziójuk hátterében ugyanis egy olyan analógiás feltéte-
lezés állt, amely a jugoszláv szétbomlás mintájára egy kárpát-medencei összehangolt ma-
gyar kisebbségi fellépést vizionált (Balladur-terv). Az alapszerződéseket ezen eshetőség 
kizárásaként értelmezték, nem figyelve arra, hogy magyar–román relációban az 1947-es  
békeszerződés, valamint a helsinki záróokmány miatt az alapszerződésnek csak szimbo-
likus jelentősége lett.

A két egyezmény meg sem közelítette az ukrán, szlovén, horvát alapszerződés tar-
talmát, ráadásul a szerződésben megtalálható kisebbségi jogokat már az aláírás másnapján 
eltérően értelmezték. Román kérésre a szerződéshez fűzött lábjegyzet, illetve Szlovákia 
egyoldalú értelmező jegyzéke egyaránt tagadta a kollektív kisebbségi jogokat és az auto-
nómia lehetőségét, hiába hivatkozott mindkét szerződés a kisebbségvédelem fő nemzetközi 
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dokumentumaira. A szlovák szerződésből például hiányzik a magyar nyelvű felsőoktatás 
garantálása, és a szerződés szövege szerint mindennemű kötelezettség teljesítésének elő-
feltétele az volt, hogy ne ütközzön Szlovákia belső jogrendjébe. A román szerződésben 
a magyar fél feladta az önálló erdélyi magyar állami egyetem felállításáról, a kommunista 
időszak alatt kisajátított magyar tulajdonú ingatlanok visszaadásáról és a kollektív jogok 
és az autonómia kérdésében tett minden követelését. Mindezek dacára a magyar kisebbségek 
helyzete a szerződések megszületése után valamelyest javult, de nem a hatálybalépésük, 
hanem a két országban történt belpolitikai változások miatt: a választások után demokrati-
kusabb irányú kormányok jöttek létre, Trianon óta első ízben magyar pártok részvételével.

12. Az első Orbán-kormány (1998–2002)

A harmadik szabad választás után 1998 tavaszán egy három pártból álló (Fidesz, MDF, 
Független Kisgazdapárt) jobboldali kormány alakult Orbán Viktor (1963–) vezetésével. 
A külügyminiszteri posztot Martonyi János (1944–), egykor az Antall-kormány külügyi ál-
lamtitkára, a honvédelmi miniszteri tisztséget pedig a kisgazda Szabó János (1941–) töltötte 
be. A Kormány kedvező külpolitikai helyzetben kezdte meg működését: a  NATO-tagság 
küszöbén állt, márciusban megkezdődtek az EU-csatlakozási tárgyalások, továbbá a két 
legfontosabb szomszédos országban, Romániában és Szlovákiában is volt magyar párt 
a kormányban.

A kormányprogram kiemelten foglalkozott a magyar külpolitika duális értékkötelezett-
ségével, nevezetesen, hogy a magyar külpolitikának egyidejűleg kell képviselnie az állam 
és a nemzet érdekeit. Azonban már a kormányprogram alapján is látható volt, hogy az integ-
rációs tárgyalások sikerével ez nem fog megoldódni, tekintve, hogy Magyarország és szom-
szédai nem egy időben lesznek az EU tagjai. Azaz a nemzet egyes részei számára (Ukrajna, 
Szerbia) elérhetetlenek lesznek a szabad utazást lehetővé tevő schengeni rendszer előnyei.

Az Orbán-kormány külpolitikai célja a rendszerváltás utáni nemzeti konszenzussal 
elfogadott külpolitikai törekvések három fő irányának továbbvitele volt. Kiemelt figyelem 
jutott azonban a nemzetpolitika intézményi fejlesztésére is, aminek keretében jelentős lépés 
volt a Magyar Állandó Értekezlet életre hívása (1999. február. 20.). Továbbá a Határon Túli 
Magyarok Hivatala a külügyi tárca felügyelete alá került, ami által a magyar külpolitika 
egységesebbé vált.

13. A NATO-tagság első évtizede (1999–2010)

Friss NATO-tagként Magyarország számára a legelső feladat a jugoszláv háborúban való 
részvétel kényes kérdése volt. Két héttel a tagság megszerzése után indult a NATO Jugo-
szlávia elleni légi háborúja. A koszovói válság megoldását kikényszerítő humanitárius in-
tervenció bonyolult helyzetbe hozta a magyar vezetést: egyidejűleg vetette fel a szövetségesi 
elvárások teljesítésének és az ország geopolitikai, illetve nemzetpolitikai törekvései betar-
tásának igényét. A Slobodan Milošević (1941–2006) jugoszláv elnökre gyakorolt nyugati 
nyomásgyakorlást elvileg gyengítette, hogy Magyarország kizárta a területéről indítható 
szárazföldi műveletek lehetőségét. Sőt a légicsapások kapcsán is kifejezte azt kívánságát, 
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hogy azoktól a NATO kímélje meg a 18,2%-ban  magyarok által lakott Vajdaság területét. 
Bár ezt nem sikerült elérni, de ez is hozzájárult, hogy a vajdasági helyzet nem torkollt a ma-
gyar kisebbség elleni politikai retorziókba.

Magyarország már a NATO- és EU-tagság elérése előtt is részt vett nemzetközi vál-
ságkezelő békeműveletekben. A délszláv válság rendezésére irányuló erőfeszítésekről már 
esett szó, amelyek összességében segítették az ország felkészülését a további részvételre. 
Az ország képességei alapján a nemzeti ambíciószintet 1000 fősre sikerült emelni, ami azt 
jelenti, hogy a magyar katonák három kontinensen, 14 misszióban és 14 országban teljesí-
tettek eddig szolgálatot, ami nemzetközi összehasonlításban jónak mondható.

9. táblázat
Magyar részvétel a békeműveletekben

A tizenhárom misszióban jelenleg több mint 900 fő vesz részt.

Magyar részvétel békeműveletekben 2017-ben  (2016-os  adatok)
Misszió hovatartozása Terület Misszió neve

NATO 
Afganisztán NARO RSM
Koszovó KFOR

EU

Bosznia-Hercegovina EUFOR ALTHEA
Grúzia EU MM
Olaszország EU NAVFOR MED
Mali EUTM MALI
Szomália EUNAVFOR Atalanta

ENSZ

Ciprus UNFICYP
Közép-afrikai Köztársaság MINUSCA
Libanon UNIFIL
Nyugat-Szahara MINURSO

EBESZ Ukrajna OSCE SMM
Egyéb amerikai vezetésű nemzetközi koalíció ISIS elleni feladatvállalás

Magyarország Alaptörvénye 47. cikke értelmében a Magyar Honvédség külföldi bevetésének döntési jogköre 
a kormány és az Országgyűlés között megoszlik. A NATO és az EU műveleteiben történő szerepvállalásról a kor-
mány dönt, más nemzetközi katonai fellépésről az Országgyűlés határoz.
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3. térkép
A Magyar Honvédség békefenntartó tevékenysége

A balkáni mellett a második legnagyobb missziót a NATO legfontosabb válságkezelő lépése, 
az afganisztáni ISAF-művelet jelenti, amelyben Magyarország jelentős, több csatornán vég-
rehajtott, bonyolult szerepet vállalt. A missziót az ENSZ BT 2001-ben  kelt határozata indí-
totta, s 2002. február 10-én  kezdte meg működését 41 állam több mint 50 ezer katonájának 
részvételével. Magyarország 2003 februárjában kapcsolódott be a munkába, és a kezdeti 
50 fős létszám folyamatosan 450 körülire emelkedett. Tevékenységi területeiket tekintve 
a magyar egységek kereteiben szerepelt egészségügyi kontingens, 2006 második felétől 
pedig a magyar alakulat átvette az ISAF keretei között működő tartományi újjáépítési cso-
port vezetését az észak-afganisztáni Baglánban. Az egység segítséget nyújtott különféle 
projektek kivitelezésében, s ezzel Magyarország eleget tett vállalt külföldi segélyezési kö-
telezettségeinek is. A tartományi újjáépítési missziót a magyar kontingens 2013 február-
jában fejezte be.
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14. dokumentum

Magyar katonai kontingensek Afganisztánban

2014 decemberében véget ért az afganisztáni ISAF-misszió, de 2015 januárjától már egy 
új misszióban folytatódott a munka.

Ez a Resolute Support Mission (RSM), vagyis az Eltökélt támogatás elnevezésű kül-
detés. A jellege teljesen más, mint az előzőé: 2014 végéig a NATO a biztonságot támogató 
erőket (ISAF: International Security Assistance Force), harcoló csapatokat állomásozta-
tott Afganisztánban, ma már azonban az afgán biztonsági erők őrködnek az ország rendje 
fölött. Az új feladatrendszer szerint őket kell segíteni, mentorálni annak érdekében, hogy 
az Afganisztánban elért biztonsági szint tartósan megmaradjon.

A NATO 12 500 főben határozta meg az összlétszámot. A Magyar Honvédség 2015. 
január 1-jétől mintegy 100 fővel vesz részt Afganisztánban mentorálási, tervezési felada-
tokban, illetve különböző szintű mentorcsoportokkal dolgozva együtt. Így tehát a ma-
gyar különleges műveleti katonák nem hajtanak végre harcfeladatot, az már a kiképzett, 
felkészült afgán különleges műveleti erőkre tartozik. Az alábbi feladatokban vesz részt:

• különleges műveleti kontingens az északi régióban;
• biztosítószakasz az északi régióban;
• nemzeti támogató elem az északi régióban;
• tanácsadó csoport az afgán határőrségnél;
• tanácsadók a hadtestparancsnokságon;
• törzsbeosztások az északi parancsnokságon;
• egészségügyi támogató személyzet;
• törzsbeosztások az RSM-parancsnokságon;
• Mi–17 repülő-műszaki támogatócsoport.

Afganisztáni szerepvállalásaink között külön kell említeni a Kabuli Nemzetközi Repülőtér 
vezető nemzeti feladatainak ellátását. 2008 októberétől előbb hat hónapra, majd meghosz-
szabbításokkal 2014-ig  látták el magyar katonák e felelősségteljes feladatot, amelynek ke-
retében nemcsak a repülőtér működtetése, hanem a helyi hatóságok felkészítése is folyt.

Az afganisztáni stabilizáció érdekében tett magyar vállalások közül egy magasabb 
műveleti területre való fellépést jelentette a 2009-től  működő két tanácsadó és összekötő 
csoport, illetve egy különleges műveleti csoport felállítása. Ezzel az MH nemcsak valós 
hadműveleti és harcászati feladatokkal kapcsolatos felkészítési, mentori, hanem végrehajtói 
feladatokat is ellátott a nemzetközi terrorizmus elleni harcban.

14. Szomszédság- és regionális politika (1998–2002)

Magyarország NATO-tagsága erősítette az ország geopolitikai pozícióját. Elsőként új ala-
pokra kellett helyezni a térség atlanti integrálódását hevesen ellenző Oroszországgal való 
viszonyt. Ebben a relációban a magyar külpolitikának biztos támaszt jelentett a szövetség 
által nyújtott garancia. Az 1999-et követő években a moszkvai neheztelés és az orosz pénz-
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ügyi válság miatt mind a politikai, mind a gazdasági kapcsolatok mélypontra jutottak. 
A nagyhatalmi státusz újraépítésén munkálkodó orosz vezetés rendkívül nehezen tolerálta 
a magyar kormány néhány lépését: majdnem a diplomáciai kapcsolatok megszakadásához 
vezetett, amikor Budapest nem engedte át területén a Belgrádnak küldött orosz segélyt 
szállító konvojt, majd további bizalmatlanságot okozott, hogy a magyar kormány megaka-
dályozta a Gazprom nevű orosz energiacég kísérletét két magyar vegyipari vállalat meg-
szerzésére. A magyar döntéshozatal helyzetét nehezítette, hogy ugyanakkor megmaradt 
Magyarország energiafüggősége az orosz olaj- és földgázszállításoktól. Az ország saját 
termelése a kőolajszükséglet ötödét, a földgázfelhasználás hatodát biztosította, az orosz–
magyar áruforgalomban az energiahordozók aránya tartósan a 70–90% között ingadozott

A kilencvenes évtized legjelentősebb közép-európai regionális kooperációs formája 
a visegrádi együttműködés lett. Háromoldalú katonai, biztonságpolitikai kapcsolatok kiala-
kítása céljából hívta össze Václav Havel (1936–2011) akkor még csehszlovák, később cseh 
és Lech Wałesa (1943–) lengyel elnököt a magyar miniszterelnök, Antall József. A három 
ország 1991. február 15-én, a visegrádi királyi palotában megállapodott, hogy rendszeres 
találkozókon összehangolják politikájukat elsőként a Varsói Szerződés lebontásában, majd 
ezután az integrációs politikában. Csakhamar bekerült a közös célok közé a NATO-csat-
lakozás koordinálása is. A nyilatkozat tartalmazta a három országban élő nemzeti kisebb-
ségek jogainak teljes körű biztosítását is.

Nem került sor viszont a visegrádi együttműködés intézményesítésére, elsősorban 
a magyar–csehszlovák ellentétek miatt. Az önállóság irányába tartó szlovák nacionalizmus 
okán a csehszlovák kormány törölni kívánta a megállapodásból a nemzeti kisebbségekre 
vonatkozó részt, amit viszont magyar oldalról nem fogadtak el.

A közép-európai regionális együttműködés gazdasági dimenziója lett a Közép-eu-
rópai Szabadkereskedelmi Megállapodás (Central European Free Trade Agreement, 
CEFTA – 1992. december 21.). A megállapodásból nem vált mély együttműködés, de a vi-
segrádi kooperációt jól kiegészítette. Csehszlovákia felbomlásával (1993. január 1.) a ko-
operációnak négy tagja lett, majd a későbbiekben a CEFTA-hoz egy sor más ország is 
csatlakozott (Szlovénia, Horvátország, Románia), ami Magyarország szempontjából ked-
vező fejlemény volt, hiszen 2000-ben  a magyar export 9%-a  irányult ebbe a térségbe.

A visegrádi együttműködés lendülete visszaesett az 1990-es évek második felében, 
elsősorban a csehek vonakodása miatt. Prága úgy hitte, hogy a regionális együttműködés 
fokozása gyengítené EU-s integrációs esélyeit. Az állam- és kormányfői találkozók rend-
szeresek voltak ugyan, de konkrét tartalom híján az együttműködés stagnált. Például Orbán 
Viktor egy 2002-es  felszólalása az Európai Parlamentben a Beneš-dekrétumok tovább-
éléséről egyidejűleg váltotta ki a csehek és szlovákok tiltakozását. A V4-együttműködés 
egyetlen konkrét eredménye a 2000 júniusában Pozsony székhellyel létrehozott Nemzetközi 
Visegrád Alap lett, amely az oktatás, kutatás, kultúra, tudomány és határ menti együttmű-
ködés terén hivatott erősíteni a négy ország kapcsolatait.

A szomszédságban két állam, Szlovákia és Románia pályázott NATO-tagságra. Ma-
gyarország mindkét állam törekvéseit támogatta, tekintve, hogy az ország biztonságpoli-
tikai pozíciója szempontjából előnyös, ha környezete ugyanahhoz a szövetségi rendszerhez 
tartozik. A támogatás elsősorban a frissen szerzett tapasztalatok átadását jelentette. A ma-
gyar külpolitika hasonlóképp pozitívan kezelte Horvátország esetét is. Franjo Tuđman 
(1922–1999) horvát elnök halála után a virulens nacionalista irány az europaizálódásra vál-
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tott Horvátországban, amit belülről a demokratizálódás folyamata támasztott alá. Ennek 
keretében fogalmazódott meg az európai intézményekhez való közeledés igénye. Magyar-
ország kezdettől bátorította Zágrábot az EU-hoz és a NATO-hoz való közeledésre, s egy-
úttal ösztönözte a regionális együttműködés formáiba való belépésre is. 2000-ben  bevonták 
Horvátországot az olasz–magyar–szlovén háromoldalú együttműködésbe, amelynek első 
két konkrét lépése a vízummenteség és a szabadkereskedelmi egyezmény aláírása volt.

Az első Orbán-kormány a nemzetpolitikában az antalli örökséget kívánta folytatni, 
s újabb stratégiát kívánt megfogalmazni a kárpát-medencei egységes magyar nemzetről 
és a határokon átívelő nemzeti érdekvédelemről. 2001-ben  ötpárti konszenzussal (csak 
az SZDSZ nem szavazta meg) fogadta el a parlament az úgynevezett státusztörvényt. A jog-
szabály értelmében a szomszédos országokban (kivéve Ausztriát) élő magyar nemzetiségű 
személyek az anyaország területén különféle kedvezményekre váltak jogosulttá (magyar 
igazolvány, utazási kedvezmény, pedagógusoknak kedvezményes belépés a magyar kul-
turális intézményekbe, munkavállalás könnyítése). A törvény heves ellenkezést váltott ki 
elsősorban Szlovákiában és Romániában. Bár ilyen jellegű szabályozás Európában másutt 
is megtalálható, a szlovák és a román politika egyértelműen a belügyekbe való beavatko-
zásként értelmezte a törvényt. Románia a nemzetközi hatóságokhoz fordult, ám az Európa 
Tanács tanácsadó testületeként működő Velencei Bizottság megállapította, hogy a kulturális 
identitást megőrző támogatások a nemzetközi jog alapján legitim eljárásnak tekintendők.

Anyaországi támogatással magyar nyelvű felsőoktatási intézmények jöttek létre: 
 2000-ben  a Sapientia Erdélyi Magyar Egyetem, illetve 2001-ben  a komáromi Selye János 
Központban a Corvinus Egyetem kihelyezett tagozataként megkezdődött a közgazdasági 
képzés. 2004-ben  ennek alapján jön létre a magyar nyelvű Selye János Egyetem.

A határon túli magyar közösségek különféle csatornákon történő támogatására az első 
Orbán-kormány négy éve alatt a magyar költségvetés 0,2%-át fordította.

10. táblázat
Magyarország miniszterelnökei, külügyminiszterei, honvédelmi miniszterei 1990–2014 között

Miniszterelnökök
Antall József 1990. 05. 23. – 1993. 12. 12.
Boross Péter 1993. 12. 12. – 1994. 07. 15.
Horn Gyula 1994. 07. 15. – 1998. 07. 06.
Orbán Viktor 1998. 07. 06. – 2002. 05. 27.
Medgyessy Péter 2002. 05. 27. – 2004. 09. 29.
Gyurcsány Ferenc 2004. 09. 29. – 2009. 04. 14.
Bajnai Gordon 2009. 04. 14. – 2010. 05. 29.
Orbán Viktor 2010. 05. 29. – 2014. 06. 06.
Orbán Viktor 2014. 06. 06. – 

Külügyminiszterek
Jeszenszky Géza 1990. 05. 23. – 1994. 07. 15.
Kovács László 1994. 07. 15. – 1998. 07. 08.
Martonyi János 1998. 07. 08. – 2002. 05. 27. 
Kovács László 2002. 05. 27. – 2004. 09. 30.
Somogyi Ferenc 2004. 09. 30. – 2006. 06. 08.
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Göncz Kinga 2006. 06. 08. – 2009. 04. 16.
Balázs Péter 2009. 04. 16. – 2010. 05. 29.
Martonyi János 2010. 05. 29. – 2016. 06. 06.
Navracsics Tibor 2014. 06. 06. – 2014. 09. 22.
Szijjártó Péter 2014. 09. 22. –

Honvédelmi miniszterek
Für Lajos 1990. 05. 23. – 1994. 07. 15.
Keleti György 1994. 07. 15. – 1998. 07. 08.
Szabó János 1998. 07. 08. – 2002. 05. 27.
Juhász Ferenc 2002. 05. 27. – 2006. 06. 09.
Szekeres Imre 2006. 06. 09. – 2010. 05. 29.
Hende Csaba 2010. 05. 29. – 2015. 09. 07.
Simicskó István 2015. 09. 10. –

15. Hosszú út az Európai Unióba (1988–2004)

Az európai integrációhoz köthető magyarországi nemzetközi kapcsolatok még a rendszer-
váltás előtti időszakra nyúlnak vissza. A már említett társulási egyezményt (1991) meg-
előzően 1988. december 1-jén  lépett életbe az EK és Magyarország közötti kereskedelmi 
és gazdasági együttműködési megállapodás, továbbá Magyarország az egyik kedvezménye-
zettje volt (Lengyelország mellett) az Európai Közösségek által a rendszerváltást elősegítő 
PHARE-programnak. Az 1991. december 16-i  társulási megállapodást mind magyar, mind 
csehszlovák és lengyel részről az integrációhoz való közeledés motiválta, míg Brüsszel első 
lépésként egyszerűen a közép-európai piaci pozíciók minél gyorsabb elfoglalására töreke-
dett. A társulási egyezmények szövegéből kitűnik az is, hogy az Európai Közösségek a ma-
gyar és a lengyel piacra történő belépés mellett hatékonyan védték a saját piacukat az olcsó 
kelet-európai konkurenciától (mezőgazdasági, acél- és textilipari termékek).

Az EU 1993. április 14-én  tette közzé feltételeit az unióhoz csatlakozni kívánók szá-
mára. A koppenhágai dokumentum értelmében azon európai államok számíthatnak tag-
ságra, amelyek teljesíteni képesek a tagsággal járó kötelezettségeket, s eleget tudnak tenni 
a megkívánt politikai és gazdasági feltételeknek. Eszerint a belépni kívánó országnak

• rendelkeznie kell a demokráciát, a jogrendet, az emberi jogokat és a kisebbségek 
védelmét biztosító intézményekkel;

• rendelkeznie kell olyan működő piacgazdasággal, amelynek állnia kell a versenyt 
az unión belül;

• vállalnia kell a politikai unióval, valamint a gazdasági és monetáris unióval járó 
kötelezettségeket.

A közép-európai országok közül elsőként Magyarország nyújtotta be csatlakozási kérelmét 
(1994. március 31.), majd néhány nappal később Lengyelország követte. Az előzetes tárgya-
lások során egy rövid ideig (1995–1997) úgy tűnt, hogy az EU a legfelkészültebb és a pi-
acgazdaság kiépítésében legelőrébb jutott államokkal kezdi a bővítést (az úgynevezett 
5+1 körbe Csehország, Lengyelország, Észtország, Szlovénia és Magyarország, valamint 
Ciprus tartozott). Azonban 2008-tól  a brüsszeli álláspont fokozatosan egyfajta konvoj-elv 
irányába fordult, így a jelentkezők csoportja kétszeresére nőtt, ami miatt a felkészültségben 
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előbbre tartó országok kénytelenek voltak bevárni a kevésbé felkészülteket. A háttérben 
az EU-s államok politikai megfontolásai álltak, amelyek a keleti bővülésnek a rendszer-
váltásokat stabilizáló szerepét hangsúlyozták. Az Európai Tanács 1999. december 11–12-i  
üléséről kiadott dokumentum a további tagjelöltekkel (Románia, Szlovákia, Lettország, 
Litvánia, Bulgária és Málta) való tárgyalások megkezdését „Európa biztonságához és sta-
bilitásához való hozzájárulásként”5 értelmezte. A 2000. decemberi nizzai csúcstalálkozón 
az EU meghozta a bővüléshez szükséges belső, intézményi változtatásokkal járó dönté-
seket, és meghatározta a csatlakozási tárgyalások végső menetét.

A magyar csatlakozási tárgyalások 31 fejezetet tettek ki (áruk, személyek, szolgál-
tatások, tőke szabad áramlása, vállalati jog, versenyjog, mezőgazdaság, halászat, közle-
kedéspolitika, adózás, gazdasági és pénzügyi unió, statisztika, szociálpolitika, energia, 
iparpolitika, kis- és középvállalatok, tudomány és kutatás, oktatás és képzés, távközlés 
és információs technológiák, kultúra és audiovizuális politika, regionális politika, környe-
zetvédelem, fogyasztóvédelem, bel- és igazságügyi együttműködés, vámunió, külgazdasági 
kapcsolatok, kül- és biztonságpolitika, pénzügyi ellenőrzés, költségvetés, intézmények). 
A 2002. május 27-én  hivatalba lépett Medgyessy-kormány a 31 tárgyalási fejezetből 24-et 
lezárt állapotban vett át az Orbán-kormánytól. Nyitott fejezetként csak a legvitatottabb 
ügyek maradtak: költségvetés, strukturális és mezőgazdasági alapok, a termőföld szabad 
forgalmazása, hungarikumok, a munkaerő szabad áramlása. Ezek lezárása után a csatlako-
zási szerződés aláírására 2003. április 16-án  került sor Athénben, aminek értelmében az új 
tagok 2004. május 1-jétől  csatlakoztak az Európai Unióhoz.

16. A Medgyessy- (2002–2004), a Gyurcsány- (2004–2006, 2006–2009) 
és a Bajnai- (2009–2010) kormányok

A 2002-es  és a 2006-os  parlamenti választáson egyaránt szocialista–liberális győzelem 
született. A két kormányzati ciklus alatt több kormány is alakult az MSZP–SZDSZ-koalí-
cióból: 2004-ig  Medgyessy Péter (1942–), 2004 és 2006 között Gyurcsány Ferenc (1961–), 
2006-tól  2009-ig  ismét Gyurcsány Ferenc, majd 2009-től  2010 tavaszáig Bajnai Gordon 
(1968–) volt a miniszterelnök. A külügyminiszteri tárcát előbb a nemzetközi ügyekben jártas 
 Kovács László, majd a hivatalnok-diplomata Somogyi Ferenc (1945–) töltötte be. A má-
sodik  Gyurcsány-kormányban Göncz Kinga (1947–), majd Bajnai Gordon kormányában 
Balázs Péter (1941–) vezette a Külügyminisztériumot. A honvédelmi tárcát Juhász Ferenc 
(1960–), majd 2006-tól  Szekeres Imre (1950–) irányította.

Meglepetést igazán csak Göncz Kinga külügyminiszteri megbízása okozta 2006-ban. 
A pszichiáter szakképzettségű és a nemzetközi ügyekben járatlan politikus megbízása azt 
jelentette, hogy 2006 és 2009 között gyakorlatilag Gyurcsány Ferenc irányította a külpoli-
tikát. A jelzett három év a rendszerváltás utáni magyar külpolitika legkiszámíthatatlanabb, 
kapkodó időszaka volt, és minden relációban rontotta az ország pozícióit.

Az első szocialista–liberális ciklus idejére esik a hármasprioritás-stratégia kifutása, 
miután két elemében alapvető változás állt be. Az első az euroatlanti integrációs stratégiai 

5 Balázs 2016, 457.
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cél elérése, a másik pedig a nemzetpolitikában a jobb- és baloldal között kezdetektől meg-
lévő eltérő értelmezés szakításba való átfordulása.

Az EU-hoz való csatlakozásról rendezett népszavazáson (2003. április 12.) 46%-os  
részvétel mellett a választók 83,7%-a  támogatta az ország EU-tagságát, ezzel a rendszer-
váltás idején megfogalmazott hármas prioritás első célkitűzése, az euroatlanti integráció 
intézményi szinten megvalósult, a meghatározó nyugati szervezeteknek (Európa Tanács, 
OECD, NATO, EU) Magyarország tagjává vált. Az intézményi tagságok elérési dátumai 
viszont azt mutatják, hogy a rendszerváltáskor Magyarország még tetemes előnnyel állt 
a közép-európai országok élén mind a piacgazdaság, mind az intézményi változtatások te-
kintetében, viszont ez az előny az EU-tagság megszerzésének idejére eltűnt: míg az Európa 
Tanácsba Magyarországot elsőként vették fel, az EU-ba már egy tízes csoport tagjaként.

Nemzetpolitikai tekintetben a Medgyessy-kormány visszatért a Horn-kormány értel-
mezéséhez: az integrációs állampolitika előtérbe kerülésével szűkült az anyaország aktivi-
tása a határon túli magyarok támogatásának kérdésében. Medgyessy az első kormányzati 
intézkedések között a státusztörvényt az Európai Unió és a szomszéd országok igényeihez 
igazította. A korrekcióval a törvény intézkedései elveszítették jelentőségüket (a támogatá-
soknál például megszüntették az etnikai kritériumokat, azaz kiterjesztették valamennyi 
román és szlovák állampolgárra), és törölték a törvény szövegéből az egységes magyar 
nemzet kifejezést.

2004 decemberében a Magyarok Világszövetségének kezdeményezésére ügydöntő 
népszavazásra került sor a határon túli magyarok kettős állampolgárságának megadásáról. 
A kampányban mind a szocialista, mind a szabaddemokrata párt felelőtlennek nevezte 
a kezdeményezést, s egyértelmű szociális demagógiával az elutasítás mellett érvelt. A nép-
szavazás az elégtelen részvétel miatt (37,5%) érvénytelen lett, viszont a szavazók 51,5%-a  
támogatta a kedvezményes állampolgárság külhoni magyarok általi megszerzését. Az elbu-
kott népszavazással a hármas prioritás utolsó elemében csak formálisan létező konszenzus 
eltűnt a magyar belpolitikából. Ekkortól a magyar külpolitika fokozatosan a belpolitikai 
csatározások részévé vált.

A népszavazás eredménytelensége széles körű csalódást okozott, különösen a határon 
túli magyarok körében, akik számára a kormány cserében szülőföldprogramot, nemzeti 
vízumot ajánlott. Mindkét ajánlat gyakorlati visszhang nélkül maradt: az ötéves szabad 
beutazást lehetővé tevő nemzeti vízumra fél év alatt kevesebb, mint száz határon túli sze-
mély jelentkezett. A kettős állampolgárság kérdésében tanúsított kormánypolitikát nehéz 
racionális érvekkel indokolni, tekintettel arra, hogy Európában széleskörűen alkalmazzák 
mind a régi tagállamok (Németország, Írország, Finnország), mind pedig a hajdani szocia-
lista országok (Románia, Szerbia).

17. Az EU-tagság elnyerésétől az első elnökségig (2004–2011)

Magyarország különösebb zökkenők nélkül illeszkedett be az integrációs működés kere-
teibe, amit nagymértékben elősegített, hogy a tagságot megelőző évtizedben uniós vállalatok 
sora telepedett meg az országban, amelyek a korábbi állami vagyon széles körű privatizá-
ciójának nyertesei voltak, s eleve EU-konform módon működtek. A gazdaságon túl a po-
litikai és az igazgatási szervek felkészültsége biztosította, hogy az EU-tagság az ország 
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működésében ne okozzon jelentősebb gondot. Mivel az Európai Unió egyedi képződmény 
a nemzetközi életben, és működése is rendkívül összetett, a tagsági mérleg elkészítése is 
jóval bonyolultabb, mint más nemzetközi szervezet esetében. Leggyakrabban úgy teszik 
fel a kérdést, hogy miért jó az EU-tagság Magyarországnak?

A válasz első és legáltalánosabb rétege az, hogy az EU-tagsággal Magyarország elérte 
a rendszerváltáskor készített stratégia legfontosabb célját: csatlakozását az euroatlanti in-
tézményekhez. Magyarország hozzájárult, hogy a régiónkban és egész Európában nagyobb 
fokú stabilitás és biztonság alakuljon ki, valamint térségünkben a demokrácia megszilár-
duljon. Magyarország az unió legnagyobb bővülésének tagjaként hozzájárult, hogy az EU 
a globális kérdések kezelésében nagyobb hatékonysággal tudjon fellépni.

A válasz második rétege a tagság közvetlen hozadékára szokott vonatkozni. Magyar-
ország számára a tagság azt jelenti, hogy a szervezeten keresztül közvetlenül részt vesz 
az Európa és a világ fejlődését befolyásoló döntések meghozatalában. A történelmi tapasz-
talatok sokszorosan igazolják, hogy jobb a tárgyalóasztalnál ülve a döntéseket befolyásolni, 
mint utólag a döntésekhez csak alkalmazkodni. A nemzeti érdek érvényesítését az EU fel 
tudja erősíteni, amennyiben a magyar érdek az uniós érdek része.

További hozadék, hogy követve az EU törekvéseit a fejlettségi szintek kiegyenlítése 
tekintetében, az ország uniós forrásokhoz jut fejlődésének felgyorsítása, az infrastruktúra 
fejlesztése, az életminőség javítása céljából. Tagállamként mezőgazdasági támogatásokhoz 
jut, ami elősegíti a versenyképes mezőgazdaság megteremtését. Egyúttal az EU széles piacot 
nyújt a hazai mezőgazdasági termékek számára. Az uniós fejlesztési forrásoknak Magyar-
ország tagságának pillanatától kedvezményezettje. Mivel a piacgazdaságra való áttérés első 
évtizedeiben a magyar állam gyakorlatilag teljes termelő vagyonát privatizálta, és a kül-
földi tőke meghatározó szerepet kapott a magyar gazdaságban, 2004-től  gyakorlatilag csak 
az uniós forrásokból jut fejlesztési célokra.

A tagsági tapasztalatok felhalmozódásával és persze a 2007-ben  kitört válság hatá-
sára erősödtek meg azok a vizsgálatok, amelyek az EU-tagság megvalósulásának kevésbé 
kedvező hatásait is feltárják. Elsősorban az integráción belül mind jobban láthatóvá váló 
centrum–periféria-pozíciók kirajzolódásáról és az új tagállamokkal kapcsolatban gyako-
rolt belső gyarmatosítási folyamatról van szó.

Végül meg kell említeni, hogy az EU-tagság révén Magyarország a többi tagállammal 
azonos jogokhoz és lehetőségekhez jut. Hatékonyabbá válik a belügyi együttműködés, 
a szervezett bűnözés elleni fellépés, és az ország részt vesz az EU közös kül- és biztonság-
politikai tevékenységében.

A magyar gazdaság beágyazottsága, illetve a tulajdonosi szerkezet arányai okán cél-
szerű az összehasonlításokat nem bilaterálisan, hanem a régió tekintetében együttesen 
vizsgálni.

Az Európai Bizottság által készített mérleg a tízek (az EU-n belüli szóhasználatban 
bevett kategóriává vált a régi tagállamokat tizenötök, s az újakat tízek néven említeni) fél 
évtizedes mérlegéről összességében pozitív képet mutat.

Az új tagállamokban emelkedett az életszínvonal. Az egy főre jutó jövedelem  1999-ben  
a régi tagállamok átlagához viszonyítva 40%-ot tett ki. Ez az érték 2008-ban  52%-ra  emel-
kedett, ehhez hozzájárult, hogy a gazdasági növekedés a 2004–2009 közötti időszakban 
az újonnan csatlakozott országokban 3,5%-ról 5,5%-ra  nőtt, míg a nyugat-európai országok 
növekedési üteme nem változott. Magyarország esetében a GDP 2004-ben  8123 euró volt, 
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2011-re  ez 10 015-re  emelkedett. A regionális pozícióvesztést jól mutatja, hogy a magyar 
növekedés a legalacsonyabbak között van a tízek csoportjában.

Fellendült a kereskedelem a tagországok között, amellyel mind a tízek, mind az EU 
egészének nőtt a versenyképessége. 2007-ben  az új tagállamok kivitelének csaknem 80%-a  
irányult az EU többi tagállamába, míg a régi tagállamok is növelték exportjukat: 2007-ben  
teljes kivitelük 7,5%-át az új tagállamokban értékesítették, miközben egy évtizeddel ko-
rábban ez az érték még csupán 4,75% volt.

Az Európai Unió ma a világ legnagyobb integrált gazdasági térsége: a világ GDP-
jének több mint 30%-át, a világkereskedelemnek pedig több mint 17%-át adja. A közös 
kereskedelempolitikán keresztül a világpiac úgy nyílt meg és úgy szélesedett ki az új tag-
államok számára, hogy a feltételekről nem az egyes tagállamok kormányai, hanem az EU 
testületei tárgyaltak.

Az új tagállamokba áramló közvetlen külföldi tőkebefektetések révén nőttek a beru-
házások. A régi tagállamok a tízekbe irányuló külföldi tőkeberuházások mintegy három-
negyedét adták, ezzel döntő szerepet vállalnak az új tagállamok gazdasági átalakulásában. 
A beruházók rangsorát Németország vezeti, így történelmi érdekeltségével megegyezően 
nagyon aktív Csehországban, Magyarországon, Lengyelországban és Szlovákiában. A skan-
dináv országok elsősorban a balti államokban fektetnek be szívesen. A tőkebefektetések 
55%-a  a szolgáltató szektorba irányul, amelyet a gépipar követ 37%-kal. Míg a balti álla-
mokba és Lengyelországba irányuló beruházások jobbára a tradicionális iparágakat érintik 
(élelmiszer-, textil-, faipar), addig Magyarország, Csehország és Szlovákia esetében a kül-
földi beruházók a modernebb termelési szektorokra (irodagép, számítástechnika, tele-
kommunikáció) fókuszálnak. A magyarországi külföldi tőkeberuházók listáját ugyancsak 
Németország vezeti (2010-ben  15,7 milliárd euró), utána Hollandia (11,6 milliárd euró) 
és Ausztria (8,7 milliárd euró) következik.

Külön ki kell emelni a külföldi tőke szerepjátszásában a pénzügyi szektort. Az új tag-
államokban a bankszektor döntő része külföldi kézbe került, egyes tagállamokban az arány 
megközelíti a 100%-ot (Észtország, Szlovákia). A rangsor végén Szlovénia található  30%-kal. 
Hasonló arányok láthatók a biztosítási piacon is. Csehországban az 1990-es  évek közepén 
a bankok 44%-a  volt külföldi tulajdonban, ez az arány az EU-tagság idejére 70% fölé emel-
kedett. Magyarország esetében az adat az EU-csatlakozás után megközelítette a 80%-ot.

A csatlakozás előtt a régi tagállamokban félelemként, az újakban pedig lehetőségként 
merült fel a munkaerő szabad áramlásának kérdése. A négy alapszabadságból (személyek, 
tőke, áruk és szolgáltatások szabad áramlása) a csatlakozás idejére az áruk és a tőke szabad 
áramlása már megvalósult, csupán a szabad munkavállalás lehetősége izgatta a kedélyeket. 
Olyannyira, hogy a régi tagállamok a csatlakozási szerződésekbe egy hétéves derogációs 
(azaz elhalasztási) klauzulát építettek be. A korlátozásokkal mindössze az Egyesült Ki-
rályság, Írország és Svédország nem élt. Az első felülvizsgálat után (2009) már csak Ausztria 
és Németország tartotta fenn a korlátozásokat. Lengyelország, Szlovénia és Magyarország 
az EU15-ök munkavállalóival, illetve a korlátozásokat fenntartó tagállamokkal szemben 
a reciprocitás elvét alkalmazta.

Az adatok egyáltalán nem igazolták a félelmeket: nem alakult ki migrációs hullám 
az EU régi tagállamaiba. Sőt az adatok azt mutatják, hogy a kibővült EU-n belüli mun-
kaerő-mobilitás messze kisebb, mint a harmadik világ országaiból érkező munkakeresők 
 esetében. Kivételnek csak Románia bizonyult, ahonnan a 2007-es  csatlakozás után masszív 
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hullám indult Olaszországba és Spanyolországba. Magyarország esetében az látható, hogy 
2010-ben  a hazai népesség mintegy 2%-át érintette a rövidebb vagy hosszabb idejű EU-ba 
irányuló külföldi munkavállalás, ami számszerűen mintegy 120 ezer főt jelent. Túlnyomó 
többségük (50%) Németországban, hatoduk Ausztriában dolgozik.

15. dokumentum

A pénzügyi mérleg és kiszámítása

Magyarország a PHARE-program 1990-es  indulásától jutott hozzá uniós pénzekhez, 
évi mintegy 100 millió euróhoz. 2000-től  megnyíltak az ország számára az úgynevezett 
előcsatlakozási alap forrásai (SAPARD, IPSA), amelyek keretében 2004-ig  további évi 
70–90 millió euró érkezett. A csatlakozáskor az EU aktuális költségvetésének már több 
mint a felén túl volt, így a 2004–2006-os  időszakra az ország mintegy 5 milliárd euró 
keretösszeggel kalkulálhatott. Ezt az összeget részint a strukturális és a kohéziós ala-
pokból, részint a mezőgazdasági támogatásokból nyerte.

Az EU 2007–2013-as  költségvetési időszakának előkészítése közvetlenül a teljes jogú 
tagságunk elnyerése után kezdődött. A nettó befizető országok jelezték, hogy szerintük 
az EU költségvetése legfeljebb a közösség együttes GDP-jének 1%-át teheti ki. Ez egyéb-
iránt nem volt távol az előző költségvetési ciklus arányától, így a szokásos alkudozások 
után a tagállamok 1,045%-ban  állapodtak meg. Ez az összeg így is hatalmas: 864,3 mil-
liárd euró volt. Magyarország tagságának kezdetétől az EU költségvetéséből nagyobb 
összeget tud igénybe venni, mint amennyit befizet. Mivel összetett rendszerről van szó, 
a nettó pozíció kiszámításakor figyelembe kell venni az uniós költségvetésből Magyar-
országnak ténylegesen kifizetendő támogatások és a költségvetésbe befizetendő magyar 
hozzájárulás adott évi egyenlegét. 
A működési költségvetési egyenleg (nettó egyenleg) a tagállam által az EU költségveté-
sébe nemzeti hozzájárulás címen történő befizetés, illetve az Európai Unió által a tag-
állam számára utalt működési kiadások (kivéve az adminisztratív kiadások és az Egyesült 
Királyságnak juttatott visszatérítések összegét) különbsége.
Ennek alapján Magyarország működési költségvetési egyenlege 2010-ben:
Működési kiadások: 3 650,0 millió euró
Működési kiadások az EU–27 esetében: 111 337,5 millió euró
Befizetések Magyarország esetében: 862,5 millió euró
Befizetések az EU–27 esetében: 103 415,6 millió euró
Magyarország részesedése a befizetésekből: 0,008% (= 862,5 ÷ 103 415,6 millió euró)
Magyarország kiigazított nemzeti hozzájárulása így 0,008 × 111 337,5 millió = 928,57 millió 
euró. A működési költségvetési egyenleg így a következőben állapítható meg: 
3 650,0 – 928,57 = 2721,43 millió euró
Magyarország nettó egyenlege 2010-ben  tehát 2721,43 millió euró volt.

A következő, azaz 2014–2020-as  költségvetési ciklusban a Magyarország által lehívható 
összegek csak néhány százmillióval maradnak el a 2007 és 2013-as  időszakban megsze-
rezhető pénzek volumenétől, és az ország nettó pozíciója javul.
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18. A rendszerváltozás továbbvitele. A többségi demokráciamodell. 
A második Orbán-kormány (2010–2014)

A 2007-ben  az amerikai jelzálogpiacon kitört pénzügyi válság csakhamar általános gaz-
dasági válságba torkollt, rendkívüli intézkedésekre kényszerítve a világgazdaság minden 
szereplőjét. A 2006-tól  mélyülő politikai, majd gazdasági válságba forduló Magyaror-
szágot az újabb válsághullám különösen súlyosan érintette. A költségvetési hiány gyors 
emelkedése és az államadósság megugrása következtében előállt krízishelyzetben a pénz-
ügyi összeomlás elkerülése érdekében a Gyurcsány-kormány a Nemzetközi Valutaalaphoz 
fordult. Egy rendkívüli hitelmegállapodás keretében Magyarország összesen 25 milliárd 
dolláros hitelt kapott: a Valutaalaptól 15,7 milliárd dollárt, az EU-tól  8,1 milliárdot és a Vi-
lágbanktól 1,3 milliárdot. A magyar államadósság így 2010-re  a GDP 80%-ra  emelkedett. 
A hitel visszafizetését a megállapodás szokatlanul rövid időre, gyakorlatilag a következő 
kormányciklusra rögzítette.

A 2010-es  választásokra mély gazdasági-társadalmi válság és viharos politikai küz-
delem után került sor. A szocialista–liberális koalíció politikai, társadalmi és gazdasági tel-
jesítményéről, de egyúttal a kiüresedett magyar demokráciamodellről is ítéletet mondtak 
a választók a 2010. április 11–25-i  parlamenti választásokon. A kormányoldal megsemmi-
sítő vereséget szenvedett, a Fidesz–KDNP koalíció kétharmados többséget (68,14%) szer-
zett. Nem jutott be a parlamentbe a rendszerváltozás két ikonikus pártja: az MDF és az 
SZDSZ, ugyanakkor a szavazatok 12,18%-ával harmadik politikai párttá lépett elő a nem-
zeti radikális Jobbik. Miniszterelnökként tért vissza Orbán Viktor, aki külügyminiszternek 
 Martonyi Jánost, honvédelmi miniszternek Hende Csabát (1960–) nevezte ki.

Az európai gyakorlatban szinte példátlan (kétharmados) többséggel a háta mögött 
az Orbán-kormány a magyar politikai, társadalmi, gazdasági élet gyökeres átalakításába 
kezdett. Az átalakítás alapja a kormányt alkotó Fidesz–KDNP jobbközép-konzervatív 
alapállására támaszkodó konzervatív-nemzeti értékrend lett. A közjogi fordulat legfonto-
sabb lépése az új alkotmány kidolgozása volt: az Alaptörvény 2012. január 1-én  lépett ha-
tályba. Ennek jegyében került sor a közigazgatás és a szakpolitikák új irányba fordítására 
is. A rendszerváltás óta legkevesebb minisztériummal felálló kormány új koncepcióját nem-
zeti együttműködés rendszerének nevezik.

Az Orbán-kormány jelentős változásokat vezetett be az Európai Unióval kapcsolatos 
magyar politikában is. A magyar érdekérvényesítést nem csupán erősíteni kívánta a szer-
vezetben, hanem a válságból való kilábalás kontextusában értelmezte. Értelmezésében 
az EU válsága nem egyszerűen pénzügyi és gazdasági természetű, hanem egy jóval ösz-
szetettebb legitimációs, bizalmi és politikai válság is, azaz a kiútkeresésben a magyar re-
formok a lehetséges kibontakozás kontextusában mérlegelendők. A kormány 2010 és 2014 
között minden olyan uniós jogalkotási tervezetet és politikai kezdeményezést támogatott, 
amely biztosította az unió eddigi legfontosabb vívmányainak megőrzését, és hozzájárult 
a magyar versenyképesség erősítéséhez. Magyarország azt is egyértelművé tette, hogy me-
lyek azok a politikai területek, ahol meg akarja őrizni szuverenitását, és nem kívánja azt 
a többi tagállammal közösen gyakorolni.

A második kormányát megalakító Orbán Viktor első külföldi útja Varsóba (2010. 
május 29.), majd közvetlenül ezután Brüsszelbe vezetett (június 4). Sorban tárgyalt Herman 
von Rompuy-jel (1947–), az Európai Tanács elnökével, Jerzy Buzekkel (1940–), az Európai 
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Parlament elnökével, Anders Fogh Rasmussen (1953–) NATO-főtitkárral és José Manuel 
Barrosóval (1956–), az Európai Bizottság elnökével. A bemutatkozó, udvariassági láto-
gatáson túl a bizottság elnökével való tárgyalásnak két nagyon fontos témája volt: az új 
kormány gazdaságpolitikai irányvonala, illetve az alig több mint fél éven belüli magyar 
EU-elnökség programja.

Az utóbbi bizonyult egyszerűbbnek: Barroso a 2011 első félévében esedékes magyar 
EU-elnökség kapcsán azt mondta, hogy a magyar elnökség prioritásai tökéletesen egybe-
vágnak az unióban kiemelt figyelmet kapó kérdésekkel. Az elnök reményét fejezte ki, hogy 
az EU új, 2020-ig  esedékes versenyképességi programjának elfogadása és életbe léptetése 
a magyar elnökség alatt megtörténik.

Viszont arra a magyar javaslatra, hogy az új kormány számára a bizottság engedélyezze 
a költségvetési hiány túllépését és a válságban lévő magyar gazdaság költségvetési eszkö-
zökkel történő fejlesztési pályára segítését, Barroso elutasítóan reagált. Arra hivatkozott, 
hogy az EU nem szeretne a görög válság ismétlődésével találkozni. Tekintettel arra, hogy 
Magyarország ellen 2004 óta túlzottdeficit-eljárás folyt (2009–2010-ben   4,6%-os, illetve 
4,9%-os  volt a GDP-arányos államháztartási hiány), az államadósság 80% felett állt, a ma-
gyar gazdaság fejlődési mutatói pedig kedvezőtlenek voltak, Brüsszel az első pillanattól 
fogva strukturális reformokat várt el. Orbán Viktor gyors és határozott versenyképesség-
javító intézkedéseket ígért, azonban tény, hogy a rendkívül nehéz gazdasági helyzetben 
az államháztartási hiány 3% alatt tartása megkerülhetetlen követelmény maradt. Másfelől 
a változtatási kényszer a magyar társadalom részéről azonnali lépéseket igényelt. A kor-
mányzat előtt két út állt: vagy követi az európai államok válságkezelő modelljét, és drasz-
tikus megszorításokkal igyekszik helyreállítani a költségvetési egyensúlyt, beindítani 
a gazdaságot, vagy improvizál és újszerű megoldásokat keres. Utóbbi vezetett az un ortodox 
gazdaságpolitikához.

18.1. Unortodox gazdaságpolitika

Varga Mihály (1965–) gazdasági miniszter szerint „[a] 2010-ben  hivatalba lépett kor-
mánynak többszörös kihívással kellett szembenéznie. Meg kellett teremtenie a költségve-
tési és pénzügyi stabilitást, a gazdaságot fenntartható növekedési pályára kellett állítani, 
és ezzel egy időben az elhúzódó költségvetési-pénzügyi válsággal terhelt, kedvezőtlen 
nemzetközi környezettel is meg kellett birkóznia”.6 Ebben a helyzetben az unortodox gaz-
daságpolitika Európában addig újszerű módon ötvözte az állami kiadáscsökkentés és be-
vételnövelés követelményét. A költségvetés stabilizációs szakaszában nem a lakosságot 
terhelő állami kiadáscsökkentéssel (megszorításokkal) és közvetlen adóemeléssel, hanem 
a teherviselés addig új szereplőkre (bankokra, multinacionális vállalatokra) való kiterjesz-
tésével növelték az állam forrásait (válságadók). Ez a megközelítés átrendezte a magyar 
közteherviselési struktúrát, aminek értelmében a gazdaság addig privilegizált szereplőit is 
nagyobb arányú adók fizetésére kötelezték.

A 2010–2014 közötti időszak gazdasági válságkezelő intézkedéseit hat fő cél mentén 
irányozták elő:

6 Idézi Gazdag 2014, 215.
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• hiánycsökkentés, azonnali bevételek biztosítása a fiskális egyensúly helyreállítá-
sához (válságadók);

• adósságcsökkentés (magánnyugdíjpénztáraknál lévő megtakarítások államosítása);
• az adórendszer átalakítása, rezsicsökkentés;
• kisebb állami szerep az újraelosztásban (szociális ellátórendszerek, nyugdíjrendszer);
• erősebb állam megteremtése a gazdaság szabályozásában (stratégiai jelentőségű 

ellátórendszerek és vállalatok);
• a gazdasági növekedés beindítása, fokozása (foglalkoztatottság bővítése, munka-

helyteremtés, nagyberuházások, modernizáció).

A szokatlan és átfogó reformoknak köszönhetően 2011-től  az államháztartás hiánya az elvárt 
3% alatt maradt, és Magyarország 2013-ban  kikerült az Európai Unió túlzottdeficit-eljárása 
alól. A 2004-es  csatlakozás óta ez a teljesítmény az Orbán-kormánynak sikerült. Az ered-
mény értékét növeli, hogy ehhez a kormány nem vett fel újabb hiteleket, sőt a lejárat előtt 
törlesztette az előző kormány által felvett IMF–EU–Világbank-hitel utolsó részleteit.

Az államadósság állományát azonban arányaiban nem sikerült lényegesen csökken-
teni, az 2014-re  ismételten meghaladta a nemzeti össztermék 80%-át. Bár Magyarország 
a külső gazdasági folyamatoktól továbbra is jelentős mértékben függ, továbbá összessé-
gében az Európai Unió pénzügyi-gazdasági talpra állása is elhúzódó folyamatnak látszik, 
mégis bizakodásra adott okot, hogy 2014 tavaszán már a Nemzetközi Valutaalap is növe-
kedő pályát jósolt a magyar gazdaság számára.

18.2. Új külpolitikai irány

Külpolitikai szempontból figyelemre méltó, ahogy a gazdasági mozgástér bővítése lezajlott. 
A második Orbán-kormány az állam szabályozó-jogalkotó hatalmi eszközeit is felhasználva 
látott hozzá a magyar gazdasági életben, pontosabban a bankszektorban és a telekommu-
nikációs ágazatban meglévő erőteljes külföldi hatalmi túlsúly korrekciójához. A stratégiai 
ágazatokban – így az energiaszektorban – megvalósított nagyobb állami szerepvállalást 
az Orbán-kormány erős állam – erős nemzet szuverenitásfelfogása is magyarázza, ami 
szintén a függőség csökkentését célozta.

A szuverenitás újraértelmezése, a nemzeti érdekek újrafogalmazása és érvényesítése 
példátlan nemzetközi nyomást eredményezett. A válságadókkal a közteherviselésbe be-
vont, jórészt nagy multinacionális vállalatok hatalmas lobbierővel fordultak a magyar kor-
mány ellen, sőt törekvéseiket az anyaországokon és a nemzetközi szervezeteken keresztül 
is próbálták érvényesíteni. A nemzetközi környezetet a radikális politikai-intézményi át-
alakítás és az unortodox gazdaságpolitika egyaránt foglalkoztatta. A szokványos körül-
mények között tisztán belpolitikai viták csakhamar nemzetközi méretűvé szélesedtek. 
A magyar belpolitika az EU-n belüli külső belpolitikává, valamint a nemzetközi szintér 
jobb- és baloldalának – nem kis részben Magyarországról inspirált – ideológiai vitájává 
szélesedett. Kétségtelen, hogy a magyar kormányfő és az EU vezetői közötti 2010. május 
végi első találkozás kettőssége (egyetértés és elzárkózás) a kormányzati ciklus egészén vé-
gigvonuló jellegzetesség maradt, sőt viták sorozatát váltotta ki Budapest és Brüsszel között. 
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A  szokványosnak tűnő gazdasági jellegű viták azonban új elemmel, a demokrácia és az al-
kotmányosság értelmezése körüli vitákkal is kibővültek.

A gazdasági mozgástér bővítése alapvetően három irányba mutatott. Először ki kel-
lett törni abból a gazdasági lejtmenetből, amit az államadósság újbóli felfutása és a hite-
leket nyújtó nemzetközi szereplők elvárásai okoztak. Másodszor az új közjogi-alkotmányos 
struktúra kereteit kihasználva a kormány folyamatosan növelni kívánta felügyeletét a stra-
tégiai ágazatok (energiaszektor, pénzügyek) felett. Végül a világgazdasági folyamatok 
dinamizmusát tekintve a második Orbán-kormány is igyekezett új befektetőket vonzani 
az országba és új piacokat keresni a magyar termékek számára. Ez utóbbi elemet nevezték 
keleti nyitásnak.

18.3. Első elnökség az Európai Unióban, 2011

A magyar elnökséghez nem pusztán Magyarországon tekintettek nagy várakozással. Ez a fél 
év volt az első, amelyben a soros elnökségnek már teljes mértékben az új triós struktúra 
és a lisszaboni szerződés alapján kellett működnie. Az új intézményi keretek összehangolt 
működtetése és a szerződés előírásainak megfelelő értelmezése, valamint gyakorlati alkal-
mazása előfeltétele volt az eredményes elnökségnek. Ez a szokásosnál is szorosabb együtt-
működést jelentett az Európai Bizottsággal, ami legmarkánsabban talán az úgynevezett 
hatos jogszabálycsomag tárgyalásában nyilvánult meg. Nem véletlenül nyilatkozta Olli 
Rehn alelnök (1962–), hogy a magyar tárgyalódelegációt Schumann-díj illetné meg kiváló 
munkájáért. Innovatív, komoly előrelépésnek számított az Európai Unió Duna régió straté-
giájának és a nemzeti romaintegrációs stratégiák (Magyar nemzeti társadalmi felzárkózási 
stratégia) uniós keretrendszerének elfogadása. Mindkettő előkészítésében és végrehajtá-
sának koordinálásában kiemelt szerepe volt az Európai Bizottságnak. Mintegy két évtized 
után a magyar elnökségnek sikerült áttörni a belső piac kiteljesedésének egyik legnagyobb 
gátját, s elfogadtatnia a hatos jogszabálycsomagot. Az egységes szabadalmi rendszert felál-
lító jogszabálycsomag elemeiről a Európai Tanácsban elért megállapodás megnyitotta az utat 
az Európai Parlamenttel való megegyezéshez. Már 2010 februárjában sor került az egyik 
legfontosabb ágazati politika, az energia állam- és kormányfői szintű megvitatására, majd 
a 2020-ig  követendő energiastratégiára és infrastrukturális prioritásokra vonatkozó tanácsi 
következtetések elfogadására.

Az Orbán-kormány ezen időszakára jutott a váratlan eseményekből is. Közülük ki-
emelkedik az észak-afrikai országokon végigsöprő afrikai tavasz eseményeire adott uniós 
válasz, amelyhez Catherine Ashton (1956–) alelnök, az EU kül- és biztonságpolitikai fő-
képviselője több ízben igénybe vette a magyar külügyminiszter és külügyi stáb hathatós 
közreműködését. A Kadhafi-rendszer összeomlása után Líbiában a magyar nagykövetség 
látta el az uniós államok képviseletét.

A magyar elnökség teljesítményét több fórum is értékelte. Az Európai Bizottság szem-
pontjából minden elnökség megítélésének legrelevánsabb kritériuma a felvállalt dossziék 
száma és súlya, illetve az, hogy ezeket milyen sikerrel tudja végigvinni az intézményközi 
egyeztetéseken, lehetőleg törekedve a bizottsággal való összhang megőrzésére is. Magyar-
ország valamennyi kitűzött céljának eleget tett, tartotta a menetrendet, emellett hatékonyan 
kezelte az előre nem látott eseményeket. Az elnökségi stáb szakszerűen, általános elismerés 
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mellett látta el feladatait. Politikai és szakmai szinten is eredményes munkát végzett Ma-
gyarország. Összesen 103 ügy zárult le, ebből 43 az Európai Parlamenttel közös rendes 
jogalkotási eljárás keretében (20 első olvasatban, 6 második olvasatban és 1 harmadik ol-
vasatban), az elfogadott tanácsi és elnökségi következtetések száma pedig elérte a 60-at. 
Az előbb felsoroltak és számos egyéb ügy mellett az eredményesség legjobb példája volt 
a Horvátországgal folyó csatlakozási tárgyalások lezárása 2011 júniusában, ami a bizott-
sággal való kooperáció révén a bővítési folyamat hosszú évek óta legjelentősebb előrelé-
pését tette lehetővé.

Az elnökségi programból egy jelentős esemény maradt ki: a május 27-re  tervezett Ke-
leti partnerségi csúcstalálkozót a lengyel elnökség félévére halasztották, miután a rendez-
vény időben egybeesett az esedékes G8-csúcstalálkozóval. Emiatt Franciaország jelezte, 
hogy nem tudna részt venni a Gödöllőre tervezett elnökségi eseményen. A csúcstalálkozót 
halasztással szeptember 29–30-án  Varsóban tartották meg, a csúszás miatt viszont közös 
lengyel–magyar vezetéssel.

Az elnökségi időszak végén mind a magyar Országgyűlésben, mind az Európai Parla-
mentben (2011. július 5.) értékelték a magyar elnökség tevékenységét. Orbán Viktor beszá-
molójában hangsúlyozta, hogy a gazdasági kormányzásra vonatkozó szabályozás elfogadása, 
az uniós határvédelem, Horvátország csatlakozása, a roma és a Duna-stratégia elfogadása 
után az unió erősebb, mint korábban volt. Bár 2011 első félévében három nagyon erős kihí-
vással kellett szembesülnie (az eurózóna válsága, a fukusimai nukleáris katasztrófa és az 
észak-afrikai események), végül is mindegyikre gyorsan és hatékonyan tudott reagálni. 
A bizottság elnöke, José Manuel Barroso ugyancsak a sikerek közé sorolta a horvát csatla-
kozás lezárását, aminek értelmében Horvátország 2013. július 1-jétől  az EU 28. tagállama 
lett. Elismerően méltatta a hatos gazdasági szabályozási csomagot, a schengeni rendszer 
reformjának megindulását, illetve az EU külső határainak megerősítését.

A jó elnökségi teljesítményre árnyékot vetett, hogy mind a magyar Országgyűlésben, 
mind az Európai Parlamentben, mind pedig a nemzetközi sajtóban az uniós elnökségi tel-
jesítmény méltatásához nem tartozó, a magyar belpolitikára (médiatörvény, Alaptörvény) 
vonatkozó bírálatok sora hangzott el. Ennek következtében az ország (nemzetközi) megíté-
lése a sikeres elnökségi félév után – a megszokott formától eltérően – sem mozdult egyér-
telműen pozitív irányba, továbbá a hatékony elnökségi munkától remélt egyik legfontosabb 
hozadék, a hosszú távú érdekérvényesítési lehetőségek bővülése a vártnál csak jóval kisebb 
mértékben valósulhatott meg.

18.4. Kötelezettségszegési eljárások Magyarországgal szemben

Az Európai Unió működésének szokványos eljárása a kötelezettségszegési eljárás. Olyan 
esetekben szokott sor kerülni rá, amikor egy tagállam nem teljesíti az uniós szabályozás 
valamely elemét, illetve elmulasztja például egy irányelv hazai jogrendbe határidőre való 
beillesztését. Az EU-ban  2010-ben  2100, 2012-ben  1343 kötelezettségszegési eljárás volt 
folyamatban az uniós jog átültetésének hiánya vagy helytelen átültetése miatt.

2004. május 1-jétől, a magyar csatlakozás dátumától a bizottság 509 kötelezettség-
szegési eljárást indított Magyarországgal szemben. Az eljárások túlnyomó többsége, akár 
a többi tagállam esetében, az irányelvek késedelmes átültetéséhez kapcsolódott. Ezzel 
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az adattal Magyarország a tagállamok középmezőnyében helyezkedett el. 2013-ban  21 új 
tartalmi kötelezettségszegési eljárás indult, továbbá 23 az uniós irányelvek késedelmes át-
ültetése miatt.

Mivel az Európai Bizottság típusügyekben a tagállamok csoportjai ellen szokott el-
járást indítani, a magyar ügyek tartalmilag követik az európai mintákat, azaz domináltak 
a környezetvédelmi, a belső piaci és szolgáltatási, valamint a közlekedési tárgyú ügyek. 
2010 után a kormány unortodox intézkedései után bukkantak fel azok az eljárások, amelyek 
a külföldiek gazdasági tevékenységére irányuló burkolt diszkrimináció vagy a független 
államhatalmi intézmények feletti befolyás megállapítására irányultak.

A kötelezettségszegési eljárások esetében újdonságot jelentett az, hogy Magyarország 
esetében a bizottság a jogállamiság területén is indított eljárásokat.

A kétharmados parlamenti többség birtokában az Orbán-kormány radikális közjogi 
átalakítást hajtott végre. A posztkommunista időszak lezárásának nevezett folyamat soro-
zatos vitákat gerjesztett az EU testületeivel, amelyek – nem kis részben az unortodox gaz-
dasági intézkedések által sújtott nemzetközi vállalatok, részben pedig a magyar balliberális 
ellenzék inspirálására – az egész politikai átalakítás jogszerűségének kérdését vetették fel.

A kérdés úgy szólt Brüsszelben, hogy miként lehet biztosítani azt, hogy egy tagállam 
az úgynevezett koppenhágai kritériumokat, különösen azoknak a jogállamiságra, a de-
mokráciára, az emberi jogok tiszteletben tartására vonatkozó részét uniós tagként is fo-
lyamatosan teljesítse? Mi történik, ha egy ország nem így jár el, van-e uniós eljárás ennek 
a helyzetnek a kezelésére?

Az EUSZ 7. cikke szerint az Európai Tanács, a tagállamok egyharmada, az EP vagy 
az Európai Bizottság javaslata alapján (tagjainak négyötödös többségével, az EP egyet-
értését követően) megállapíthatja, hogy fennáll az egyértelmű veszélye annak, hogy egy 
tagállam súlyosan megsérti a szerződésekben rögzített alapértékeket. Amennyiben az Eu-
rópai Tanács egyhangúlag – az érintett kivételével – megállapítja ezt, a Tanács minősített 
többséggel felfüggesztheti az adott tagállam szerződésekből fakadó egyes jogait, beleértve 
a tagállam tanácsi szavazati jogát.

Az EU ezt a passzust eddig egyetlen tagja ellen sem alkalmazta, mindenekelőtt a jog-
államiság kritériumainak definiálhatatlansága és mérhetőségének korlátai miatt. Ennél 
puhább eljárást javasolt a német, a holland, a finn és a dán külügyminiszter a 2013. már-
cius 6-án  a bizottsághoz intézett közös levelében, amelyben az uniós jogállamisági me-
chanizmus kidolgozását sürgette. A javaslatot az Általános Ügyek Tanácsa két alkalommal 
(2013. április 22. és június 25.) már tárgyalta és a bizottságtól kért konkrét javaslatot. 
A tanács napirendjére a magyar ügy egy alkalommal került, ahol azonban vita nem folyt, 
mindössze az érintett ország és a bizottság képviselője számolt be a fejleményekről. Ko-
rábban ilyen eljárásra nem volt példa. A Magyarország és az Európai Unió közötti vitát 
az Európai Bizottság és a kormány közötti folyamatos párbeszéd révén sikerült mederben 
tartani. Magyarország egyértelművé tette: áll az eszmecserék elé, és az esetleges ítéle-
teket végre fogja hajtani.

A bizottság és a tagállamok is tisztában vannak azonban azzal, hogy a jelenlegi szer-
ződések nem adnak jogalapot egy ilyen közösen elfogadott mértéket számonkérő vizsgá-
lódáshoz. Az EU-szerződések az unió alapvető értékeire (2. cikk), valamint a tagállamok 
identitásának, hagyományainak és alkotmányos rendszerének kölcsönös tiszteletben tartá-
sára (4. cikk) hivatkoznak. A változtatáshoz a meglévő szerződéseket kellene módosítani.
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A magyar jogállamiságról az EU-n belül folyó viták a magyar külpolitika legújabb 
dimenziójához, az úgynevezett belső külpolitikához (a tagállamok közötti kapcsolatokhoz) 
tartoznak. A magyar külpolitika egyértelműen meghatározta azokat a politikai területeket, 
amelyek esetében meg akarja őrizni a szuverenitását, és nem kívánja azt a többi tagállammal 
közösen gyakorolni. E területek között szerepel a gazdaságpolitika és a szociálpolitika, il-
letve a magyar gazdaságpolitika által alkalmazott eszközrendszer megőrzése. Az euró-
övezethez való viszony kulcskérdés ebben a tekintetben. Bár a 2004-es  csatlakozáskor úgy 
vélték, hogy Magyarország az elsők között, 2008-ban  bevezeti az eurót, azonban a krité-
riumok teljesítésében egyre távolabb került e céltól. 2010-ben  csak egy területen, a hosszú 
távú kamatláb terén teljesítette Magyarország a maastrichti kritériumokat. A kormányzati 
ciklus végére (2014) viszont a költségvetési hiány, a kamatláb és az infláció vonatkozásában 
is sikerült felzárkóznia, így az euró bevezetéséhez szükséges feltételek zömének megfelelt. 
Az elmaradás egyedül az államadósság szintje tekintetében volt jelentős (2010-ben  79,7%, 
2014-ben  75,2%).

18.5. Új stratégiai dokumentumok

A második Orbán-kormány által végrehajtott közjogi átalakítás, az Alaptörvény elfoga-
dása – kiegészülve a gazdasági válság hatásaival – szükségessé tette, hogy Magyarország 
frissítse stratégiai dokumentumait, és ahol szükséges, új hangsúlyokat állapítson meg a nem-
zeti érdekek érvényesítése terén. A kül-, biztonság- és védelempolitika területére egyaránt 
hatással volt a 2011-ben  elfogadott külügyi stratégia, a 2012-ben  elfogadott nemzeti bizton-
sági stratégia, illetve a nemzeti katonai stratégia (NKS). Az új dokumentumok készítése 
összkormányzati együttműködés nyomán, a szövetségi stratégiai dokumentumokkal (így 
a NATO 2010-es  lisszaboni stratégiai koncepciójával) összehangoltan történt. A védelem-
politika ágazati stratégiája tekintetében az NKS szempontjából pozitívum volt, hogy a kor-
mány törekedett kiszámíthatóan előre jelezni a védelmi kiadások várható trendjét: 2016-ig  
a 2012-es  évi honvédelmi költségvetés nominálértékének megőrzését, majd évente 0,1%-os  
emelését 2022-ig  kormányhatározat rögzítette. A védelmi kiadások ezzel együtt is a kor-
mányciklus nagy része alatt az ország teherbírásával összhangban csökkentek – a nemzeti 
össztermék arányában az ország NATO-csatlakozása óta először 1% alá –, majd néhány 
százalékos nominálérték-változáson belül ezen a szinten is maradtak.

18.6. 15 év tagság. Részvétel a NATO működésében (1999–2014)

A magyar külpolitikai stratégia hármas stratégiai célkitűzése (euroatlanti integráció, szom-
szédság-, illetve regionális politika és a határon túli magyarok iránti felelősségvállalás) 
közül az NATO-csatlakozás a biztonsági garanciák megszerzését jelentette. A NATO a má-
sodik világháború utáni időszak legnagyobb és legsikeresebb kollektív védelmi szervezete, 
s érthető, hogy a közép-európai államok sorban tagjának jelentkeztek. Mindeközben a szer-
vezet maga is jelentős változásokon ment át, és az elsődleges, kollektív védelmi funkciók 
mellé sorolódott a növekvő számú partnerrel együttműködő válságmegelőző, válságkezelő 
funkció. A NATO katonai szerepe mellett megerősödött a politikai jellege is.



240 A biztonsági tanulmányok alapjai

A magyar csatlakozás idején elsősorban a kollektív védelem állt a döntések hátte-
rében. Ezzel magyarázható, hogy a magyar fél szinte az ország teljes katonai erejét fel-
ajánlotta a szövetségnek. Ezenkívül vállalta azt is, hogy a védelmi költségvetést a GDP 
1,8%-ra  emeli. Azonban csak a NATO védelmi tervezési folyamatába való bekapcsoló-
dáskor (1999) vált világossá, hogy a kötelezettségvállalás terhei túl nagyok az ország 
számára. A képességbeli hiányosságok egyik – rövid távon megoldhatatlan – problémája 
volt, hogy a Magyar Honvédség zömmel szovjet–orosz eredetű eszközei az együttmű-
ködés komoly technikai korlátját jelentették. A NATO-kompatibilitás eléréséhez nem állt 
rendelkezésre elégséges forrás, ezért 2000-től  védelmi felülvizsgálat következett. Ennek 
lezárulása után Magyarország 2004-től  kapcsolódott be ténylegesen a NATO haderő-ter-
vezési folyamatába. Elkészült a haderő fejlesztési koncepciója a 2004–2013 közötti idő-
szakra, aminek első látható jele volt, hogy Magyarországon 2004 novemberétől megszűnt 
a békeidőbeli sorkatonai szolgálat. A koncepció további végrehajtása azonban már a kez-
detekkor megbicsaklott, mivel az Európai Unióhoz történt csatlakozás (2004) után a vé-
delmi költségvetés tovább csökkent. 2007-ig  további szervezeti átalakulások történtek, 
majd a hangsúly a haderő-átalakítás során létrejött új vezetési és irányítási rendszer mű-
ködtetésére került. Képességfejlesztésben kiemelendő a többfunkciós Gripen harcászati 
repülőgépek (14 darab) rendszerbe állítása, a gépjárművek modernizációjának programja, 
a híradó-, a vegyvédelmi és informatikai fejlesztések, valamint a különleges műveleti 
erők felállítása. A Gripen repülőgépek melletti döntés megterhelte a magyar–amerikai 
kapcsolatokat, mert az amerikai fél erőteljesen – de a svédekénél jóval előnytelenebb 
feltételekkel – kínálta a MiG–29-es  gépek kiváltására a saját rendszerében felesleges 
F–16-os  gépeket.

A NATO hagyományosnak tekintett misszióját illetően a magyar haderőben válto-
zatlanul a szárazföldi csapatok alkotják a véderők zömét. A légierő csapatainak feladata, 
hogy a NATO integrált légvédelmi rendszerén belül a készültségi szolgálat fenntartásával 
biztosítsák a légtér szuverenitását.

A NATO politikai arculatában való részvétel tekintetében Magyarország jelentősen 
jobb teljesítményt nyújt. Ez elsősorban abban jelentkezik, ahogy a szövetség eredményesen 
sugározza ki a biztonságot a NATO-val határos térségekre. Elsősorban a délkelet-európai 
régió fontos számunkra, és Magyarország különféle programokkal (például a szegedi fo-
lyamat) jelentősen hozzájárult a térség országainak a NATO-tagságra való felkészítéséhez 
(Románia, Szlovénia, Horvátország, Albánia), továbbá a régió biztonságpolitikai stabili-
zálódásához. Keleti irányban Magyarország elsőrendű érdeke legnagyobb szomszédjának, 
Ukrajnának az euroatlanti integrációs folyamatban való támogatása, amihez lehetőségeihez 
mérten igyekszik hozzájárulni.

Magyarország tagállamként természetesen részese a NATO biztonsági beruházási 
programjának. A program elsődleges célja, hogy a kollektív védelemhez tett nemzeti hoz-
zájárulások mellett olyan fejlesztéseket finanszírozzon, amelyekre a közös védelemnek 
szüksége van. Magyarország vonatkozásában a közös költségvetésből történő fejlesz-
tések érintették a híradó és informatikai területet, a légi vezetési és irányítási rendszert, 
az úgynevezett háromdimenziós gerincradarok beszerzését, a NATO Reagáló Erők foga-
dását biztosító repülőtér-fejlesztéseket és a szövetségesek közötti információcserét bizto-
sító rendszereket.
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18.7. Katonai fejlesztések

A fejlesztések sorából a belpolitikai fogadtatás okán ki kell emelni a gerincradarok létre-
hozásának ügyét. A háromdimenziós képet szolgáltató gerincradarok beszerzését és te-
lepítését a NATO 1999. június 25-én  hagyta jóvá. A képességcsomag megvalósításával 
teljesíthetők a NATO tervezésében a béke- és veszélyeztetettségi időszakra meghatározott 
követelmények Csehország, Lengyelország és Magyarország számára. Az eredeti válto-
zatban Magyarországon három helyszín – Bánkút, Békéscsaba, Zengő – szerepelt. Közülük 
a békéscsabai radar telepítése 2006-ban, a bánkúti két évvel később megtörtént. A har-
madik, a Pécs városa felett magasodó Zengőre szánt radar telepítése ellen helyi szervezetek 
és magánszemélyek tiltakozó mozgalmat szerveztek. Ugyanaz történt a második helyszín 
(Tubes) esetében is. Végül a harmadik helyszín kiválasztása sikeres volt, és a magyar ge-
rincradar-hálózat utolsó eleme a Tolna megyei Medinán épült meg 2013-ban.

A közös védelemhez való hozzájárulás egy sikeresebb elemének bizonyult a stratégiai 
légi szállítási képesség Pápára kerülése 2009-ben. A stratégiai légi szállítóképesség (Stra-
tegic Airlift Capability) programban 12 ország vesz részt, közöttük Finnország és Svéd-
ország nem tagja a NATO-nak. A pápai bázisrepülőtéren állomásozó nehéz légi szállító 
ezred három C–17-es  repülőgéppel végez szállításokat elsősorban a részes államok számára. 
Az első három évben a műveletek túlnyomó többségét az afganisztáni szállítások tették ki.

A biztonsági környezet jelentős romlása hatással volt a NATO-ra  és a magyar haderőre 
is. Új minőségi követelmények jelentek meg a haderőfejlesztésben, ami túlmutat a katonák 
munkakörén. A NATO-ambíció szintjének emelkedése a hosszú távú képességfejlesztés 
alapos átgondolását feltételezi nemzeti szinten is.

A lisszaboni 2010-es  NATO stratégiai koncepció új prioritásokat határozott meg a kö-
vetkező tíz évre. Ezek a kritikus infrastuktúrára és informatikai rendszerek (kiberbiztonság) 
megerősítésére, a tömegpusztító fegyverek proliferációjára, a rakétavédelemre, továbbá 
a szélsőséges és radikális mozgalmak elleni fellépésre összpontosítanak. Az oroszországi 
kapcsolatok megújításán, illetve a szervezet belső reformjain túl az afganisztáni műveletek 
jövője is prioritást kapott.

A magyar kormány Közép-Európa szempontjainak jelentősebb figyelembevételével 
igazodott e NATO célkitűzésekhez. Támogatta a Nyugat és Oroszország kapcsolatának 
erősítését és az afganisztáni szerepvállalás megerősítését is. Ebbe a folyamatba illeszkedtek 
a magyar forgószárnyasok közös európai finanszírozású korszerűsítéséről kezdeményezett 
tárgyalások, amelyek a Mi-17-es  szállító helikopterek felújítását jelentették, ezzel segítve 
az afganisztáni szerepvállalást (2012).

18.8. Honvédelmi jogalkotás és arculatváltás

A NATO-ban  való szerepvállalásunk hatékony végrehajtása tekintetében a 2010–2014-es  
kormányzati időszak bővelkedett a honvédelemet érintő jogalkotásban is. Elfogadták Ma-
gyarország Alaptörvénye különleges jogrendre és honvédelemre vonatkozó részeit, az új 
honvédelmi törvényt (2011), összevonták a katonai titkosszolgálatokat, új törvény született 
a honvédségi adatkezelésről, a honvédek jogállásáról.
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A Magyar Honvédség arculatváltozáson ment át: megszűnt tömeghadsereg lenni, nagy-
ságrendileg kisebb lett, ugyanakkor képessé vált nemzetközi közegben békefenntartói fel-
adatok ellátására; professzionális haderővé vált.

A legnagyobb gondot azonban a haderő finanszírozása okozta. A NATO-csatlakozás 
idején a kormány körülbelül a GDP 1,5–1,7% költötte védelmi kiadásokra. Míg 2004-ben  
az érték 1,5% volt, a 2011-es  esztendőtől az 0,8%-ra  csökkent. A NATO 2013-as  főtitkári 
jelentése szerint Litvánia, Luxemburg és Spanyolország után Magyarország költött a 28 tag-
államból a legkevesebbet a hadseregre.

A 2008-as  pénzügyi válság nálunk is éreztette hatását. A zárolások és a költségve-
tési elvonások következtében Magyarország nem tudta teljesíteni vállalásait a NATO és az 
EU felé. Ezt a folyamatot állította meg a kormány 2012-ben. Egyrészt a nemzeti bizton-
sági stratégia keretében biztosította a Honvédelmi Minisztériumot, hogy 2015-ig  megkapja 
a 2012. évi támogatás nominálértékét. Másrészt 2016-tól  a GDP részarány 0,1%-os  növe-
léséről döntött, így a főösszeg 2022-re  elérheti a GDP 1,39%-át (ez az akkori NATO-tag-
állami átlag).

Ahogyan arról már korábban szó esett, az éves fejlesztési kiadásokban mindig sze-
repel a Gripen-program (évi 27–30 milliárd forint kiadás).

A költségeket figyelembe véve a kezdetektől napjainkig három olyan kritikus pontot 
kell említeni, amelyek mostanáig kihatnak a rendszer működésére. Ezek az első időszak 
túlvállalásai, az elhúzódó alulfinanszírozottság, valamint a kormányváltások velejárójaként 
a védelempolitikai (szakpolitikai) változtatások.

A magyar NATO-tagság első 15 évének eredményei azonban vitathatatlanok. A külpo-
litikai stratégia egy rendkívül fontos elemében – a biztonság alapvető, szövetségi rendszeren 
keresztül történő garantálásában – elérte a célját. Szakértői vélemény szerint Magyarország 
az elmúlt 15 évben folyamatosan jól teljesített a békeműveletekben, a műveleti kérdésekben 
többször hangsúlyos szerepet kaptunk, jókor, jó helyen tettünk felajánlásokat (például hi-
ányzó képességek pótlására, műszaki, egészségügyi, őrzés-védelmi feladatokban). Külön 
kiemelendő a pápai C–17-es  stratégiai légi szállító képesség, amely a különböző műveletek 
támogatásában jelentős.

Az egész ország nyertese a NATO-tagságnak: nagyobb a biztonság, alacsonyabbak 
a költségek és a Magyar Honvédség tevékenysége okán ismert és elismert lett Magyarország.

18.9. Magyarország részvétele a nemzetközi békeműveletekben

A 2010–2014-es  kormányciklus időszakában a külpolitika egyik legsikeresebben kezelt te-
rülete a nemzetközi válságkezelő és békefenntartó szerepvállalás volt. A gazdasági válság 
és forrásszűkösség ellenére Magyarország megőrizte azt a megbízható szövetségesi sze-
repet, amelyet 15 év NATO-tagság alatt kialakított. A nemzetközi stabilizációs erőfeszíté-
sekben fenntartott stabil, az ország méretéhez képest nagy feladatvállalás pedig meghozta 
a várt politikai hozadékot, és enyhítette a szövetségen belüli egyik legalacsonyabb GDP-
arányos védelmi ráfordítás miatti kritikákat.

Ebben az időszakban Afganisztán és Koszovó stabilizációja maradt továbbra is a meg-
határozó feladat a NATO-n belül, azonban e négy év alatt fontos változások történtek. A szö-
vetséges stratégiának megfelelően 2011–2012-ig  még a vállalt feladatok bővülése és változó 



243A magyar kül- és biztonságpolitika 1989–2014 között 

profilja volt a jellemző: egyre nagyobb szerepet kaptak a kiképző és tanácsadó feladatok, 
miközben csökkent az afganisztáni PRT szerepe. A magyar kontingens a 2012-es  csúcsidő-
szakban több mint ötszáz fővel nyolc különböző feladatot látott el Afganisztánban:

• tartományi újjáépítési csoport (Baglán tartomány);
• műveleti tanácsadó és összekötő csoport (Baglán tartomány);
• különleges műveleti csoport (Wardak tartomány);
• Mi–24 légi mentor csoport (Kabul Nemzetközi Repülőtér);
• Mi–17 légi tanácsadó csoport (Herát tartomány);
• logisztikai mentor csoport (Kabul);
• őr- és biztosító kontingens (Kabul Nemzetközi Repülőtér);
• nemzeti támogató elem (Balkh tartomány).

2013-ra  a szövetségesek afganisztáni kivonulásával, az afgán kormányerőknek fokozatosan 
átadott biztonsági feladatokkal a Magyar Honvédség is elérkezett a fordulóponthoz és meg-
kezdte erői hazatelepítését. 2013 márciusában a bagláni PRT táborát is átadták az afgán 
erőknek, ezzel 2014 tavaszára az 50 ezer fős nemzetközi erőkben 130 fő körülire csökkent 
a magyar egységek létszáma. 2014 végéig a szövetséges erők döntő többségének kivonása 
is megtörtént, és az afgán féllel folytatott tárgyalások eredményeként került sor a követ-
kező években a NATO kis létszámú nemzetközi erőket az országban tartó támogató műve-
letére (Resolute Support), aminek jogi kereteiről 2014 tavaszáig nem sikerült megállapodni. 
A magyar fél minden tekintetben teljesítette a szövetségesek által meghatározott „együtt 
be – együtt ki”-elvet, ezzel is demonstrálva az ország politikai és katonai szolidaritását. 
2012-ben  a NATO chicagói csúcstalálkozóján a folytatólagos támogató műveletre vonatkozó 
magyar felajánlás is történt. Ennek értelmében a Resolute Support keretében kiképzőként 
maradtak magyar katonák a közép-ázsiai országban 2014 után is.

Koszovóban a magyar szerepvállalás továbbra is stabil maradt. 2013 nyarán az Eu-
rópai Unió támogatásával sor került a Belgrád és Priština közötti megállapodás aláírására 
a felmerülő konfliktusok politikai úton történő megoldásának elősegítése érdekében; e fo-
lyamatnak a KFOR kulcseleme volt. A viszonylag stabil biztonsági helyzetre tekintettel 
a KFOR létszáma a fokozatos csökkentés után 2014 tavaszán 4700 főt tett ki, benne a KFOR 
parancsnokának irányítása alá tartozó harcászati tartalék zászlóaljba küldött, Prištinában 
állomásozó 200 fős magyar kontingenssel. A harcászati tartalék zászlóalj képezi a Koszovó 
területén bárhol, bármikor bevethető készenléti biztonsági erőt. 2013 végén – az afganisztáni 
kontingens csökkentésével párhuzamosan, az 1000 fős nemzetközi ambíciószint fenntartása 
érdekében – Magyarország azt a szándékát is jelezte, hogy amennyiben lehetősége nyílik 
rá, a Balkánon 160 katonával növelné a NATO koszovói missziójához való hozzájárulását.

Bosznia-Hercegovinában a biztonsági helyzet további javulása miatt 2012-ben  
az EUFOR Althea tovább csökkentette erőit 600 főre. 2012. szeptember 1-jétől  megválto-
zott az EUFOR szervezeti felépítése, így a magyar kontingens feladata is: szeptembertől 
csak a többnemzeti zászlóalj törzsébe beosztott magyar tisztek és tiszthelyettesek, valamint 
egy logisztikai támogató elem maradt a szarajevói Butmir táborában. A magyar műveleti 
század katonái magyarországi állomásozással, készenlétben látták el missziós feladataikat. 
Magyarország 2014 tavaszán mintegy 160 katonával vett részt a műveletben, ezzel az Eu-
rópai Unió közös biztonság- és védelempolitikai műveletei tekintetében ez a legjelentősebb 
magyar hozzájárulás.
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Magyarország a 2012. májusi chicagói NATO-csúcstalálkozón jelentette be, hogy 2015 
és 2018 között részt vesz a harcászati repülőképességgel nem rendelkező balti országok lég-
térrendészeti feladatainak ellátásában.

18.10. Nemzetpolitika

A 2004-es  magyar, szlovén és szlovák, illetve a 2007-es  román csatlakozás óta a határon 
túli magyarok jelentős része uniós tagállamokban él. 2013-ban  Horvátország is csatlako-
zott az EU-hoz, ahol – mivel csekély számú magyar él, és az ottani magyarok jogi helyzete 
a más szomszédos államokban lévőkhöz képest kedvezőbb – a magyar külpolitika jósze-
rével csak támogatáspolitikára szorítkozik. Strukturális kérdéseket a magyar külpolitikának 
elsősorban Ukrajna és Szerbia esetében kellett kezelnie, Románia és Szlovákia vonatkozá-
sában pedig az EU-n belül kellett megtalálnia az adekvát válaszokat.

A magyarországi státustörvény (2001) és a kettős állampolgárságról szóló kudarcos 
népszavazás (2004) képezi azokat az elvi alapokat, amelyekből kiindulva a 2010-es  kor-
mányváltás utáni nemzetpolitika felépült. A Fidesz–KDNP-kormány új alapokra helyezte 
a nemzetpolitikát, amelynek legfontosabb mérföldkövei az állampolgársági törvény mó-
dosítása, a nemzeti összetartozásról szóló törvény megalkotása, a Bethlen Gábor Alap 
létrehozása, illetve a szavazati jog kiterjesztése a külhoni magyarokra. Emellett fennma-
radt a Kárpát-medencei Magyar Képviselők Fóruma (KMKF), és 2010-től  újjáélesztették 
a Magyar Állandó Értekezletet (MÁÉRT), amely 2004 óta szünetelt. Ebben a munka-
megosztásban a MÁÉRT a legfőbb magyar–magyar egyeztető fórum, amely a politikai, 
kormányzati kapcsolattartással és az ágazati politikákkal foglalkozik, a KMKF pedig a par-
lamenti képviselők kapcsolattartásának fórumaként működik, és a hosszú távú stratégia-
alkotásra helyezi a hangsúlyt.

Intézményi tekintetben újdonság, hogy 2011 novemberében létrejött a Magyar Diasz-
póra Tanács a világban szétszórtságban élő magyar szervezetek közös fórumaként. A tanács 
feladata a diaszpórában élő magyarság képviseletét biztosítani oly módon, hogy a szét-
szórtságban élők sajátos igényeit és érdekeit tartja szem előtt. Ugyancsak 2011-től  működik 
a Nemzeti Összetartozás Bizottsága. Korábban az Országgyűlés keretein belül nem létezett 
egy nemzetpolitikával foglalkozó önálló bizottság, hanem a külhoni magyarságot érintő 
kérdések a Külügyi Bizottságban, illetve 2006 és 2010 között a Külügyi és a Határon Túli 
Magyarok Bizottságában kerültek megtárgyalásra.

A nemzetpolitika súlyának növekedését jelezte a terület kormányzati-intézményi 
szintű felértékelődése is. A nemzetpolitika ugyanolyan rangra emelkedett, mint minden 
más ágazati politika: a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériumon belül létrejött 
a Nemzetpolitikáért Felelős Államtitkárság, a követendő irányokat pedig a Magyar Nem-
zetpolitika – A nemzetpolitikai stratégia kerete című dokumentum szabta meg. Az államtit-
kárság a nemzetpolitikáért felelős miniszterelnök-helyettes (Semjén Zsolt, 1962–) irányítása 
alatt a magyar állami szervek és a határon túli magyarság szervezetei és képviselői közötti 
kapcsolattartásért felelt. Gondoskodott a kormányprogram nemzetpolitikával kapcsolatos 
feladatainak végrehajtásáról, részt vett a határon túli magyarokat érintő kormányzati dön-
tések, illetve jogszabályok előkészítésében, rendszeres kapcsolatot tartott a határon túli ma-
gyar közösségek politikai, érdekképviseleti, kulturális szervezeteivel és azok képviselőivel.
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18.11. Az állampolgársági törvény

A parlament 2010. május 26-án  módosította az állampolgársági törvényt, amelynek ered-
ményeként 2011. január 1-jével megindulhatott a külhoni magyarok kedvezményes hono-
sítása. A jogszabály kimondja, hogy a magyar állampolgárság megszerzéséhez nem kell 
letelepedni Magyarországon, nem kell állampolgársági vizsgát tenni, elég a magyar nyelv 
ismerete és egy olyan felmenő, aki magyar állampolgár volt. A törvénymódosítás azon 
a felfogáson alapult, hogy habár a külhonban élő magyarok más államok állampolgárai, 
nemzeti vonatkozásban egyazon nemzet tagjai, függetlenül attól, hogy melyik államban 
élnek. Ez a szomszédos államokban és a diaszpórában élő magyarokra egyaránt érvényes.

A törvény több kelet-közép-európai országban is alkalmazott jogi megoldásokat vá-
lasztott, így sikerült elkerülni, hogy a kedvezményes honosítás a szomszédos országok 
tiltakozását váltsa ki. Kivételt csak Szlovákia és Ukrajna jelentett. A legfontosabb nemzet-
közi szervezetek nem fogalmaztak meg kritikát a kedvezményes honosítás intézményével 
szemben.

Az állampolgársági törvény alapján 2014 februárjáig 575 ezren igényelték az állam-
polgárságot, és 510 ezren tették le az állampolgársági esküt.7 Ez a szám minden bizonnyal 
magasabb lett volna, ha a felvidéki és a kárpátaljai magyarság is akadálymentesen igényel-
hette volna az állampolgárságot. 2010-ben  Szlovákia ugyanis olyan törvényt fogadott el, 
miszerint elveszti szlovák állampolgárságát az, aki más állam állampolgárságát megszerzi. 
Ukrajna sem ismeri el a kettős állampolgárság intézményét, így a magyar állampolgárságot 
megszerzők szankciókra számíthattak, amennyiben a magyar állampolgárság megszerzése 
az ukrán hatóságok számára kiderül. Az állampolgársági esküt tett külhoni magyarok már 
részt vehettek a 2014. április 6-i  választásokon, akik a szabályozás értelmében azonban 
az egyéni képviselőjelöltekre nem, csak a pártlistákra szavazhattak. A választói névjegy-
zékbe 193 ezer fő regisztrált, közülük 128 ezer fő adott le érvényes szavazatot.

2010. május 31-én  a trianoni döntés 90. évfordulója alkalmából az Országgyűlés tör-
vényt alkotott a Nemzeti Összetartozás melletti tanúságtételről címmel. A törvény dekla-
rálja, hogy a magyarság minden tagja és közössége része az egységes magyar nemzetnek. 
A jogszabály szellemiségében született meg 2011. október 21-én  Az iskolai Nemzeti Össze-
tartozás Napja bevezetéséről, a magyarországi és a külhoni magyar fiatalok közti kapcso-
latok kialakításáról és erősítéséről a közoktatásban, valamint a Magyarország határain 
kívül élő magyarság bemutatásáról szóló országgyűlési határozat. A Nemzeti Összetartozás 
melletti tanúságtételről szóló törvény 2010. évi XLV. törvény 3. §-a  leszögezi: „a több állam 
fennhatósága alá vetett magyarság minden tagja és közössége része az egységes magyar 
nemzetnek, melynek államhatárok feletti összetartozása valóság, s egyúttal a magyarok 
személyes és közösségi önazonosságának meghatározó eleme.”8

7 Állampolgárság, szavazás (2014).
8 Nemzeti Összetartozás melletti tanúságtételrõl szóló 2010. évi XLV. törvény.
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Ellenőrző kérdések, tételek
• Hogyan alakult át a nemzetközi környezet a 90-es években?
• Melyek voltak a 90-es évek magyar külpolitikai prioritásai?
• Mi jellemezte a magyar függetlenség és útkeresés éveit?
• Melyek a védelempolitika új elemei a 90-es években?
• Út a NATO-ba.
• Út az EU-ba.
• Mutassa be röviden az egyes kormányzati ciklusok kül-, biztonság- és védelem-

politikáját!
• Milyen békefenntartó műveletekben vett/vesz részt Magyarország?
• Foglalja össze röviden Magyarország első 15 éves NATO-tagságát!
• Foglalja össze röviden Magyarország első 10 éves EU-tagságát!



XIII. Esettanulmány: Ukrajna (2014)

1. Az elemzési nézőpont kiválasztásának fontossága

4. térkép
Ukrajna és szomszédai

1991-es  függetlenné válásával Ukrajna lett Európa legnagyobb területű állama (529 320 km²), 
míg etnikailag kevert lakosságszáma tekintetében a 6. helyen áll (44 millió, ebből 17% 
orosz). Nyersanyagokban bővelkedik, és a hatalmas megművelhető területei, valamint a ki-
terjedt ipari tevékenysége dacára gazdasági fejlettségét tekintve inkább szegény: 24. a GDP 
szerinti listán Európában (8200 dollár/fő). Ukrajna Magyarország keleti és egyben legna-
gyobb és legnépesebb szomszédja, az ország része Kárpátalja, ahol jelentős magyar ki-
sebbség található.

A kelet-európai rendszerváltó, illetve a Szovjetunió szétesése utáni posztszovjet or-
szágok szokványos közegéből Ukrajna a 2004-es  narancsos forradalmával, majd egy év-
tizednyi orientációs átmenettel, és végül a Nyugat felé fordulással emelkedett ki.
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2. Az ukrajnai események

2013. november végétől kormányellenes megmozdulások robbantak ki az országban, mi-
után Viktor Janukovics (1950–) ukrán elnök nem írta alá a társulási egyezményt az EU-val. 
A belső társadalmi csalódottságból és jelentős külföldi támogatásból táplálkozó elégedet-
lenség az Euromajdan mozgalomban olvadt össze. A Kijev főterén táborozóknak két fő 
követelése volt: az EU-val való kapcsolatok (és általában a Nyugat felé fordulás) erősítése, 
valamint Janukovics távozása a hatalomból. Az erőszakos eseményekbe torkollt tüntetések 
eredményeképp Janukovics Oroszországba menekült (február 21.), másnap az ukrán par-
lament leváltotta, és ideiglenes elnöknek kinevezte Olekszandr Turcsinovot (1964–). Az új 
kormányt azonnal elismerte az USA és az EU, Oroszország azonban illegitimnek minő-
sítette az elnökcserét. A nyugati világ az eseményeket túlnyomórészt belső ukrán hatalmi 
harcnak tekintette. Június 17-én  beiktatták az immár hivatalos eljárással megválasztott el-
nököt, Petro Porosenkót (1965–).

A kormányváltás miatt és az orosz nyelv hivatalos nyelvvé nyilvánítása érdekében 
Ukrajna keleti területein, mindenekelőtt Donyeck és Luhanszk megyében tüntetések kez-
dődtek, amik erőszakba és fegyveres összecsapásokba torkolltak. Ezzel egyidőben orosz-
barát fegyveresek (több mint gyanú, hogy közöttük orosz katonák is) átvették az ellenőrzést 
a Krím félsziget felett. 2014 márciusára már több ezer orosz katona tartózkodott a félszi-
geten. Ukrajna mozgósított, összehívták az ENSZ BT-t. Március 16-án  népszavazást tar-
tottak a Krímben. Ennek során megszavazták az elszakadást Ukrajnától. Másnap a krími 
parlament kikiáltotta a terület függetlenségét, és kérte a csatlakozását az Oroszországi Fö-
derációhoz. Március 18-án  a Krím Oroszország része lett.

Március 27-én  az ENSZ Közgyűlés kiadott egy állásfoglalást (68/262), hogy a krími 
népszavazás érvénytelen. Április 7-én  az oroszbarát szeparatisták kikiáltották a Do-
nyecki Köztársaságot, és kérték Putyin elnököt, hogy küldjön békefenntartókat a térségbe. 
Az ukrán parlament április 15-én  nyilatkozatot fogadott el, ami szerint a Krím Oroszor-
szág által átmenetileg megszállt terület, majd másnap az ukrán hadsereg műveleteket kez-
dett a keleti megyékben a felkelők visszaszorítására.

Április 8-án  az oroszbarát tüntetők kikiáltották a Luhanszki Népköztársaságot, majd 
az orosz nyelv hivatalos elismerését és egy, a térség státuszáról szóló népszavazást kezde-
ményeztek. A népszavazást május 11-én  rendezték meg, amelyen mindkét terület elsöprő 
többséggel az Ukrajnától való elszakadás mellett szavazott. A szavazás során nemzetközi meg-
figyelők nem voltak jelen. Az ukrán ellentámadás nyomán az elfoglalt területek egy részét si-
került visszafoglalni, majd a frontvonalak beállása után a térségben relatív nyugalom jött létre.

Az ukrán válság nemzetközi dimenziója júniustól kezdett felizzani. A konfliktus 
nemzetköziesítésének folyamatában meghatározó szerepet játszott a Malaysia 283, több-
ségében holland utast szállító, Airlines MH–17-es  járatának lelövése július 17-én. Mai is-
mereteink szerint a gépet egy szovjet gyártmányú BUK rakétarendszerrel semmisítették 
meg, és a rakétát az oroszbarát felkelők által ellenőrzött területről indították. A tragédia 
vizsgálata és sok részlet nyilvánosságra kerülése nagy visszhangot váltott ki. A konflik-
tusban érintett hatalmak mindegyike a másik oldalra próbálta tolni a felelősséget. Orosz-
ország augusztus végén – megelőzendő a szakadár köztársaságok bukását – önálló frontot 
nyitott olyan dél-ukrajnai  területeken, ahol korábban a szeparatisták még nem bukkantak 
fel, ezzel nyíltan vállalva a konfliktusban részes hatalom pozícióját.
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3. Nemzetközi ellenlépések és a minszki megállapodások

A nemzetközi reakciók júniustól kezdődtek. A G7 országok (Oroszország kizárása miatt 
nem G8) június 6-án  felszólították Putyin (1952–) orosz elnököt a csapatok visszavonására 
az ukrajnai határról, és a viszony rendezésére Kijevvel.

Az Európai Unió és az Amerikai Egyesült Államok részéről további lépéseket jelen-
tettek be, és július végéig több lépcsőben bővítették a kitiltott személyek és a befagyasztott 
számlák listáját, de a gazdasági szankciókról csak a hónap utolsó napjaiban hoztak dön-
tést. A gazdasági intézkedések közül érdemes kiemelni a tőkepiacokhoz, az olajkiterme-
léshez, a fejlesztésekhez tartozó technológiákhoz való hozzáférés orosz fél számára való 
korlátozását, illetve a fegyverembargó bevezetését. Erre az orosz válasz az élelmiszeripari 
termékek behozatalának tilalma volt az EU-ból, az USA-ból, Kanadából, Norvégiából stb. 
E kölcsönös korlátozások 2018-ban  is érvényben vannak.

2014. szeptember 5-én  aláírták a minszki megállapodást. Ez valójában egy tűzszüneti 
megállapodás volt, de a felek ezt nem tartották be, így két hét múlva kibővítették a dokumen-
tumot. A harcok azonban nem csitultak, változó intenzitással felerősödtek, így 2015. február 
12-én  Németország és Franciaország közvetítésével megszületett a minszki megállapodás II.

A megállapodás első formájának 12 pontja az alábbiakat tartalmazza:
• „Haladéktalanul életbe kell léptetni a kétoldalú tűzszünetet.
• Az EBESZ-nek  biztosítania kell a fegyvernyugvás megfigyelését és az ellenőrzését.
• Végre kell hajtani a hatalom decentralizációját, többek között a Donyeck és Lu-

hanszk megye egyes részei ideiglenes önkormányzati rendjéről szóló törvény el-
fogadásával (a különleges jogállásról szóló törvény).

• Az EBESZ-nek  biztosítania kell – a határ menti övezetekben biztonsági zónák 
létrehozásával – az ukrán–orosz államhatár állandó megfigyelését és ellenőrzését.

• Haladéktalanul szabadon kell engedni az összes túszt és törvénytelenül fogva tar-
tott személyt.

• Törvényt kell hozni az Ukrajna Donyeck és Luhanszk megyéje egyes részein történt 
eseményekkel összefüggésbe hozható személyekre vonatkozó jogi eljárás és bün-
tetés megtiltásáról.

• Folytatni kell a befogadó jellegű össznemzeti párbeszédet.
• Intézkedéseket kell hozni a Donyec-medencei humanitárius helyzet javítása érde-

kében.
• Biztosítani kell az előrehozott helyhatósági választásoknak a Donyeck és Luhanszk 

megye egyes részei ideiglenes önkormányzati rendjéről szóló törvény (a különleges 
jogállásról szóló törvény) hatálya alatti megtartását.

• Ki kell vonni Ukrajna területéről a törvénytelen fegyveres csoportokat, katonai 
technikát, fegyvereseket és zsoldosokat.

• El kell fogadni a Donyec-medence újjászületését és a régió életképességének helyre-
állítását szolgáló programot.

• Garantálni kell a tárgyalások résztvevőinek a személyes biztonságát.”1

1 Póti 2017, 6–7. 
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A második megállapodás ehhez képest 13 pontból álló dokumentum, amiben új elemként 
rögzítették a kelet-ukrajnai rendezés kereteit és menetrendjét. A megállapodás mintegy biz-
tosítékként egy magas szintű politikai nyilatkozat csatolását is szükségessé tette.

A megállapodás legfontosabb pontja három feladatot tartalmaz. Az első szerint olyan 
alkotmányos reform megvalósítása szükséges, amelynek eredményeképpen 2015 végére 
egy új ukrán alkotmány kerül elfogadásra. A második ennek egyik részeleme, azaz a de-
centralizáció alaptörvényben való rögzítése. A harmadik értelmében pedig Donyeck és Lu-
hanszk megye területeinek különleges státuszát egy végleges törvényben kell állandósítani.

Az első és második feladat 2015. augusztus 31-ig  részben megvalósult, amikor el-
fogadták az ideiglenes alkotmányt, de ezeket a változtatásokat a szakadár csoportokkal 
nem egyeztették, pedig a második megállapodásban benne van e kitétel. A harmadik fel-
adatot tekintve volt már egy 2014 októberében született dokumentum, amely tartalmazta 
Donyeck és Luhanszk megye egyes területei önkormányzásának sajátos rendjét. Az ukrán 
felet azonban érzékenyen érintette a kérdés, így született meg a sajátos rend megnevezés 
a sajátos státusz helyett, mivel ők ezt a törvényt ideiglenes jellegűnek tekintették. A meg-
állapodás végrehajtása nem kezdődött el 2015-ben, sőt 2016-ban  sem történt áttörés.

4. Az ukrán válság elemzésének lehetséges dimenziói

Bármely nemzetközi válság elemzésekor a kiindulópont a válságban részes felek érdeke-
inek azonosítása, katonai, gazdasági és politikai érdekeinek együttes értelmezése. Az ukrán 
válságban érintett három főszereplő Ukrajna, Oroszország és a Nyugat (értve alatta az Eu-
rópai Uniót és az Egyesült Államokat), tehát az elemzésnek minimum háromtényezősnek 
kell lenni. Célszerű a geopolitika dimenzióiban kezdeni az elemzést.

Az ukrán válság a geopolitika szintjén érdekszféra-küzdelem a nagyhatalmak kö-
zött, elsősorban az USA és Oroszország, továbbá az EU és Oroszország között. Az 1991 
óta folyó versengésnek Ukrajna a tárgya, nem pedig alanya. A jelenlegi válságot a 90-es  
évektől elsősorban az különbözteti meg, hogy a felek közötti erőviszonyok elmozdultak: 
csökkent az USA globális hatalmi előnye, az eurázsiai kontinensen viszont nőtt Oroszor-
szág és Kína képességszintje. Ebből a perspektívából nézve az ukrán válság a megerősödött 
Oroszország válasza a Nyugat felől érkező kihívások sorára, azaz 1. A NATO határainak 
ismétlődő kelet felé tolására (1999, 2004, 2009), 2. az EU ugyancsak keleti irányú bővíté-
seire, 3. az úgynevezett színes forradalmak nyugati támogatására (Grúzia 2003, Ukrajna 
2004, Kirgizisztán 2005). Moszkvából nézve az EU keleti partnerség programja, valamint 
az Ukrajnának felajánlott társulási szerződés az addigi terjeszkedő politika organikus foly-
tatása. Az újra megerősödött, hadseregét modernizáló Oroszország geopolitikai érdekeit 
védi, amikor nem engedi Ukrajna leválását érdekövezetéről.

4.1. Az USA és Nyugat-Európa szempontjai

Az EU és az USA a konfliktus kitörésekor azonnal kiállt Ukrajna területi integritása mel-
lett. Obama amerikai elnök arra figyelmeztette Putyint, hogy Oroszország el fog szige-
telődni a nemzetközi közösségtől, ha folytatja az ukrajnai intervenciót. A fenyegetéseket 
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konkrét lépések követték: zárolni kezdték az orosz üzletemberek számláit és gazdasági 
szankciókat léptettek életbe. A piaci logika alapján a befektetők elkezdték kivonni tőké-
jüket Oroszországból. A büntetőintézkedések azonban csak szimbolikusak lehettek, mivel 
az EU nem azonos pozícióból tárgyal Oroszországgal, és a bevezetett szankciók negatív 
hatásai az EU államainak gazdaságában is lecsapódnak. Ráadásul Oroszország adja Eu-
rópa gázellátásának mintegy 40%-át, amelynek több mint háromnegyed része Ukrajnán 
keresztül érkezik. Az alternatív útvonalak kiépítése (Nabucco, Déli Áramlat) addig siker-
telennek bizonyult, és nagyon beszédes, hogy míg a Nabucco vezeték tárgyalásai folytak, 
az EU sokkal előzékenyebben kezelte Törökországot, mint például Horvátország csatlako-
zását. Ha még hozzátesszük a fentiekhez a Kelet-Ukrajnában található, még kiaknázásra 
váró hatalmas földgáztartalékokat, nagy valószínűséggel Ukrajna számíthat további nyugati 
pénzügyi támogatásra, érkezzen az akár a biztonság megerősítése, akár az ország kohézió-
jának növelése céljából. A helyzet mind a Nyugat, mind Moszkva oldaláról kézben tartha-
tónak tűnik: a harctéren az ukrán hadsereg és az oroszbarát milíciák harcolnak egymással, 
nehézfegyverzetet és légierőt egyik oldal sem vetett be, vagyis mindkét oldal a polgárhá-
borús változat keretein belül maradt. Maradva a geopolitikai elemzési szinten: Ukrajna 
szerepe, hogy terepet nyújt a két hatalmi tényező rivalizálásához. Amiről Kijevben dönt-
hetnek, az a békekötés és a veszteségek elfogadása.

Korábbi elemzések már feltették a kérdést: hogy: „Megmentheti-e a Nyugat Ukraj-
nát?”2 A szakértői válaszok sokfélék. A levonható következtetés azonban szimbolikájában 
egyértelmű: a meggyengült Ukrajna egy geopolitikai paraszt az USA globális sakktábláján.

4.2. Az orosz szempontok

Moszkva számára stratégiai veszteség volt a balti államok és a közép-európai országok 
NATO- és EU-csatlakozása is. Nem akart ugyanígy járni Ukrajnával. Javaslata az ukrán 
vezetés számára az volt, hogy föderatív jellegű átalakulással szervezze át Ukrajnát. Az or-
szág politikai kettéosztottságán és a kisebbségi politika miatti súrlódásokon ez bizonyára 
enyhíteni tudott volna. Kijev azonban hallani sem akart erről az elképzelésről, mert az or-
szág kiszolgáltatottá tételét látták benne. A már említett Obama–Putyin telefonbeszélgetés 
során Putyin azt mondta az amerikai elnöknek, hogy amennyiben az erőszak továbbterjed 
Ukrajna keleti régióira, akkor Oroszország fenntartja magának a jogot saját érdekei, vala-
mint az ott élő orosz népesség védelmezésére. Ukrajna nyugati orientációját belátható időn 
belül blokkolni fogja a kelet-ukrajnai befagyó konfliktus, mivel sem a NATO, sem az EU 
nem tárgyal érdemben olyan országgal, amelynek nyitott konfliktusa van szomszédaival.

A konfliktus korai szakaszában az EU volt a kezdeményező, s az Euromajdan győ-
zelmével, valamint Viktor Janukovics puccsolásával, majd a fordulat választási legitimálá-
sával beteljesedni látszott a nyugati geopolitikai projekt, amely mögött persze végig ott állt 
az Egyesült Államok. Ukrajna közben elveszítette a Krímet, és harcokba fordult át a nö-
vekvő feszültség Donbaszban. 2014 augusztusára az is világossá vált, hogy Moszkva meg 
fogja akadályozni Kijev katonai győzelmét. E lépésekkel egyértelművé tette a Nyugat sze-
mében, hogy milyen árat kell fizetnie azért, ha figyelmen kívül hagyják az orosz érdekeket. 

2 Dempsey 2015.
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Ekkor kezdett ébredezni Európa, s Angela Merkel (1954–) és François Hollande (1954–) 
vezetésével megindult a minszki folyamat. A második minszki megállapodás már azt tük-
rözte, hogy a kezdeményezés átkerült Moszkva oldalára. Az orosz fél Kijevet sakkban tudta 
tartani a kelet-ukrajnai helyzettel, az USA pedig nem kívánta a konfliktust tovább élezni, 
így a történtek megerősítették a Kremlt abban a meggyőződésében, hogy a Nyugat csak 
az erőből ért.

A patthelyzet kifárasztotta a nemzetközi közvéleményt, Európa is kezdett belefáradni 
az ukrán konfliktusba, Moszkva pedig egy mesteri húzással a többpólusú világrendért folyó 
harc újabb frontját helyezte át a Közel-Keletre, közelebbről Szíriába. Az elemzők már nem-
csak azt mondják ki, hogy a formálódó új világrendhez Oroszország jelenléte nélkülözhe-
tetlen, hanem azt is, hogy e felismerés egyértelmű vesztese Kijev lett. Oroszország saját 
célkitűzéseivel, saját értékeivel építi újra hatalmi helyzetét.

A nemzetközi arénában a legnagyobb nyomás a Krím elcsatolása miatt nehezedik 
Moszkvára. Jogilag egy független állam (Ukrajna) egy részének egy másik országhoz 
(Oroszország) való csatolásáról van szó. Ebben a vitában nem sokat nyom a latban, hogy 
a Krím félsziget történelmileg soha nem tartozott Ukrajnához: 1954-ben Hruscsov egy 
belpolitikai gesztussal sorolta át az ukrán igazgatási területhez. Sokkal nyomósabb in-
dokként szerepel Koszovó példája. A korábban Jugoszlávia tartományaként szereplő te-
rület, jelentős nemzetközi vitákat keltve 2008-ban  kiáltotta ki függetlenségét, miután lejárt 
a NATO-közigazgatás mandátuma, amely az 1998–99-es  háború után vette át a terület irá-
nyítását. A párhuzam onnan adódik, hogy Szerbiától a területet az 1999-es  háború során 
szakították el. Akkor minden nyugati résztvevő az aktus egyediségét és megismételhetet-
lenségét hangsúlyozta.

Az ukrán konfliktus és főként a Krím Oroszországhoz csatolása az egekbe emelte 
Putyin belpolitikai népszerűségét, azaz a belpolitikai haszon messze felülmúlta a nyugati 
szankciók nyomán keletkező rövid- és középtávú gazdasági veszteségeket. Az orosz gaz-
daság sérülékenységével kapcsolatos szakértői vélemények sem egyértelműek. Az elem-
zések azt mutatják, hogy az importhelyettesítő politika már a szankciók bevezetése előtt 
megkezdődött, és a nyugati megszorítások ennek a politikának csak lökést adtak, azaz 
hosszú távon azzal számolhatunk, hogy a nyugati gazdasági rendszerrel párhuzamosan 
Oroszország kifejleszti a saját gazdasági rendszerét a vállalatoktól a bankkártyákig. Ezek 
a szankciók minőségi romlást eredményezhetnek az importhelyettesítésben a sürgető helyzet 
miatt, ami középtávon az elszakadás visszafordíthatatlanságát okozhatja. Ez pedig az üz-
leti lehetőségeket tekintve inkább a Nyugatnak árt.

4.3. Az ukrán szempontok

Az ukrán függetlenség sokak történelmi vágya volt, megvalósulása azonban mind több kér-
dőjelet tesz a folyamat fordulópontjaihoz. Az orosz történelem elválaszthatatlan Kijevtől, 
de kitörölhetetlen az emlékezetből a holomodor is, amikor Sztálin ukrán parasztok millióit 
hagyta éhen halni a kényszerbeszolgáltatások keltette éhínségben. A függetlenné vált ország 
ezer szálon kapcsolódik Oroszországhoz, és csak a feszültségek felizzásakor voltak igazán 
láthatók az összeépülés lebontásának káros következményei. A 2000-es  évektől éleződő gáz-
vita is ilyen volt. Az orosz fél az ukránokat a tranzitvezetékek folyamatos megcsapolásával  
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vádolta, az ukrán fél viszont az elszámolási árat vitatta. A gázcsapok elzárása egyszerre árt 
az ukránoknak és a vezeték végén elhelyezkedő közép- és nyugat-európaiaknak. A végső 
gázfogyasztó EU felelőssége sem kicsi. Az EU a hozzá való közeledés, majd a remélt csat-
lakozás felvillantásával illúziók sorát keltette a közép-európai országokban, sőt Ukrajnában 
is. A hívószavak ebben az esetben is a piacgazdaság és demokrácia voltak, amelyek elvileg 
minden nehézséget meg fognak oldani. Az csak ritkán fogalmazódott meg, hogy Ukrajna 
minden vonatkozásban nagyon messze van az EU-hoz való csatlakozástól, az pedig még 
ritkábban hangzott el, hogy a csatlakozás sem garancia a gyors fejlődésre és felzárkózásra. 
Az ukrán válság kapcsán a távlati kérdés tehát az, hogy Oroszország vagy az Európai Unió 
kínál-e nagyobb esélyt az ukrán modernizációhoz. A társulási egyezmény aláírásával (2014. 
június 27.) az ukránok döntöttek.

Ukrajna számára az egyezmény egy lehetőség volt az orosz befolyás ellensúlyozá-
sára, az Uniónak pedig befolyási övezetének növelésére. Az ukrán kormány 20 milliárd 
eurós hitelt kért a megállapodás aláírásáért, amit a német kormány határozottan elutasított. 
Szerintük a kijevi vezetés a javaslattal el akarta terelni a figyelmet arról, hogy kizárólag 
az ukrán kormány a felelős a jelenlegi politikai helyzet kialakulásáért, tehát azért, hogy 
22 év alatt nem sikerült egy stabil államot létrehozni. Az ukrán politikai vezetés eredménye, 
hogy magánhadseregekkel, a parlamentben pedig saját képviselőkkel rendelkező oligar-
chák uralják az ukrán államot és társadalmat. Továbbá ebben a rendszerben meggyengültek 
az állami erőszakszervezetek (hadsereg, rendőrség, a törvény betartását kikényszerítő ál-
lamapparátus), az állam számos területen elvesztette erőszak-monopóliumát. Az uniós tár-
sulási szerződés az elkergetett Viktor Janukovics elnöksége alatt is feltételekhez volt kötve, 
egyebek közt a bebörtönzött Julija Timosenko (1960–) külföldi gyógykezelését lehetővé 
tevő törvény elfogadásához. Ezt akkor orosz nyomásra nem szavazták meg, így esett kútba 
a megállapodás, és indult útjára az Euromajdan mozgalom.

5. Konklúzió

Az elemzési módszertan a konfliktusban érdekelt résztvevők szempontjainak az együttes 
vizsgálatát jelenti. A fenti példákból kitűnik, hogy a pillanatnyi erőviszonyok, a hosszabb 
távú tendenciák és a geostratégiai metszetek összeolvasása nem ad egyértelmű választ arra, 
hogy Ukrajna milyen alternatívákkal rendelkezik. A mindenkori politikai vezetés feladata 
és felelőssége, hogy a rendelkezésre álló változatokból a politikailag lehetséges, és a pers-
pektivikusan pozitív kimenetű változatot megkeresse.

Egy magyar elemző számára további feladat a nemzeti érdek rávetítése a problémára. 
Tekintve, hogy Magyarország tagja mind a NATO-nak, mind az Európai Uniónak, a két 
szervezet által közösen megvitatott és megfogalmazott álláspontok adottak. Amit egy 
magyar elemzőnek még hozzá kell tenni, az a nemzetpolitikából fakadó többlet, vagyis 
a Kárpátalján élő magyar kisebbség problémája. Miután a kisebbségi nyelveket a közép- 
és felsőfokú oktatásból eltüntető ukrán nyelvtörvény tételesen sérti nemcsak az EU sza-
bályait, hanem az ukrán–magyar kétoldalú alapszerződést is, a magyar fél okkal igényli 
a szabályozás diszkriminatív elemeinek törlését.
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XIV. Esettanulmány –  
Az európai migrációs válság (2015)

2015 nyarán a nemzetközi migráció korábban nem látott hulláma borította el Európát: a Bal-
kánról, a Közel-Keletről, Afrikából és Ázsiából érkező menekültek és migránsok a Földközi- 
tengeren és a Balkán országain keresztül igyekeztek Nyugat-Európa felé. A nemzetközi 
sajtóban migrációs válságnak és menekültválságnak egyaránt elkeresztelt esemény rend-
kívüli volt, mindenekelőtt a mérete okán. Az EU határőrizeti ügynöksége, a Frontex adatai 
alapján 2 millió körüli volt az Európába érkezettek száma 2015-ben. Az adat kiugró még 
az előző évek magas adataihoz képest is: 2013-ban  431 ezer, 2014-ben  625 ezer menekült-
kérelmet nyújtottak be a hatóságokhoz, míg 2015-ben  a benyújtott menekültkérelmek száma 
meghaladta az 1,3 milliót. A menedékkérelmek kétharmadát négy tagállamhoz (Német-
ország, Franciaország, Svédország és Olaszország) nyújtották be. A lakosság méretéhez 
viszonyítva a legtöbb migráns Svédország, Ausztria és Magyarország területére érkezett.

Rendkívülinek tekinthető a migrációs hullám mérete abból a szempontból is, hogy 
a Nemzetközi Migrációs Szervezet (IOM) adatai alapján a migránsok és a menekültek közül 
2014-ben  3200-an, 2015-ben  pedig 3770-en veszítették életüket az Európa felé vezető úton.

Végül rendkívülinek kell tekintenünk a 2015-ös  migrációs hullámot abból a szem-
pontból is, hogy az soha nem látott mélységű és terjedelmű vitát provokált az Európai Unió 
tagállamai és az EU vezető szervezetei között. A kialakult helyzet kezelésére, a terhelésen el-
bukott szabályozás átalakítására és a migránsok elosztására vonatkozóan éles ellentétek ala-
kultak ki. A magyar javaslatok és a magyar gyakorlat az egyik hivatkozási pont e vitákban.

1. Az okok

Elemzések tömege született már az okok keresésére, különféle tényezőket sorolva fel a me-
nekültek és migránsok útra kelésének magyarázatául. Annyi bizonyosnak tekinthető, hogy 
a migrációs válság felettébb összetett jelenség, egymást erősítő okok következménye.

A legszélesebb kontextus a nemzetközi migráció általában; a migráció egyidős az em-
beriség történetével. Az ENSZ Menekültügyi Főbiztossága folyamatosan közöl adatokat 
a globális migráció alakulásáról. Eszerint 2000 és 2015 között 173 millióról 244 millióra 
nőtt a hazájukat tartósan elhagyók száma a világon, azaz másfél évtized alatt a növekedés 
71 millió fő volt. Minden előrejelzés a számok növekedését vetíti előre, hajtóerőként meg-
jelölve a globalizáció, az ökológia, a demográfia és a klímaváltozás legkülönfélébb elemeit. 
A migrációs célterületek között (USA, Kanada, Ausztrália) Európa, szűkebben az Európai 
Unió áll az élen: magas életszínvonalával, gazdasági fejlettségével, magas szintű szociális 
támogatási rendszereivel, lejtmenetben lévő demográfiai mutatóival és elöregedő társadal-
maival.
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Az európai migrációs válság robbanásszerű elmélyülése a nemzetközi erőviszonyok 
radikális megváltozásával, és az Európát övező térségek ezt követő átalakulásával kap-
csolatos. A Földközi-tenger déli és keleti partvidékén végigsöprő arab tavasz amerikai 
és európai segítséggel (intervenciókkal) eltörölte ugyan a diktatúrákat, ám a remélt de-
mokratizálódás helyett polgárháborúk következtek. A líbiai és szíriai belháború tekinthető 
a 2015-ös  migrációs válság két meghatározó okának. Részint a szír polgárháború miatt 
kényszerült hazája elhagyására a legtöbb Európába érkező menekült, másfelől pedig a lí-
biai összeomlás gyakorlatilag megnyitotta az utat a szubszaharai térségből érkező és Eu-
rópába tartó migránsok előtt. Szíriában 2015-ig  mintegy negyedmillió volt a belháború 
áldozatainak száma, közel 7,5 millió lakos vált belső menekültté, és további mintegy 4,5 
millióan menekültek külföldre.

Az okokhoz hozzászámíthatjuk továbbá a válságba hanyatlott országok szomszéd-
jainak helyzetét is abban a vonatkozásban, hogy szokványos körülmények között a mene-
kültek hazájukból az első biztonságos országig mennek, majd a konfliktus megszűnése után 
hazatérnek. A hazatérés helyett a továbbvándorlás csak akkor indul be, ha az ideiglenes 
befogadó országokat (Törökország, Libanon, Jordánia,) valamilyen oknál fogva már nem 
tekintik biztonságosnak, illetve a megcélzott migrációs célország/terület elérése és a be-
lépés feltételei plauzibilisek. Ebben a vonatkozásban a migrációs célterületek közül a régi 
bevándoroltató országok (USA, Ausztrália) szabályozása részleteiben kimunkált és folya-
matosan szigorodik, míg a legmegengedőbb szabályozást az EU mutatja fel. Ezen a ponton 
kell kalkulálnunk a nemzetközi embercsempészet szerepét, amely a migrációs válság hul-
lámán iparszerű méreteket öltött. Az Europol becslései alapján annyi tudható, hogy 2015-
ben  az Európába érkezett menekültek és migránsok mintegy 90%-a  fizetett a különféle 
csempészbandáknak, átlagosan fejenként 3–6 ezer dollárt.

2. Európai válaszok

Az európai migrációs válságnak vannak belső, európai okai is. A következőkben ezeket 
vesszük sorra.

A migrációs hullám mérete és váratlansága

Bár az Európai Unió nem először nézett szembe migrációs kihívással és menekülthullámmal, a 
2015-ös mégis meglepetésként érte. A korábbi menekülthullámok között említhető az  1991-es  
öbölháború (1,4 millió menekült), az 1991–1995 közötti jugoszláv felbomlás (4 millió mene-
kült), az 1999-es  koszovói konfliktus (850 ezer menekült), a 2003-as  második iraki háború, 
és végül az arab tavasz utáni (2011-től) menekülthullámok. Az utóbbinál Olaszországot, Spa-
nyolországot és Görögországot érte elsősorban a nyomás, azonban a három ország által az eu-
rópai vezetőknek küldött vészjelzéseket nem követték EU-szintű döntések.

2015-ben  a menekültek és migránsok három fő útvonalon érkeztek az EU területére: 
a kelet-mediterrán (Görögország), közép-mediterrán (Olaszország) és a nyugat-balkáni út-
vonalon (Magyarország). 2015 folyamán a közép-mediterrán útvonalon közel 154 ezer fő 
érkezett főként Eritreából, Nigériából és Szomáliából, és a kelet-mediterrán vonalon jött 
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mintegy 880 ezer fő Törökországból Görögországba. Többségükben szírek, de mellettük 
érkeztek afgánok és pakisztániak is. A nyugat-balkáni vonalon mintegy 765 ezer fő érke-
zett Szerbiából Magyarországra, majd a magyar határzár elkészülése után Horvátországba 
és Szlovéniába.

Lényeges kiemelni, hogy a 2015-ös  áradatot nem az EU egészének, azaz mind a 28 tag-
államnak kellett kezelnie, hanem a migrációs útvonalakon található frontállamoknak. 
Köztük olyan kis országoknak, mint Magyarország, Horvátország és Ausztria, amelyeknek 
menekültügyi rendszere mindössze néhány ezer fő fogadására és kezelésére volt kialakítva. 
Ezekben az országokban a több százezres migránstömeg válsághelyzetet alakított ki.

Az EU-szabályozás hiányosságai, a menekültpolitika ellentmondásossága

Az EU-ban  a menekültügy és a migráció közös kezelés alá eső terület 1997-től, a szabá-
lyozást rendező irányelvek azonban széles értelmezési területet hagytak a tagállamoknál. 
A rendszer elemeinek kialakításánál nyomokban sem fedezhető fel a nagy migráltató ál-
lamok (USA, Kanada, Ausztrália) tapasztalatainak felhasználása. Ráadásul az európai 
uniós menekültpolitika olyan nemzetközi szabályokra támaszkodott (1951. évi genfi mene-
kültügyi konvenció, 1967-es  jegyzőkönyv), amelyek napjainkra teljesen elavultak, illetve 
a kialakított szabályok (dublini rendelet) tömeges migráció esetében betarthatatlannak bi-
zonyultak. Következésképp a migránsok a megengedőbb szabályozást működtető államok 
felé indultak. A szabályokat tartalmazó dublini rendszer a gyakorlatban nem működött: 
Görögországot maguk az EU-s szervek minősítették (és ezzel együtt fel is mentették) olyan 
országnak, amely nem képes a migránsokkal kapcsolatos tagállami kötelezettségek teljesí-
tésére: elsősorban az EU külső határainak számító görög határok védelmére. Az ideérkező 
migránsokat Athén egyszerűen átszállította a montenegrói határra. Az EU határőrizetért 
és menekültügyért felelős szerveinek (Frontex, Európai Menekültügyi és Integrációs Alap) 
sem forrásuk, sem kényszerítő jogosítványuk nem volt. Mindezek következtében a mig-
ránspolitika főszereplői a tagállamok maradtak, amelyek viszont nagyon eltérően viszo-
nyultak a kérdéshez.

A közvetlen kiváltó okok kialakulása megelőzésének elmulasztása

A migrációs válság hatékony kezeléséhez a legelső szintnek a közvetlen kiváltó okok meg-
szüntetésének kellett volna lennie, és csak második körben kellett volna szóba kerülnie 
a külső határvédelemnek. Mivel a 2015-ös  migrációs hullám döntő oka a szíriai polgár-
háború, illetve az Afrikából induló migránsok megállítására képes, stabil líbiai állam hi-
ánya volt, kézenfekvő, hogy az EU-nak  az erőfeszítéseit e két konfliktus minél gyorsabb 
csillapítására kellett volna fordítania. Azonban az EU sem a szíriai tűzszünet megterem-
tésében, sem a rendezésre irányuló tárgyalások megindításában, sem pedig a líbiai helyzet 
rendezésében nem játszott meghatározó szerepet. Az okok között legyen elég megemlíteni, 
hogy a hatékony és tartós válságkezeléshez szükséges katonai képességekkel az EU – a tag-
államok eltérő érdekei és szándékai miatt – egyszerűen nem rendelkezik. Továbbá meg 
kell említeni azt az ellentmondást, amely az EU politikájában a hangoztatott értékek 
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és az  érdekek között található. Koncepciózus biztonságpolitikai tervezésnél mérlegelni le-
hetett volna a stabilitás versus demokrácia dilemmáját Líbia esetében. A diktátornak mi-
nősített Kadhafi rendszerének megdöntése – ez a diktatúra az afrikai migráció hatékony 
blokkolója volt, azaz európai érdekeket szolgált – egyáltalán nem hozta meg az áhított de-
mokráciát Líbiában, sem pedig a stabil államot, viszont eltüntette a migráció útjában álló 
akadályokat. Az EU ezt követően túl későn kezdte támogatni a Szíriával és Líbiával szom-
szédos országok menekültügyi rendszereit. Az első valóban komoly lépést az EU Törökor-
szággal kapcsolatban tette meg, amikor a 2015. november 29-i  megállapodásban vállalta, 
hogy 3 milliárd euró támogatást nyújt Ankarának az ideiglenes védelemben részesülő szír 
állampolgárok támogatására. Továbbá az EU ígéretet tett a török vízummentesség pozitív 
elbírálására, a török EU-csatlakozás felgyorsítására és újabb támogatások nyújtására is.

Ugyancsak megkésett, de fontos lépés volt az EU részéről a migrációs tranzitor-
szágokkal (Macedónia, Szerbia és a schengeni rendszeren kívüli Horvátország) történő 
együttműködés fokozása, aminek keretében az EU pénzügyi támogatást, infrastrukturális 
fejlesztést, a határőrizeti rendszer modernizálását, rendőri és igazságügyi együttműködést 
ígért (2015. október 15.).

A balkáni útvonalon a migránsok száma érdemben csak 2016 elejétől csökkent

Az előző pontban említett intézkedéseken túl a csökkenés oka nagyobb részben az, hogy 
a balkáni útvonalon az érintett országok lezárták a határokat. Előbb Bulgária épített kerí-
tést a török határon (2016 márciusára 146 km épült meg), másodjára 2015 szeptemberében 
a magyar–szerb határ zárult le (175 km), és végül 2015 szeptemberétől Macedónia és Szlo-
vénia is hasonlóképp kerítés építésére szánta el magát. Valamennyi határzárat építő ország 
hangsúlyozta, hogy a létesítményt ideiglenesnek tekinti, és azok mindegyike az illegális 
migráció megfékezését és a menekültek ellenőrizhető beléptetésének célját szolgálja.

A schengeni határok védelmét erősítendő az EU Bizottság döntött a Frontex és az Európai 
Menekültügyi Támogatási Hivatal, valamint az Europol személyzetének és eszközállomá-
nyának növeléséről, valamint egy Európai Határ- és Parti Őrség felállításáról

A döntések azonban továbbra is a tagállamoknál maradtak, aminek eredménye az lett, hogy 
a tagállamok a schengeni zónán belül is visszaállították a határőrizeti rendszert. Több tag-
állam (köztük Magyarország) azt javasolja, hogy a hatékony határvédelemhez a menekültek 
regisztrációját és menedékjogi eljárását az Európai Unió területén kívül kell megvalósítani, 
s ennek érdekében az EU területén kívül kellene úgynevezett menekültügyi oltalmi öve-
zeteket (hot spot) felállítani. A menekültválság napirendre tűzte a dublini rendelet megre-
formálását is. Az Európai Bizottság a változtatások között szerepelteti a válsághelyzetben 
alkalmazandó úgynevezett állandó áthelyezési mechanizmus bevezetését (a sajtó ezt nevezi 
kvótarendszernek). Több tagállam hevesen és kategorikusan ellenezte mind a felső határral, 
mind felső határ nélküli betelepítés/szétosztás gondolatát.
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3. Magyarország és a migrációs válság

2015 első felében ugrásszerűen nőtt a Magyarországra érkező migránsok száma (2014-ben  
42 ezer, 2015 első felében 57 ezer kérelmet nyújtottak be a Bevándorlási és Állampolgár-
sági Hivatalhoz). A benyújtott kérelmek száma azonban egyáltalán nem tükrözte a hiva-
talos határátkelőhelyeket elkerülő, a zöldhatáron beözönlő emberáradat méretét. Utóbbiak 
útleveleiket nem kívánták bemutatni a magyar határőrizeti szerveknek, és az embercsem-
pészek, illetve a migránssegítő szervezetek aktív segítségével (térképeket, jogi útmutatókat, 
élelmiszert, sátrakat, ruhaneműket osztogattak) csak átvonulni kívántak az országon végső 
úticéljuk, Németország felé. Az EU schengeni rendszeréhez tartozó Magyarország próbálta 
teljesíteni a zóna külső államaként a szabályos beléptetés feltételeit, azonban a magyar me-
nekültügyi rendszer (ahogy a többi EU államé is) felkészületlen és alkalmatlan volt a napi 
10 ezer feletti létszám kezelésére. 2015 nyarától fokozódott a migránsok tömeges beözönlése, 
akik a befogadóállomások helyett a pályaudvarokon táboroztak le. 2015. szeptember elejére 
kaotikus állapotok alakultak ki Budapesten, főként a Keleti pályaudvar környékén. A mig-
ránsok az M1-es  autópályán gyalog indultak Bécs felé. Miután Werner Faymann (1960–) 
osztrák és Angela Merkel német kancellár arról nyilatkozott, hogy befogadják a migrán-
sokat, 2015. szeptember 4-ről 5-re  virradó éjszaka a kormány döntést hozott arról, hogy 
a görögök eljárásához hasonlóan a migránsokat az osztrák határra szállítja.

A tömeges migráció megfékezése gyors cselekvésre késztette a kormányt. 2015. jú-
nius 17-én  döntés született a magyar–szerb zöldhatár lezárásáról (a görög–török, a bolgár–
török, illetve a lett–orosz határkerítéshez hasonlóan), egy 175 km hosszúságú, 4 m magas 
határőrizeti célú ideiglenes kerítés létesítéséről. Bő két héttel később a parlament elfogadta 
a szükséges törvénymódosításokat a létesítmény megvalósításáról, illetve a határátlépés sza-
bályainak módosításáról. A magyar–szerb zöldhatár a migránsok előtt 2015. szeptember 
15-én  lezárult, így az országba belépni csak a kijelölt határátkelőkön lehet. A benyújtott 
menedékkérelmeket a magyar hatóságok az EU-szabályozás értelmében folytatják le, a jo-
gosultak jogcímet (menekült, oltalmazott, befogadott) kapnak az országba való belépésre 
(2016-ban  a benyújtott 7200 kérelemből 452 személy kapta meg e jogcímek valamelyikét).

A migráció, az illegális bevándorlás, valamint a menekültügy kérdésében az Európai 
Unión belül heves viták folytak 2017-ben  is. A bevándorlásban csak lehetőségeket láttató 
állásponttal szemben Magyarország és a visegrádi országok nem fogadják el a felső korlát 
nélküli befogadás és a migránsok kötelező szétosztásának tézisét.
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Rövidítések jegyzéke

ABM Anti-Ballistic Missile Treaty
 ballisztikusrakéta-ellenes egyezmény
ACT Allied Command Transformation
 NATO Szövetséges Transzformációs Parancsnokság
ACP African, Caribbean and Pacific countries
 afrikai, karib-tengeri és csendes-óceáni országok
ACT Allied Command Transformation
 szövetséges Transzformációs Parancsnokság
AIDS Acquired Immune Deficiency Syndrome
 Szerzett immunhiányos tünetegyüttes
Althea EU European Union Military Operation in Bosnia and Herzegovina
 EU katonai válságkezelő missziója Bosznia-Hercegovinában
BRIC mozaikszó Brazília, Oroszország, India és Kína angol nevének 

kezdőbetűiből
BTWC Biological and Toxin Weapons Convention
 biológiai és toxinfegyver egyezmény
CTBTO Comprehensive Test Ban Treaty Organization
 Átfogó Atomcsendszerződés Szervezete
CESDP Common European Security and Defence Policy
 közös európai biztonság- és védelempolitika
CERT Computer Emergency Response Team
 hálózatbiztonsági reagáló csoport
CFE Treaty on Conventional Armed Forces in Europe
 európai hagyományos fegyveres erőkről szóló szerződés
CFSP Common Foreign and Security Policy
 közös kül- és biztonságpolitika
CIA Central Intelligence Agency
 Központi Hírszerző Ügynökség
CIMIC Civil-Military Co-operation
 civil-katonai együttműködés
COCOM Coordinating Committee for Multilateral Export Controls
 Multilaterális Exportellenőrzési Koordinációs Bizottság
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COREPER Comité des Representants Permanents
 Állandó Képviselők Bizottsága
CSBM Confidence and Security Building Measures
 bizalom- és biztonságerősítő intézkedések
CSDP Common Security and Defence Policy 

közös biztonság- és védelempolitika
CSTO Collective Security Treaty Organization
 Kollektív Biztonság Szerződésének Szervezete
DDoS Distributed Denial of Service
 szolgáltatáskérés visszautasítása
DOS Disk Operating System
 lemezkezelő rendszer
ECU Europen Currency Unit
 Európai Elszámolási Egység
EDA European Defence Agency
 Európai Védelmi Ügynökség
ENISA European Network and Information Security Agency
 Európai Hálózat- és Információbiztonsági Ügynökség
EPC European Political Cooperation
 európai politikai együttműködés
EFTA European Free Trade Association
 Európai Szabadkereskedelmi Társulás
EK European Communities
 Európai Közösségek
UN United Nations
 Egyesült Nemzetek Szervezete
ET Council of Europe
 Európa Tanács
EU European Union
 Európai Unió
Europol European Police Office
 Európai Rendőrség
FAC Foreign Affairs Council
 Külügyi Tanács
FAO Food and Agriculture Organization
 Élelmezési és Mezőgazdasági Szervezet
FÁK Független Államok Közössége (FÁK): a volt Szovjetunió utódállamait 

tömörítő szervezet
FBI Federal Bureau of Investigation
 Szövetségi Nyomozóiroda
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GAERC General Affairs and External Relations Committee
 Általános Ügyek és Külkapcsolatok Tanácsa
GAP Güneydoğu Anadolu Projesi (Southeastern Anatolia Project)
 Délkelet-Anatólia projekt
GDP Gross Domestic Product
 bruttó hazai termék
GPI Global Peace Index
 globális békeindex
GU/U/AM mozaikszó Grúzia, Ukrajna, Azerbajdzsán, Moldova, illetve 

Üzbegisztán nevének kezdőbetűiből
HM Honvédelmi Minisztérium
IAEA International Atomic Energy Agency
 Nemzetközi Atomenergia-ügynökség
ILO International Labour Organization
 Nemzetközi Munkaügyi Szervezet
ICTY International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia
 A korábbi Jugoszláviával foglalkozó Nemzetközi Törvényszék
IFOR Implementation Force
 többnemzeti katonai erő, amelyet az ENSZ BT határozata alapján 

hoztak létre a bosznia-hercegovinai békemegállapodás végrehajtására
IMF International Monetary Fund
 Nemzetközi Valutaalap
Interpol International Criminal Police Organization
 Rendőrség Nemzetközi Szervezete
IRA Irish Republican Army
 Ír Köztársasági Hadsereg
ISAF International Security Assistance Force
 Nemzetközi Biztonsági Közreműködő Erő
KBVP közös biztonság- és védelempolitika
KFOR Kosovo Forces
 koszovói erők
K+F+I kutatás, fejlesztés, innováció
K+F kutatás+fejlesztés
KGST Kölcsönös Gazdasági Segítség Tanácsa
MEH Miniszterelnöki Hivatal
MONTANUNIO Európai Szén- és Acélközösség
MDGs Millennium Development Goals
 millenniumi fejlesztési célok
MTCR Missile Technology Control Regime
 rakétatechnológia exportját ellenőrző rendszer
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NAC North Atlantic Council
 Észak-atlanti Tanács
NATO North Atlantic Treaty Organization
 Észak-atlanti Szerződés Szervezete
NYEU Nyugat-európai Unió
NGO Non-governmental Organization,
 nem kormányzati szervezet
NIC National Intelligence Council
 Nemzeti Hírszerzési Tanács
NIS Directive on Security of Network and Information Systems
 európai hálózat- és információbiztonsági irányelv
OECD Organisation for Economic Cooperation and Development
 Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet
OPEC Organization of the Petroleum Exporting Countries
 Kőolaj-exportáló Országok Nemzetközi Szervezete
OSCC Open Skies Consultative Commission
 Nyitott Égbolt Konzultatív Bizottság
ODIHR Office of Democratic Institutions and Human Rights
 Demokratikus Intézmények és Emberi Jogok Hivatala
OSCE Organisation for Security and Co-operation in Europe
 Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet
PHARE Pologne, Hongrie Aide a la Reconstruction économique
 Lengyelország, Magyarország gazdasági újjáépítési segély
PfP Partnership for Peace
 partnerség a békéért
PTA CERT Nemzeti Hálózatbiztonsági Központ (Hungary)
PRT Provincial Reconsruction Team
 Tartományi Újjáépítési Csoport
PSO Peace Support Operations
 béketámogató művelet
RMA revolution in military affairs
 katonai ügyek forradalma
RRT Rapid Reaction Teams
 gyorsreagálású csoportok
SALT–I, SALT–II Strategic Arms Limitation Talks
 hadászati fegyverkorlátozási tárgyalások
SALW Small Arms and Light Weapons
 kézi lőfegyverek és könnyű fegyverek
SAS Special Air Service
 Különleges Légi Szolgálat
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SCO National Military Strategy for Cyberspace Operations
 nemzeti katonai stratégia a kibertéri műveletekhez
SDGs Sustainable Development Goals
 fenntartható fejlődési célok
SFOR Stabilisation Force
 stabilizációs erő
SHAPE Suprame Headquarters Allied Powers Europe
 Szövetséges Hatalmak Európai Legfelső Parancsnoksága
SIPRI Stocholm International Peace Research Institute
 Stockholmi Nemzetközi Békekutató Intézet
SIS Schengen Information System
 schengeni információs rendszer
SSR Security Sector Reform
 biztonsági szektor reformja
START Strategic Arms Reduction Treaty
 stratégiai fegyvereket korlátozó egyezmény
SWAPO South West African People’s Organization
 Délnyugat-afrikai Népi Szervezet
SZSZK Szovjet Szocialista Köztársaság
UNESCO United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization
 ENSZ Nevelésügyi, Tudományos és Kulturális Szervezete
UNPROFOR United Nations Protection Force
 ENSZ Védelmi Hadereje
UNITAF United Nations Intervention Task Force
 beavatkozó egység, 1993 Szomália 
VSZ Varsói Szerződés
WEU Western European Union
 Nyugat-európai Unió
WHO World Health Organization
 Egészségügyi Világszervezet
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A biztonsági 
tanulmányok alapjai

GAZDAG FERENC
REMEK ÉVA

STUDIA UNIVERSITATIS COMMUNIA

Európai Szociális
Alap

A mű a KÖFOP-2.1.2-VEKOP-15-2016-00001  
„A jó kormányzást megalapozó közszolgálat- 
fejlesztés” című projekt keretében jelent meg.

A biztonság minden emberi közösség alapszükséglete. A tör-
ténelem számtalan példát sorol a biztonságot fenyegető leg-
különfélébb kihívások elleni küzdelmek közé, a természeti 
katasztrófáktól a világháborúkig. A biztonsági tanulmányok 
tudományterület a szervezett emberi közösségek (államok) 
és a nemzetközi rendszer biztonságával foglalkozik. Bemutat-
ja és elemzi a kihívásokat, a rájuk adható válaszokat, az álla-
mi és nemzetközi szinten eljárni képes szervezeteket és sze-
replőket. Kiinduló értelmezési kerete a biztonságfogalom 
bővülő koncepciójára támaszkodik. Eszerint a biztonság 
fogalma a történelmi alapot jelentő katonai dimenzión túl 
minden irányban bővül: a korszerű biztonságfogalom a tár-
sadalmi, a politikai, a gazdasági, a környezeti és az informa-
tikai dimenziókat is tartalmazza. A tankönyv ehhez a folyto-
nosan változó világhoz kínál belépő ismereteket.
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