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A biztonság fogalmának átalakulása, a többdimenziós biztonság-

fogalom Barry Buzan nyomán; a nemzetközi politikaelméleti 

irányzatok biztonságfelfogása 

A biztonság tárgya: 
 
Ha az államokat választjuk a vizsgálódás középpontjául, akkor a biztonság, a 

megóvás tárgya általában hármas: 

 

- az ország szuverenitása: területi épségében, alkotmányos rendjének 

szilárdságában és sérthetetlenségében, a demokratikusan választott 

népképviselete által kitűzött programok zavartalanságában nyilvánul meg. 

 

- az állampolgárok élete: az állampolgárok élete, testi integritása, szélesebb 

értelemben életfeltételeinek sérthetetlensége 

 

- a nemzeti értékek, nemzeti vagyon: ezen belül a gazdaság, az infrastruktúra, a 

természeti környezet, a kulturális értékek, létfontosságú szolgáltatások (pl. víz, 

gáz, áram stb.) biztonsága.1 

 

A biztonság tartalma: 
 
A biztonság meglétének vagy sérelmének leírására három megközelítés alkalmazható: 

 

- de facto biztonság: a biztonság olyan fenyegetettség, kockázat nélküli 

állapot, amikor az elméleti biztonságot veszélyeztető tényezők 

aktivizálódása nem várható, tehát nincs szükség kivételes rendszabályok 

életbeléptetésére sem egyéni, sem csoportos, sem állami szinten. 

 

- tudati biztonság, a biztonság percepciója: a társadalom, az emberek 

biztonságérzete, amely lehet reális, kifejezheti a valós állapotot, de lehet 

téves, manipulált, alul- vagy túlértékelt. Lehetnek olyan csoportok az országon 

belül, vagy éppen maga az ország kormányzata, amelyek a veszélyeket a saját 

érdekükben felnagyítják, sőt veszélyérzeteket keltenek, más esetekben pedig a 

veszélyek alábecsülésében lehetnek érdekeltek. A fenyegetettség érzetnek 

általában cselekvésre kell késztetnie a politikát, akár a téves fenyegetésérzet 

eloszlatása, akár a szükséges garanciák, megtétele érdekében. 

 

Példa: ha az európai polgárok biztonság-percepcióját vizsgáljuk, az 

Eurobarométer 2017-es jelentése szerint az európai polgárok a terrorizmust 

                                                             
1 Deák Péter (szerk.): Biztonságpolitikai kézikönyv Osiris Kiadó 2007, 12-13. 
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(95%), a szervezett bűnözést (93%), a természeti és ember okozta katasztrófákat 

(89%), a kiberbűnözést (87%) és a schengeni külső határokat jelölték (86%) meg 

mint Európa biztonságát veszélyeztető tényezőket. Ugyanakkor nagy eltérés volt 

a tagállamok között az egyes fenyegetések megítélésében.  Amíg a terrorizmust a 

válaszadók 86 százaléka tekintette fontos fenyegetésnek Svédországban, addig 

Cipruson 98 százaléka. Ugyanakkor a külső határok sebezhetőségét az észt 

válaszadók 72 százaléka, míg a magyar megkérdezettek 93, a bolgárok pedig 95 

százaléka tartotta meghatározó fenyegetésnek.2 

 

- intézményes, jogi biztonság: a biztonság külső és belső garanciáinak 

rendszerét, intézményeit jelenti, amelyek alkalmasak a veszélyek, 

fenyegetések elhárítására. 3 

 

Például állami szinten adottak a fegyveres, rendvédelmi, információszerző 

szervek, előrejelző rendszerek, infrastruktúra, tervezettség; vagy éppen 

nemzetközi szinten kollektív védelmi rendszerek (NATO), nemzetközi 

rendvédelmi szervek (Interpol, Europol). 

 

A biztonság elemzésének szintjei: 

A biztonsági elemzések alapvetően több szinten végezhetők, az egyes nemzetközi 

politikaelméleti iskolák, más-más elemzési szintet preferálnak: 

- globális szint: a fennálló nemzetközi rendszer biztonságát, stabilitását és az 

azokat fenyegető tényezők vizsgálata (a strukturális realizmus preferált 

megközelítése); 

- regionális szint: egy-egy régió, országcsoport biztonsági környezetét helyezi a 

elemzés fókuszába ; 

- lokális szint: jellemzően egy-egy állam biztonságát és az azt ért kihívásokat, 

fenyegetéseket veszi górcső alá (realizmus). 

A többdimenziós biztonság-fogalom, a biztonság szektorális elmélete: 

A biztonság szektorális elméletét a koppenhágai iskolához tartozó Barry Buzan és 

szerzőtársai 1983-ban megjelent „Emberek, államok és félelem: a nemzetbiztonság 

kérdése a nemzetközi kapcsolatokban” (People, States and Fear: The National Security 

Problem in International Relations) c. munkájukban vezették be a biztonság szektorális 

elméletét, jelentősen kiszélesítve ezzel az addig hagyományosan katonai biztonságként 

                                                             
2 European Commission: Europeans’ attitudes towards security  Special Eurobarometer 464b 2017, 15-21. 
3 Deák Péter (szerk.): Biztonságpolitikai kézikönyv Osiris Kiadó 2007,13. 
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értelmezett fogalmát: katonai, gazdasági, politikai, társadalmi és környezeti 

biztonságot. Az egyes szektorok jelentését és a bennük felmerülő biztonsági kihívásokat 

az alábbi táblázat foglalja össze: 

 
Biztonsági szektor 

 

 
Kihívások 

Katonai: a katonai támadó és védelmi erő 
kiépítése és fenntartása mind a belső mind 
a külső fegyveres fenyegetésekkel 
szemben. Az állam fő célja a területének 
(szárazföld, víz, légtér) és a lakosságának a 
védelme. 

- a status quo-val elégedetlen 
államok 

- terrorszervezetek 
- szervezett bűnözői csoportok 

Gazdasági: az állam nyersanyagokhoz, 
energiahordozókhoz való hozzájutásának 
biztosítottsága, az adóssághelyzete, 
valutáris kiszolgáltatottsága, a nemzetközi 
recessziók átgyűrűzése, az állam 
költségvetési, növekedési, inflációs 
mutatóinak alakulása határozza meg. 

- gazdasági válságok (helyi, 
regionális, globális) 

- energiafüggőség 
- gazdasági szankciók (bojkott, 

embargó) 

Politikai: a védelem tárgyát elsősorban az 
állam szuverenitása jelenti, ennél fogva 
egyrészt az adott ország belső stabilitását, 
intézményeinek működőképességét, az 
állami funkciók zavartalan állátásának 
képességét, másrészt konszolidált, 
fenyegetésektől mentes külkapcsolatait, 
nemzetközi pozícióját értjük a politikai 
biztonság fogalma alatt. 

- más állam/államok befolyásszerző 
szándéka 

- szélsőséges politikai erők 
- a belső politikai konszenzus 

minimumának hiánya 
- az alapvető állami intézmények 

működő képtelensége 

Társadalmi: a nyelv, a kultúra a nemzeti 
hagyományok értékek, a vallási-nemzeti 
identitás fenntarthatóságát jelenti. Az 
ország területén élő nemzetek, 
nemzetiségek, etnikumok, vallási 
felekezetekhez tartozók békés egymás 
mellett élését, a szociális békét. 

- migráció, 
- nemzetiségi, etnikai, vallási 

ellenségeskedés 
- kiugró szociális különbségek 

Környezeti: az adott ország földrajzi, 
vízrajti helyzete, éghajlata, földrengés-
veszélyezettsége, a környezetet 
veszélyeztető emberi magatartások 
határozzák meg.    

-     áradások, szökőárak 
-     földrengések 
-     vulkánkitörések 
-     éghajlatváltozás 
-     vízhiány 

Saját szerkesztésű táblázat Deák Péter (szerk.): Biztonságpolitikai kézikönyv Osiris Kiadó 2007, 14-17. 
alapján 
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Buzanék ugyan nem említik, de további legalább két biztonsági dimenziót meg kell 

különböztetnünk: a humán- és a kiberbiztonságot. 

Humán biztonság: – amely szorosan 
kapcsolódik a társadalmi biztonság 
fogalmához – esetében a biztonság alanya 
már nem az állam, hanem az ember, az 
egyén.  A koncepció alapjait az ENSZ 
Fejlesztési Programjának az 1994-es 
Humán Fejlődés Jelentése rakta le. Az 
egyén, az individuum védelmét (élet, testi 
integritás, emberi méltóság), az emberhez 
méltó környezet és életminőség alapvető 
feltételeinek biztosítottságát jelenti.  

- járványok 
- éhezés 
- vízhiány 
- környezetszennyezés 
- munkanélküliség,  
- kábítószerek,  
- bűnözés, 
- szabadságjogok tömeges megértése 

Kiberbiztonság: mindazoknak az 
eszközöknek, politikáknak, biztonsági 
koncepcióknak, tevékenységeknek az 
összessége, amelyek arra irányulnak, hogy 
megvédjék a számítógépes környezetet, az 
ezt használó szervezetek és felhasználók 
eszközeit, rendszereit. 

- kiberhadviselés, állami támogatású 
kibertámadások 

- kiberbűncselekmények (hacker-
támadások pl. magánszemélyek 
közösségi profiljai, email-fiókja 
ellen) 

- kiberfegyverek terjedése 
Saját szerkesztésű táblázat Péczeli Anna: A humán biztonság elmélete és gyakorlata, 
Kanada és Japán példáján Grotius.hu 2011 2-3. 
http://www.grotius.hu/doc/pub/ESLRKT/2011_243_peczeli_anna_a_human-biztonsag_elmelete_es-
gyakorlata.pdf (2019.01.15.) és Kovács László: Kiberbiztonság és -stratégia Dialóg campus, Budapest2018 
17-21. alapján 

A biztonság egyes szektorai természetesen egymástól nem elszigetelve léteznek, hanem 

egymással igen szoros kölcsönhatásban.  

A szektorális biztonság kialakulásának okai, körülményei 

Az 1970-es évektől kezdődően – főleg a neoliberális institucionalizmus és a 

neorealizmus részéről – fokozatosan merült fel az igény a biztonság fogalmának 

átgondolására, kiszélesítésére. Az 1973-as első és 1979-es második olajválság 

rávilágított a gazdasági folyamatok fontosságára a világpolitikában, és felmerült az 

igény a gazdasági kérdések a „high politics” körébe emelésére. Egyre inkább 

nyilvánvalóvá vált, hogy a biztonság fogalmát nem lehet leszűkíteni pusztán a katonai 

dimenzióra.  

A hidegháború vége és a globalizáció egyre erősödő folyamata pedig csak tovább 

erősítette a biztonság fogalma átalakításának szükségességét. Egyrészt a globalizáció 

felerősödésével és az ún. nem állami szereplők elszaporodásával az államközpontú 

vesztfáliai nemzetközi rendszer  átalakulása vette kezdetét, másrészt a hidegháború és a 

kétpólusú nemzetközi biztonsági architektúra végével a könnyen azonosítható ellenség, 

http://www.grotius.hu/doc/pub/ESLRKT/2011_243_peczeli_anna_a_human-biztonsag_elmelete_es-gyakorlata.pdf
http://www.grotius.hu/doc/pub/ESLRKT/2011_243_peczeli_anna_a_human-biztonsag_elmelete_es-gyakorlata.pdf
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a statikus nemzetállam mellett új típusú biztonsági fenyegetések jelentek meg (pl. 

nemzetközi terrorizmus, tömegpusztító fegyverek proliferációja, migráció, 

klímaváltozás). 

A Koppenhágai Iskola a nemzetközi viszonyok elméletén, illetve a biztonsági 

tanulmányokon belül kialakult csoportosulás, amely a Koppenhágai Békekutató 

Intézetről és az ott dolgozó, a megközelítést magáénak valló akadémikusokról kapta az 

elnevezését. A Koppenhágai Iskola egyrészt a biztonság értelmezésének kiszélesítésével, 

átalakításával, valamint a biztonságiasítás fogalmának bevezetésével vált ismertté. Fő 

képviselői: Barry Buzan, Ole Waever, Jaap de Wilde. 

 

A nemzetközi politikaelméleti irányzatok biztonságfelfogása 

 

 
Elmélet 

 

 
Biztonságfelfogás 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Realizmus 

Az államközpontú realista megközelítés az államoktól 
származó, alapvetően katonai jellegű fenyegetésekre 
koncentrál. Központi fogalma az állami önsegély (self 
help), amely a nemzetközi rendszer anarchikus 
jellegéből fakad. Ebben az államoknak maguknak kell 
szavatolniuk biztonságukat egy államok feletti globális 
entitás hiányában.  

A biztonság, illetve a védelem tárgya is alapvetően az 
államhoz kapcsolódik: az állam területe, népessége, 
szuverenitása, nemzeti értékek, nemzeti vagyon. Másik 
centrális fogalom a biztonsági dilemma, mi szerint az 
államok alapvetően hatalmuk növelése és fegyverkezés 
útján igyekeznek a biztonságukat növelni, ez más 
államokban a fenyegetés érzetét kelti, amelyre 
jellemzően a védelmi kiadások növelésével és 
fegyverkezéssel reagálnak, egy fegyverkezési spirál 
veszi tehát kezdetét. A dilemma lényege tehát, ha nem 
fegyverkezik, nem érzi szavatolva biztonságát, ha pedig 
fegyverkezik, ezzel növeli a fegyveres konfliktusok 
kirobbanását.  

A territorialitás elvére és a hatalomközpontúságra építő 
megközelítés a fegyveres konfliktusokat, háborúkat a 
nemzetközi politika természetes és egyben 
kiküszöbölhetetlen elemének tekinti. 

 
 
 
 

A liberalizmus egyik fő képviselője, Woodrow Wilson 
szerint a fegyverkezési versenyt és a titkos diplomáciát 
száműzni kell a nemzetközi politikából a tartós béke 
érdekében. 
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Liberalizmus 

A liberálisok által favorizált kollektív biztonság eszméje 
(amely eredetileg a nemzetközi jogász, Emmerich de 
Vattel nevéhez fűződik- 18. század) értelmében az 
államok egy tartós szövetségre lépő csoportjának minden 
tagja vállalja, hogy a szövetségen belül nem alkalmaz 
fegyveres erőszakot, illetve hogy a szövetséget vagy 
annak valamely tagját érő agresszióval szemben azonnal, 
fegyveres segítségnyújtás révén fellép.  

Immanuel Kant nevéhez fűződik a demokratikus béke 
koncepciója, miszerint a béke ugyan nem természetes 
állapot, de megteremthető, mégpedig a demokratikus 
berendezkedésű államok elterjedése révén, amelyek 
egymás között szinte soha nem lépnek háborúra, 
kapcsolataikat a kereskedelem és az ebből fakadó 
kölcsönös előnyök megóvása jellemzi.  

 
 
 
 
 
 
Neorealizmus 

Az offenzív neorealisták – hasonlóan a realistákhoz – 
szintén anarchikusnak látják a nemzetközi rendszert és 
elkerülhetetlennek tartják az államok közötti 
konfliktusokat, ugyanakkor az államok helyett a 
nemzetközi rendszert és annak jellemzőit helyezik a 
vizsgálódásuk középpontjába. A fegyveres konfliktusok 
nem csak az államok hatalmi politikájából 
eredeztethetők, hanem a nemzetközi rendszer 
struktúrájából is.  

A defenzív neorealizmus – hasonlóan a 
neoliberalizmushoz – a háborúk elkerülését 
lehetségesnek tartja és útját a nemzetközi 
együttműködésekben látja.  

A gazdasági realizmus a hagyományos katonai 
fenyegetések mellett a gazdasági kérdéseknek és a 
gazdasági biztonságnak a fontosságára is figyelmeztet. 

 
 
 
 
 
 
Neoliberalizmus 

A nemzetközi béke és biztonság szavatolásának módja az 
államok tartós és intézményesített együttműködése, 
eszközei pedig a nemzetközi intézmények vagy más 
néven nemzetközi rezsimek (pl. nemzetközi 
szervezetek, nemzetközi konferenciák, nemzetközi bírói 
fórumok, a nemzetközi jog szabályai). 
Az államok tartós együttműködése nemcsak lehetséges, 
de szükségszerű is a globalizáció okozta kölcsönös 
függőség (interdependencia) okán.  
Egyes neoliberális szerzőknél megjelenik a tartós békét 
biztosító világkormány koncepciója. 
Beemelnek a biztonsági kérdések elemzésébe olyan 
területeket is mint a gazdaság és a környezet. 

 
 
 

A kritikai megközelítés kiindulópontja, hogy a természeti 
világ objektíve adott tényeivel (pl. keleten kel fel a nap) 
szemben a társadalmi világ tényei (pl a nemzetközi 
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(Szociál)Konstruktivizmus 

rendszer jellemzői, az államok magatartás) nem 
objektíve adottak, hanem a társadalom által 
konstruáltak, ezért azok jelentése, tartalma változhat = 
>konstruktivizmus.  
A biztonság jelentéstartalma is változó tényező, 
lényegében az válhat biztonsági kérdéssé, amelyet a 
társadalomban zajló diskurzus eredményeképpen annak 
nyilvánítanak. = > biztonságiasítás. 

Saját szerkesztésű táblázat Deák Péter (szerk.): Biztonságpolitikai kézikönyv Osiris Kiadó 2007, 24-37. 
alapján 

Ellenőrző kérdések: 

1. Milyen szektorait/dimenzióit különböztethetjük meg a biztonságnak? 

2. Milyen elemzési szintjei vannak a biztonságnak? 

3. Kinek a nevéhez köthető a biztonság szektorális elméletének kidolgozása? 

4. Milyen okokra vezethető vissza a biztonság fogalmának átalakulása? 

5. Mit értünk katonai biztonság alatt, milyen katonai fenyegetésekről beszélhetünk? 

6. Mit értünk a politikai biztonság szektora alatt és milyen kihívások merülnek itt 

fel? 

7. Mi a gazdasági biztonság és mik a veszélyeztető tényezői? 

8. Mit értünk társadalmi és humán biztonság alatt? 

9. Mi a környezetei és kiberbiztonság? 

10. Jellemezze az egyes nemzetközi politikaelméleti irányzatok biztonságfelfogását! 

 

Ajánlott irodalom, források: 

Barry Buzan a biztonsági szektorokról: 

https://www.youtube.com/watch?v=dqdzRjSlz34&list=PLN2PimjeS4zwa7NO46mSX3V

LzFSvPqkF2   

Barry Buzan: Peace, Power, and Security: Contending Concepts in the Study of 

International Relations Journal of Peace Research, Vol. 21, No. 2, Special Issue on 

Alternative Defense (Jun., 1984), 109-125. 

Rada Péter: Átalakuló biztonsági kihívások. A biztonság dimenziói In: Rada Péter 

(szerk.): Új világrend? Nemzetközi kapcsolatok a hidegháború utáni világban Corvinus 

Külügyi és Kulturális Egyesület Ifjú Közgazdászok Közhasznú Egyesülete 2007. 53-73. 

http://www.grotius.hu/cikk/Grotius_konyvtar_1_szam_Uj_vilagrend.pdf  

Tálas Péter: Széljegyzet a biztonság szubjektív percepciójának veszélyeiről II. Nemzet és 

Biztonság 2009. június 29-38. 

http://www.nemzetesbiztonsag.hu/cikkek/talas_peter-

szeljegyzet_a_biztonsag_szubjektiv_percepciojanak_veszelyeir__l__ii__.pdf  

https://www.youtube.com/watch?v=dqdzRjSlz34&list=PLN2PimjeS4zwa7NO46mSX3VLzFSvPqkF2
https://www.youtube.com/watch?v=dqdzRjSlz34&list=PLN2PimjeS4zwa7NO46mSX3VLzFSvPqkF2
http://www.grotius.hu/cikk/Grotius_konyvtar_1_szam_Uj_vilagrend.pdf
http://www.nemzetesbiztonsag.hu/cikkek/talas_peter-szeljegyzet_a_biztonsag_szubjektiv_percepciojanak_veszelyeir__l__ii__.pdf
http://www.nemzetesbiztonsag.hu/cikkek/talas_peter-szeljegyzet_a_biztonsag_szubjektiv_percepciojanak_veszelyeir__l__ii__.pdf
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Tálas Péter Objektív biztonság és szubjektív biztonsági percepcióról szóló előadása a 
XVIII. Euroatlanti Nyári Egyetemen https://www.youtube.com/watch?v=Fbk_YxvEpjo  
 

Ürmösi Károly: A biztonság, a biztonság fogalma Hadtudományi Szemle 2013. 6. 

évfolyam 4. szám 147-157. http://archiv.uni-

nke.hu/downloads/kutatas/folyoiratok/hadtudomanyi_szemle/szamok/2013/2013_4/

2013_4_alt_urmosi.pdf   

 

 

 

 

Jelen tananyag a Szegedi Tudományegyetemen készült az Európai Unió 

támogatásával. Projekt azonosító: EFOP-3.4.3-16-2016-00014 azonosító: EFOP-

3.4.3-16-2016-00014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Fbk_YxvEpjo
http://archiv.uni-nke.hu/downloads/kutatas/folyoiratok/hadtudomanyi_szemle/szamok/2013/2013_4/2013_4_alt_urmosi.pdf
http://archiv.uni-nke.hu/downloads/kutatas/folyoiratok/hadtudomanyi_szemle/szamok/2013/2013_4/2013_4_alt_urmosi.pdf
http://archiv.uni-nke.hu/downloads/kutatas/folyoiratok/hadtudomanyi_szemle/szamok/2013/2013_4/2013_4_alt_urmosi.pdf
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A biztonság katonai dimenziója; a katonai szektor kihívásai és az 
azokra adott válaszok 

 

A katonai biztonság fogalma:  

 

A katonai biztonság szektorában a veszélyeztető tényezők katonai jellegűek, és az 

ellenük való fellépéshez is többnyire – de nem mindig kizárólagosan – katonai 

potenciál szükséges. A katonai szektor a biztonság alapvető dimenziója, mert az 

itt felmerült fenyegetések a védendő tárgy közvetlen fizikai fennállását, létezését, 

egzisztenciáját érintik. 

 

A katonai dimenzió és a biztonság más szektorai között kölcsönhatások és bizonyos 

átfedések találhatók. A legszorosabb kapcsolat a politikai szektorral ál fenn, mert 

egymás eszközeit is használják, a gazdasági és társadalmi szektorral is jelentős az 

átfedés, hiszen előbbi biztosítja a katonai szektor fenntartásához szükséges anyagi, míg 

utóbbi a humánerőforrásokat. Végül, de nem utolsó sorban a környezetei biztonsággal 

fennálló kapcsolata folyamatosan növekszik az éghajlatváltozás és egyéb természeti, 

környezeti kihívások jelentett veszélyek más biztonsági szektorokra való átgyűrűzése 

okán.1 

 

A katonai dimenzió tekinthető a biztonság szektorai között a legrégebbinek és egyben a 

legintézményesültebbnek is. A katonai dimenzió hagyományosan központi szereplője az 

állam, amely jellemzően a fegyveres erő alkalmazásának monopóliumával bír saját 

területén belül.  Amennyiben az állam nem képes szavatolni a területe és lakossága 

biztonságát, akkor ez elvezethet a törékeny, illetve bukott államok kialakulásához, 

amikor különböző csoportok (hadurak, törzsek, terrorszervezetek) veszik át az 

ellenőrzést az ország vagy annak bizonyos területei fölött.  

 

A katonai biztonság állami szintje mellett azonban beszélhetünk annak nemzetközi 

arénájáról, szereplőiről és intézményrendszeréről is (pl. globális szinten az ENSZ 

Biztonsági Tanácsa, regionális szinten a NATO vagy éppen az EU közös biztonság- és 

védelempolitikája). Ezeknek a nemzetközi biztonsági szereplőknek a cselekvőképessége 

azonban az azokban részt vevő államok katonai képességén nyugszik, amely továbbra is 

indokolja a katonai biztonság államközpontú megközelítésének elfogadást. 

 

  

                                                             
1 Vida Csaba: A biztonság és a biztonságpolitika katonai elemei Nemzetbiztonsági Szemle 2013/1. 92. 
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A katonai biztonságot érő kihívások, fenyegetések és az azokra adott 

válaszok:  

 

A katonai biztonság szektorát – ha azt az állam szempontjából nézzük – külső [pl. egy 

másik állam fenyegetése (amely lehet akár egy hadgyakorlat is), támadása, a 

tömegpusztító fegyverek terjedése] és belső kihívások [pl. felkelők, szeparatista 

mozgalmak], fenyegetések érhetik. Ugyanakkor az egy-egy államot érő biztonsági 

fenyegetések könnyen hatással lehetnek a környező országokra, regionális biztonsági 

kockázatot keletkeztetve. Az államot érő nemzetközi kihívások tehát a szűkebb 

(regionális) vagy tágabb (globális) nemzetközi biztonságot érő kihívások is. 

 

A Szovjetunió széthullásával és a globalizáció folyamatának felerősödésével két 

párhuzamos és sokszor egymást erősítő tendenciának lehetünk a szemtanúi: 

egyrészt a hidegháborús szembenálláson alapuló biztonsági architektúra és 

kétpólusú nemzetközi rendszer felbomlása, másrészt a nemzetközi viszonyok 

nem állami szereplőinek elszaporodása (nemzetközi szervezetek, transznacionális 

vállalatok, terrorszervezetek, szervezett bűnözői csoportok) és ezzel a vesztfáliai 

államközpontú nemzetközi rendszer megkérdőjeleződése. A posztbipoláris nemzetközi 

rendszerben a biztonsági fenyegetések jelentős része nem az államoktól származik, 

hanem sokszor nehezen azonosítható nem állami szereplőktől. A szakirodalom új 

típusú biztonsági fenyegetésekről, kihívásokról beszél ennek kapcsán.2 

 

A status qou-val elégedetlen államok: 

Minden állam alapvető feladata az ország szuverenitásának és területének védelme, s az 

állampolgárok biztonságának garantálása. A katonai szektorban a kihívásokat 

hagyományosan azok az államok képviselik, amelyek az adott status quo-val 

elégedetlenek, s akár közvetlen szomszédjaikkal, akár más államokkal 

kapcsolatban területi vagy egyéb követeléseik vannak. Ilyen esetnek tekinthetjük 

Argentína akcióját 1982-ban a Falkland-szigetek „visszaszerzésére” Angliától, vagy 

éppen a Krím-félsziget Oroszország általi megszállása 2014-ben.  

 

A Krím-félsziget orosz annexiója eklatáns példája egy állam területi integritása 

más állam általi megsértésének, habár azt Oroszország és a szakadár erők 

megpróbálták nemzetközi jogi értelemben legális folyamatként feltüntetni. Mint 

ismeretes 2013 végén tömegtüntetések kezdődtek Ukrajnában reakcióként arra, hogy az 

elnök, Viktor Janukovics nem írta alá az EU-Ukrajna társulási egyezményt. A 
                                                             
2 Rada Péter: Átalakuló biztonsági kihívások. A biztonság dimenziói 53-54. In: Rada Péter (szerk.): Új 
világrend? Nemzetközi kapcsolatok a hidegháború utáni világban Corvinus Külügyi és Kulturális Egyesület 
Ifjú Közgazdászok Közhasznú Egyesülete 2007. 53-73. 
http://www.grotius.hu/cikk/Grotius_konyvtar_1_szam_Uj_vilagrend.pdf (2019.01.20.) 

http://www.grotius.hu/cikk/Grotius_konyvtar_1_szam_Uj_vilagrend.pdf
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tüntetésekből nőtt ki az ún. Euromajdan-mozgalom, amelynek kettős követelése 

egyrészt a társulási szerződés aláírása, másrészt az oroszbarát Janukovics hivatalból 

való távozása volt. Janukovics 2014. február 21-én Moszkvába menekült, ezt követően az 

ukrán parlament leváltotta posztjáról és Olekszandr Turcsinovot az addigi ideiglenes 

elnököt nevezte ki. Míg az új kormányt az USA és az EU elismerte, addig Oroszország 

illegitimnek nevezte. Ukrajna keleti részében tüntetések indultak az oroszbarát elnök 

menesztése miatt. Az oroszországi támogatással szervezett és végrehajtott tüntetések 

erőszakossá váltak. A megmozdulások az ország délkeleti térségeire is kiterjedtek. 2014. 

február 26-ától orosz anyanyelvű, a Putyin-rendszert idealizáló szakadár fegyveresek és 

egyenruha nélküli, beszivárgó orosz speciális erők fokozatosan átvették az ellenőrzést a 

Krím-félsziget fölött. 2014. március közepére becslések szerint már 15.000 orosz katona 

tartózkodott a Krímben. Március 16-án népszavazást tartottak a Krímben, amelyen 

megszavazták az elszakadást Ukrajnától. Másnap a krími parlament kikiáltotta a 

félsziget függetlenségét, és kérte csatlakozását Oroszországhoz. Március 27-én az ENSZ-

közgyűlés kiadta a 68/262-es állásfoglalását, amely kimondja, hogy a krími népszavazás 

érvénytelen, és Krím Oroszországhoz csatolása jogszabályellenes (a Biztonsági 

Tanácsban Oroszország állandó tagsága és egyben vétó joga miatt ilyen tartalmú 

határozat elfogadásra természetesen nem volt mód).3  

 

Terrorszervezetek, terrorizmus: 

A nemzetközi biztonsági tanulmányok modern elmélete a terrorista csoportokat a 

biztonságpolitika ún. nem állami szereplői közé sorolja. A terrorizmusnak nincsen 

nemzetközileg elfogadott jogi definíciója. Bár a modern nemzetközi terrorizmus több 

mint három évtizede alatt a kérdéssel foglalkozó szakirodalom több mint száz definíciót 

fogalmazott meg, illetve tett közzé a terrorizmusra vonatkozóan, egyik körül sem alakult 

ki széles nemzetközi konszenzus.  

A több száz definícióból előállítható a terrorizmus általános fogalma, miszerint 

amennyiben polgári személyek, megélhetési javaik, életmódjuk és kormányuk a 

terror célpontjává válik – vagyis az erőszak szélsőséges formájával fenyegetik 

őket vagy velük szemben az erőszak szélsőséges formáit alkalmazzák valamilyen 

cél elérése érdekében –, akkor azokat, akik elkövetik ezeket a cselekményeket, 

terroristáknak tekinthetjük, és tevékenységüket pedig, amit folytatnak, 

terrorizmusnak.4 

A nemzetközi konszenzus hiánya nem jelenti azt, hogy az egyes nemzetközi 

szervezeteknek és az egyes országoknak ne lennének terrorizmusdefiníciói, de ezek 

bizonyos mértékben eltérnek egymástól. Fontos utalnunk arra is, hogy komoly vita 

                                                             
3 Padányi József – Tomolya János: Háború és béke Ukrajnában, avagy keleten a helyzet változatlan 1. rész 
65-67. Hadtudomány 2017/1–2. 63-83. 
4 Tálas Péter: A nemzetközi terrorizmus és a szervezett bűnözés hatása a nemzetközi biztonságra és 
Magyarország biztonságára Budapest, 2007. január 6. 
https://kisebbsegkutato.tk.mta.hu/uploads/files/archive/904.pdf (2019.01.20.) 

https://kisebbsegkutato.tk.mta.hu/uploads/files/archive/904.pdf
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folyik arról, hogy a terrorizmust elsősorban büntetőjogi (Európa), avagy büntetőjogi és 

politikai kategóriaként (Amerika) kell-e értelmezni. A NATO-nak terrorizmus-definíciója 

szerint a terrorizmus „politikai, vallási vagy ideológiai célkitűzések elérése érdekében 

kormányok és társadalmak kényszerítésére vagy megfélemlítésére tett kísérletben 

egyének vagy javak elleni erő vagy erőszak törvénytelen alkalmazása, illetve azzal való 

fenyegetés”.5 

A terrorizmus-definíció hiánya nem korlátozza a terrorizmus elleni fellépést, sem 

nemzeti, sem pedig nemzetközi szinten. Sőt azt mondhatjuk, hogy e tekintetben jóval 

nagyobb a nemzetközi konszenzus, mint a terrorizmus fogalmának meghatározása 

terén. Igaz ugyanakkor, hogy a fellépés definiálása kapcsán is érvényesülnek bizonyos 

megközelítési eltérések. Míg például az Egyesült Államokbeli elemzők inkább a „harc” és 

„háború” fogalmát használják a fellépés kapcsán, addig az európai megközelítés – 

nagyobb hangsúlyt adva a nem katonai eszközöknek a terrorizmus elleni fellépésben – 

szívesebben beszél „küzdelemről”. Látnunk kell azt is, hogy még ha „háborúként” is 

definiáljuk a terrorizmussal szembeni fellépést, azt akkor sem tekinthetjük 

hagyományos értelemben vett háborúnak, sokkal inkább egy olyan több fronton és több 

eszközzel folyó küzdelemről van szó, melynek során minden korábbinál jobban 

felértékelődnek a nem katonai eszközök is.  

A terrorizmus elleni fellépés három komponensből áll:  

• A védekező, az emberek, a közélet, az épületek, az infrastruktúra sebezhetőségének 

csökkentésére irányuló terrorizmus-elhárító tevékenységből (antiterrorism);  

• Az offenzív, a terrorista támadásoknak a terroristák azonosítása, feltartóztatása és 

felszámolása útján történő megelőzésére irányuló terrorizmus-felszámoló 

tevékenységből (counter-terrorism);  

• A terroristatámadást követően kialakult helyzet (katasztrófa-, szükséghelyzet) 

megoldását és stabilizálását célzó következménykezelő tevékenységből 

(consequence management).6 

 

Szervezett bűnözői csoportok:  

 

A terrorizmushoz hasonlóan az 1960-as évek végétől több tucat definíció született a 

szervezett bűnözésre vonatkozóan is, de egy széles nemzetközi konszenzuson alapuló 

jogi fogalom kialakításáig itt sem jutott a nemzetközi közösség. 

Az Interpol meghatározása szerint a szervezett bűnözői csoport „bármely 

egységes szervezetű csoport, amelynek legfőbb célja az, hogy illegális 

                                                             
5 Idézi Tálas 2007, 6. 
6 Tálas 2007, 7-8. 
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tevékenységek révén pénzt szerezzen, és gyakran a félelem és korrupció 

segítségével biztosítja túlélését”.7  

A szervezett bűnözői csoportok – mint nem állami szereplők – önmagukban is 

fenyegethetik egy-egy állam biztonságát, de mivel alapvetően gazdasági motiváció 

vezérli cselekedeteiket, elsősorban a gazdasági és a társadalmi biztonság területén 

okoznak kihívást és így a kriminológia és nem elsősorban a biztonságpolitika 

témakörébe tartoznak. Egyre inkább megfigyelhető az a trend, hogy a terrorista 

csoportok együttműködést kezdeményeznek különböző területeken a bűnözői 

csoportokkal, egyrészt, hogy annak infrastruktúráját használják, másrészt, hogy saját 

tevékenységüket finanszírozzák.  

Léteznek bizonyos faktorok, amelyek kedveznek a szervezett bűnözés és a terrorizmus 

összefonódásának, ilyenek többek között az állam kudarca, az etnikai, vallási 

törésvonalak mentén mélyen megosztott társadalom, növekvő jövedelmi különbségek a 

társadalmon belül, túlzsúfolt nagyvárosok. A két csoport együttműködése elsősorban 

úgy alakul ki, hogy használják egymás „szolgáltatásait”, például hamis papírok 

beszerzése, vagy emberrablások során. A későbbiek során az együttműködés olyan 

intenzívvé válhat, hogy igazából nem lehet megkülönböztetni a két csoportot 

egymástól.8  

 

A tömegpusztító fegyverek terjedése:  

 

A tömegpusztító fegyverek alapvetően három csoportba sorolható: nukleáris 

(atom), vegyi és biológiai fegyverek. Az ENSZ Leszerelési Bizottsága 1954-ben 

minősítette a fenti fegyvereket tömegpusztító fegyvereknek, értve ez alatt, hogy a 

többi fegyverhez képes azonos körülmények között jellegüknél fogva rövid időn 

belül rendkívül nagymértékű pusztítást képesek okozni az élős szervezetekben 

vagy akár az épített környezetben. 

 

A tömegpusztító fegyverek terjedése két irányból is fenyegetést jelenthet az államokra, 

illetve a nemzetközi biztonságra: egyrészt diktatórikus és külpolitikájukban expanzióra, 

agresszióra hajlamos államok nukleáris hatalommá válása (lásd Észak-Korea és Irán 

atomprogramjait), másrészt nukleáris fegyverek, valamint biológiai és vegyi fegyverek 

terrorszervezetekhez vagy más nem állami szereplők kezére jutása révén.  

 
A nukleáris fegyverek terjedése elleni fellépés, a nukleáris non-proliferáció a 

nukleáris fegyverek horizontális terjedését, azaz az atomhatalmak számának 

növekedését és a vertikális terjedését, azaz a nukleáris fegyverek számbeli és 

minőségbeli továbbfejlesztését próbálja megakadályozni. A non-proliferációs rendszer 

                                                             
7 Idézi Tálas 2007, 7. 
8 Rada 2007, 60. 
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logikája: ha egy állam feladja a nukleáris fegyverek megszerzésére irányuló törekvését 

és nemzetközi ellenőrzés alá helyezi nukleáris tevékenységét, akkor cserébe hozzáférést 

kap a nukleáris energia békés célú felhasználásához szükséges anyagokhoz, 

technológiákhoz, berendezésekhez. A rendszer alapját az 1968-as Atomsorompó 

Egyezmény (Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons–NPT) jelenti. A non-

proliferációs rendszer elemei: a nukleáris fegyvereket korlátozó szerződések + a 

nukleáris fegyverek exportjának ellenőrzési rendszere. A nukleáris fegyverek 

terjedését korlátozó szerződéseknek több fajtájáról beszélhetünk. Az első generációs 

vagy deklaratív szerződések elsősorban a bizalomépítést célozták a nukleáris 

fegyverekkel rendelkező államok között, sem a nukleáris fegyverek számára, sem az 

azokkal rendelkező államokra nézve nem tartalmaztak korlátozó rendelkezéseket (pl. 

Euratom Szerződés 1957, Részleges Atomcsend Szerződés 1963). A második 

generációs nukleáris fegyverzetkorlátozási szerződések a nukleáris fegyverek mind 

horizontális mind vertikális terjedésének felső korlátot szabtak. A vállalt korlátozások 

betartásának ellenőrzésére komoly verifikációs mechanizmusokat léptettek életbe. nem 

tartalmaztak azonban rendelkezést az atomfegyverek leszerelésére vonatkozóan (pl. 

Atomsorompó Szerződés 1968, Első Megállapodás a Hadászati Fegyverek Korlátozásáról 

SALT I 1972). A harmadik generációs leszerelési szerződések abban jelentenek 

többet a fegyverkorlátozási szerződéseknél, hogy a már meglévő nukleáris fegyverek 

csökkentését célozzák (pl. A Hadászati Támadófegyverek Csökkentéséről és 

Korlátozásáról Szóló Első Szerződés STARTI. 1991, A Hadászati Támadófegyverek 

Csökkentéséről Szóló szerződés SORT 2002). Az atomfegyvermentes övezetek 

létrehozásáról szóló egyezmények országok kisebb csoportja, vagy egy régió, de akár 

egy kontinens államai határozatlan időre nukleáris fegyverektől mentes övezetet, úgy 

hogy a részes államok azért szabadon hozzáférhessenek az atomenergia békés célú 

felhasználásához szükséges anyagokhoz, technológiákhoz, berendezésekhez (pl. 

Antarktisz-Szerződés 1959, Világűr Szerződés 1967, Közép-Ázsia vagy 

Szemipalatyinszk-Szerződés 2009). Az atomfegyvermentes státuszt létrehozó 

nyilatkozatok, törvények egy-egy állam területét deklarálják nukleáris fegyverektől 

mentessé (pl. Mongólia 1992, Új-Zéland 1987). A nukleáris fegyverek exportjának 

korlátozását ellenőrzését célzó intézmények: a COCOM Nukleáris Listája (1950 és 

1994 között), a Zangger Bizottság és a Nukleáris Szállítók Csoportja (Nuclear 

Suppliers Group- NSG).9 

 

Az iráni atomprogram a 2000-es évek egyik központi nemzetközi biztonságot érintő 

kérdése volt. Az iráni atomprogram középpontjában az urándúsítás technológiájának 

elsajátítása, ezzel az atombomba előállításának képessége állt. Irán Natanazban és 

Arakban állított fel olyan nukleáris létesítményeket, amelyek a fenti célt szolgálták, és 

                                                             
9N. Rózsa Erzsébet-Péczeli Anna: Nukleáris fegyverek. In: N. Rózsa Erzsébet-Péczeli Anna(szerk.): Egy 
békésebb világ eszközei. Fegyverzetellenőrzés, leszerelés és non-proliferáció Osiris Kiadó/Magyar Külügyi 
Intézet Budapest 2013. 95-167. 
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emiatt a nemzetközi közösség előbb tárgyalásokat folytatott (lásd az ún. E3-ak, azaz 

Nagy-Britannia, Franciaország és Németország), majd pedig azok sikertelensége miatt 

több hullámban szankciókat vezetett be Iránnal szemben (lásd az ENSZ BT Iránnal 

kapcsolatos határozatait 2006 és 2010 között). 2012-től kezdődtek újra a tárgyalások 

Iránnal (a tárgyalófelek az ún. 5+1-ek voltak, azaz az ENSZ BT (állandó tagjai+ 

Németország), amelyek elvezettek az ún. atomalkuhoz, a 2015. július 14-én Bécsben 

aláírt egyezményhez, amelynek értelmében – többek között – Irán kétharmadával 

csökkenti urándúsítási kapacitását, lehetővé teszi, hogy a nagyhatalmak ellenőrei 

felkereshessék az iráni atomlétesítményeket. A megállapodást mind Iránban, mind az 

USA-ban, mind Izraelben súlyos kritikával illették. Donald Trump amerikai elnök 2018 

májusában felmondta a szerződést, és 2018 szeptemberében ismét szankciókat vezetett 

be Iránnal szemben. 

A hadviselés változó formája a 21. században, a hibrid háború: 

A 2014 tavaszi ukrajnai események idején az Oroszország által a Krím-félszigeten, majd 

Kelet-Ukrajnában használt hadviselési formát a nyugati közvéleménymára hibrid 

háborúként emlegeti, míg Orosz-országban az új generációs hadviselés a hivatalos 

elnevezés. Az ukrajnai eseményeket követően a nyugati szakirodalom részletesen 

tárgyalta Valerij Geraszimov tábornok, orosz vezérkari főnök egy 2013-as cikkét, amelyet 

sokan forradalmi jelentőségűnek, az hibrid háború mérföldkő-jellegű megalapozásának 

tekintettek, annak ellenére, hogy voltak előfutárai az orosz új generációs hadviselés 

katonai gondolkodóinak az elmúlt két és fél évtizedben (pl. Mahmúd Garejev, Ruszlan 

Puhov, Szergej Csekinov, Szergej Bogdanov).  

Az orosz hibrid hadviselés legfontosabb sajátossága a katonai és nem katonai 

elemek minden korábbinál szorosabban koordinált alkalmazása. A nem katonai 

eszközök közé beletartozik a diplomáciai és gazdasági nyomásgyakorlás, 

titkosszolgálati és különleges műveletek, cyber támadások, bűnözői csoportok 

felhasználása és a lélektani, információs műveletek is, amelyre a hagyományos és 

elektronikus média is felhasználandó. Geraszimov szerint a nem katonai 

eszközöknek célszerű dominálniuk, körülbelül 4:1 arányban. A hibrid háború 

nem az el-lenség katonai erejének megsemmisítésére törekszik, hanem az 

ellenséges ország működésének szétzilálására, megbénítására, és ily módon az 

ellenállási képesség megtörésére.10 

 

 

                                                             
10 Rácz András: A hibrid hadviselés és az ellene való védekezés lehetőségei 7-8.  
Összhaderőnemi Parancsnokság Folyóirata 2016 7-20. 
https://www.academia.edu/35356672/A_hibrid_hadvisel%C3%A9s_%C3%A9s_az_ellene_val%C3%B3_v
%C3%A9dekez%C3%A9s_lehet%C5%91s%C3%A9gei  

https://www.academia.edu/35356672/A_hibrid_hadvisel%C3%A9s_%C3%A9s_az_ellene_val%C3%B3_v%C3%A9dekez%C3%A9s_lehet%C5%91s%C3%A9gei
https://www.academia.edu/35356672/A_hibrid_hadvisel%C3%A9s_%C3%A9s_az_ellene_val%C3%B3_v%C3%A9dekez%C3%A9s_lehet%C5%91s%C3%A9gei
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A hibrid hadviselés fázisai: 

Saját szerkesztésű ábra Rácz 2016, 8-9. alapján  

A hibrid hadviselés alkalmazásának előfeltételei: 

Rácz András a hibrid hadviselés alkalmazásnak hat előfeltétele állapítja meg az 

orosz-ukrán konfliktus tapasztalatain alapulva: 

 A támadó országnak katonailag erősebbnek kell lennie a megtámadottnál, 

hiszen csak így hiteles a határ mentén felvonultatott katonai erők elrettentő 

szerepe; 

 A megtámadott államban a központi hatalom és az államigazgatás 

működése gyenge, és a társadalom és a fegyveres erők morálja pedig alacsony 

legyen, például meglévő etnikai, társadalmi, vallási vagy gazdasági konfliktusok 

és a korrupció miatt; 

1-2. fázis 

•Feszültségkeltés, problémák kiélezése, kormánnyal szemben álló erők megerősítése a 
megtámadott országban. Katonai eszközök nyílt alkalmzaására nem kerül sor, csak 
erődemonstrációra.  

•Sor kerülthet gazdasági és politikai szankciók bevezetésére is, erős információs lépésekkel 
támogatva. 

3. fázis 

•Nyílt katonai konfliktus kialakulása a megtámadott országon belül, elsősorban  a támadó által 
felépített ellenzék fegyveresa kcióin keresztül., amelyeket kívülről támo-gat a támadó 
fegyveres ereje például határ menti hadgyakorlatokkal. 

•További gazdasági, diplomáciai és információs intézkedésekre is sor kerülhet, pl. a diplomáciai 
kapcsolatok megszakítása. 

4. fázis 

 
•A támadó már gazdasági blokád alá is veszi acélországot, amely a megszakított diplomáciai 

kapcsolatokkal együtt kiteljesíti a védekező fél elszigeteltségét, és megbénítja az állam 
működését,  

• Habár határ reguláris erőkkel való átlépésére még nem kerülsor, a támadó fegyveres erői már 
nyíltan beavatkoznak a konfliktusba elsősorban precíziós fegyverekkel és nagy hatótávolságú 
tüzérséggel mért csapások, valamint elektronikai hadviselési műveletek révén. Ezeknek az a fő 
célja, hogy megakadályozza a védekező kormány hatékony fellépését a kívülről támogatott 
fegyveres ellenzékkel szemben. 
 

5. fázis 
•A konfliktus csúcspontja, a belső fegyveres ellenzék a védekező állam megbénultságát 

kihasználva hatalomváltást hajt végre,amelyet a támadó állam diplomáciája, médiája és 
fegyveres erői aktívan támogatnak, amelynek eredményeként a megtámadott ország kormánya 
tehát teljes vereséget szenved és elveszíti a hatalmát.  

6. fázis 

•A konfliktus lezáró fázisában az új, immár a támadóval szimpatizálókormány kéri a támadó 
fegyveres erőinek békefenntartási célú bevonulását, teljessé téve és intézményesítve a 
győzelmet. 

•A támadó reguláris fegyveres erői csak ebben a legutolsó fázisban lépik át hivatalos a határt. 
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 A megtámadott országban tartós, regionális elégedetlenségnek kell jelen 

lennie a központi hatalommal szemben. Ez az elégedetlenség szolgálhat aztán 

a kívülről gerjesztett fegyveres szembenállás bázisául, mint az a Krímben és 

Kelet-Ukrajnában történt; 

 A célországban tömegesen legyen jelen orosz anyanyelvű lakosságEgyrészt 

az oroszajkúak vélt vagy valós sérelmei beavatkozási ürügyként szolgálhatnak 

Moszkva számára, hiszen hivatkozhat az oroszok védelmére. Másrészt az 

oroszajkú lakosság között könnyebben el tudnak vegyülni, be tudnak olvadni a 

beszivárgó orosz különleges erők, ráadásul a helyi oroszok közül nagyobb 

eséllyel tudnak együttműködő ügynököket, kapcsolatokat toborozni. 

 Mind a célországban kirobbantott fegyveres felkelésnek, mind az azt 

támogató különleges műveleteknek szüksége van logisztikai háttérre. Az 

egyik opció, hogy a már a területen legitim módon jelen lévő orosz katonai 

bázisok adják a logisztikai hátteret, amint az a Krím-félszigeten történt. A másik 

lehetőség, hogy az a régió, ahol kirobban a központi hatalommal szembeni 

fegyveres ellenállás, határos a támadó országgal, a határvédelem gyenge vagy 

működésképtelen – ez volt a kelet-ukrajnai eset. 

 A támadónak erős információs hadviselési képességekkel kell rendelkeznie 

mind a célországban, mind pedig a nemzetközi környezetben. Ukrajna azért 

jelentett különleges esetet, mert az egész lakosság ért oroszul, így köztük az orosz 

belföldi, állami média által kifejtett propaganda is maximális erővel tudott 

érvényesülni.11 

Ellenőrző kérdések: 

1. Mit értünk a biztonság katonai szektora alatt, mik a jellemzői? 

2. Milyen folyamatok indulnak be a Szovjetunió széthullásával és a globalizáció 

ütemének felgyorsulásával? 

3. Milyen biztonsági fenyegetéseket tudunk megkülönböztetni a katonai szektoron 

belül? 

4. Mit értünk nukleáris non-proliferáció alatt? Milyen eszközei vannak? 

5. Mutassa be az iráni nukleáris atomprogram esetét! 

6. Milyen elemei vannak a terrorizmus elleni fellépésnek? 

7. Kinek a nevéhez kötik általában a hibrid hadviselés fogalmát és mit értünk hibrid 

háború alatt? 

8. Milyen fázisai vannak a hibrid hadviselésnek? 

9. Melyik fegyveres konfliktust tartja a szakirodalom a hibrid háború prototípusának? 

10. milyen előfeltételei vannak a hibrid hadviselés alkalmazásának? 

                                                             
11 Rácz 2016, 10-11. 
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Ajánlott irodalom, források: 

Loretta Napoleoni: Az iszlamista Főnix. Az Iszlám Állam születése és a Közel-Kelet 

újrafelosztása HVG Könyvek Budapest, 2015 

N. Rózsa Erzsébet-Péczeli Anna (szerk.): Egy békésebb világ eszközei. Fegyverzetellenőrzés, 

leszerelés és non-proliferáció Osiris Kiadó/Magyar Külügyi Intézet Budapest 2013 

Phillip Karber: The Russian Military Forum: Russia's Hybrid War Campaign: 

Implications for Ukraine and Beyond 

https://www.youtube.com/watch?v=8WA1rP5WGfY  

Rácz András a hibrid háborúról XVIII. Euroatlanti Nyári Egyetem 

https://www.youtube.com/watch?v=WWxCbiw-2ow  

A Nukleáris Szállítók Csoportjának honlapja: 

http://www.nuclearsuppliersgroup.org/en/  

 

 

 

 

Jelen tananyag a Szegedi Tudományegyetemen készült az Európai Unió 

támogatásával. Projekt azonosító: EFOP-3.4.3-16-2016-00014 azonosító: EFOP-

3.4.3-16-2016-00014 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=8WA1rP5WGfY
https://www.youtube.com/watch?v=WWxCbiw-2ow
http://www.nuclearsuppliersgroup.org/en/
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A gazdasági, társadalmi és környezeti biztonság szektorai 

 

A gazdasági biztonság fogalma: 

 

Legalább két elemzési szintjét érdemes megkülönböztetni a gazdasági 

biztonságnak. Az állam gazdasági biztonságának meghatározó tényezői az ország 

gazdasági rendszere, gazdasági-technológiai fejlettsége, a kulcsfontosságú 

nyersanyagokhoz és energiahordozókhoz való hozzáférése, külgazdasági-

külpolitikai kapcsolatai, valamint gazdasági-kereskedelmi politikája. Nemzetközi 

gazdaság biztonsága alatt általában a globális gazdasági rendszer zavartalan 

működése értendő. 

 

Gazdag Ferenc a gazdasági biztonság felértékelődésének paradoxonára hívja fel a 

figyelmet. A hidegháború első felének biztonságfelfogása egyértelműen a katonai erő 

mindenek felettiségén alapult. A 70-es években ez a koncepció kezdett fellazulni, ekkor 

már kezdett egyértelművé válni, hogy a biztonság kizárólag katonai eszközökkel nem 

szavatolható, és a gazdasági tényezők egyre fontosabb szerepet játszanak a biztonság 

megteremtésében.  Az 1973-as, első olajválság ugyanis akkora sokkot jelentett a fejlett 

és olajfüggő gazdaságok számára, hogy a gazdasági dimenzió a biztonság addigi 

egyetlen, katonai alrendszere mellett bekerült a biztonsági tanulmányok tárgykörébe. A 

hidegháború vége, a Szovjetunió összeomlása pedig bebizonyította, hogy a biztonság 

garantálását kizárólag katonai eszközökkel nem lehet elérni. A gazdasági biztonság 

elemei felerősödtek, a biztonságpolitikai koncepciók átértékelődtek. Nemzetközi 

statisztikák ugyanakkor arról számolnak be, hogy a világgazdasági növekedés lelassult, a 

fejlettebb országok növekedése pedig évről évre csökken. A 21. század elején tehát 

azzal a paradoxonnal állunk szemben, hogy miközben a gazdasági biztonság 

abszolút felértékelődik, a világgazdasági növekedés egyre inkább csökken. 

Ugyanakkor az a tendencia is kimutatható, miszerint az 1990-es évek közepétől a 

globális gazdasági össztermék növekményében mind nagyobb hányad jut Kínának, 

Indiának és más feltörekvő regionális hatalmaknak.1 

A gazdasági biztonság fontosabb alrendszerei:  

 ellátás/erőforrás-biztonság: a termeléshez és a szolgáltatások biztosításához 

szükséges anyagokhoz, erőforrásokhoz és energiaforrásokhoz való hozzáférés és a 

megtermelt javak megfelelő színvonalú elosztásának biztosítottsága. 

 értékesítési biztonság: azt jelenti, hogy a vállalatok képesek-e a 

termékeiket/szolgáltatásaikat belső vagy külső piacokon értékesíteni.  

                                                             
1 Gazdag Ferenc: A biztonsági kihívások természetéről Grotius.hu 2012 27-28. 
http://www.grotius.hu/doc/pub/CEKOFW/2012_35_gazdag_a_biztonsagpolitikai_kihivasok_termeszeter
ol.pdf (2019.01.20.) 

http://www.grotius.hu/doc/pub/CEKOFW/2012_35_gazdag_a_biztonsagpolitikai_kihivasok_termeszeterol.pdf
http://www.grotius.hu/doc/pub/CEKOFW/2012_35_gazdag_a_biztonsagpolitikai_kihivasok_termeszeterol.pdf
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 finanszírozási biztonság: a termeléshez és a szolgáltatások fenntartásához és 

fejlesztéséhez szükséges, valamint az esetlegesen fennálló költségvetési deficit vagy 

államadósság finanszírozásához szükséges tőke és pénzügyi források 

hozzáférhetősége a nemzetközi pénzpiacokról. 

 technológiai biztonság: a termelés és szolgáltatás fenntartásához és fejlesztéséhez 

szükséges technológiai szint biztosítottsága.  

 védelemgazdasági biztonság: a nemzetgazdaság védelmi képességét jelenti, azt hogy 

az mennyire képes reagálni a válságokra, azaz hogy képesek fenntartani a termelési 

és szolgáltatási ezáltal az ellátási szintet válság idején (védelemgazdasági potenciál). 

 az állam szerepe a gazdasági biztonságban (a gazdaságpolitikai eszközrendszer és 

mozgástér biztonsága): gazdaságpolitikai eszközrendszer és mozgástér biztonsági 

szintje attól függ, hogy az adott ország gazdaságpolitikája különböző fiskális, 

monetáris, illetve egyéb (pl.: kommunikációs, diplomácia stb.) eszközökkel mennyire 

képes befolyásolni a gazdasági biztonság többi alrendszerének biztonsági szintjét.2 

Az energiabiztonság az ellátásbiztonság kiemelt területe. Az energiabiztonság 

egyértelmű megfogalmazásának hiányában a kifejezés egyfajta gyűjtőfogalommá vált, 

mely számos különböző politikai célt tartalmaz. Az Amerikai Egyesült Államokban 

például az energiabiztonsággal kapcsolatos hangsúly hagyományosan a sebezhetőség és 

a zsarolhatóság csökkentésében áll, amely egyértelműen az energetikai függetlenségre 

ösztönöz. Ezzel szemben az Európai Unió energiapolitikájának három pillére a 

fenntarthatóság, hatékonyság, és az ellátás biztonsága. A sokféle definíció-variációk 

vizsgálata közben azonban a leggyakrabban a folyamatos energiaellátás kifejezéssel 

találkozhatunk, hiszen az energiapolitikák alapvető célja a világ számos országában az 

ellátás biztonságos fenntartása. A Nemzetközi Energia Ügynökség (International Energy 

Agency, IEA) által használt definíció szerint az energiabiztonság a folyamatosan, azaz 

megszakítás nélkül, és megfizethető áron elérhető energia rendelkezésre állását jelenti. 

Az energiabiztonság hiánya minden esetben negatív társadalmi és gazdasági hatásokkal 

bír. Az energiabiztonság szempontjából rövidtávon a legfontosabb tényező a fellépő 

ellátásbéli zavarokra történő reagálás képessége, míg legfőbb hosszú távú összetevői 

közé sorolhatjuk az olajimport-függőség csökkentését, az alternatív energiahordozók 

elterjedésének támogatását, az energiatakarékossági politikákat és a diverzifikáció 

ösztönzését.3 

                                                             
2 Taksás Balázs: Gazdasági biztonsági kihívások napjaink globalizált világában Doktori (PhD) értekezés 
Nemzeti Közszolgálati Egyetem Budapest, 2013 72-99. http://m.ludita.uni-
nke.hu/repozitorium/bitstream/handle/11410/9706/Taks%C3%A1s%20Bal%C3%A1zs%20%C3%A9rt
ekez%C3%A9s?sequence=1&isAllowed=y (2019.01.20.) 
3 Tongori Zsófia: Energiabiztonság – Az energiabiztonság fogalmát alakító tényezőkről I. 274-275. 

Hadtudományi Szemle 2017. X. évfolyam 3. szám 272-287. 

http://epa.oszk.hu/02400/02463/00036/pdf/EPA02463_hadtudomanyi_szemle_2017_3_272-287.pdf 

(2019.01.20.) 

http://m.ludita.uni-nke.hu/repozitorium/bitstream/handle/11410/9706/Taks%C3%A1s%20Bal%C3%A1zs%20%C3%A9rtekez%C3%A9s?sequence=1&isAllowed=y
http://m.ludita.uni-nke.hu/repozitorium/bitstream/handle/11410/9706/Taks%C3%A1s%20Bal%C3%A1zs%20%C3%A9rtekez%C3%A9s?sequence=1&isAllowed=y
http://m.ludita.uni-nke.hu/repozitorium/bitstream/handle/11410/9706/Taks%C3%A1s%20Bal%C3%A1zs%20%C3%A9rtekez%C3%A9s?sequence=1&isAllowed=y
http://epa.oszk.hu/02400/02463/00036/pdf/EPA02463_hadtudomanyi_szemle_2017_3_272-287.pdf
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A 2009 januárjában kirobbant orosz-ukrán gázvita - eltérő mértékben ugyan - de 

Európára és az EU-tagállamokra is nehéz heteket, hónapokat hozott, és központi témává 

tette az energiabiztonság kérdését. 2009. január 1-je és 6-a között fokozatosan csökkent 

az Oroszországból származó földgáz, majd 6-áról 7-ére éjszaka teljesen leállta az 

Ukrajnán keresztüli gázszállítás.  

Az orosz Gazprom már 2008 közepén bejelentette a gáz ukrajnai gázszállítások 

lehetséges korlátozását, amennyiben Ukrajna nem rendezi fennálló tartozásait és nem 

írja alá az új gázszállítási szerződést, amelyben persze a korábbiaknál magasabb áron 

adta volna el a földgázt. A bejelentés ellenére sem uniós, sem nemzeti szinten nem 

készültek fel erre a szcenárióra az EU tagállamai, lényegében elképzelhetetlennek 

tartották a gázszállítások jelentős korlátozását és leállítását. 

2009. január elején bekövetkezett gázválság az EU eddigi történetének legkomolyabb 

gázválsága volt, amely rámutatott az EU egyes országainak és a társuló országoknak az 

ellátás-érzékenységére. Európát nemcsak a gázellátás leállása sokkolta, hanem az, hogy 

Oroszország mint földgázimportőr állam és Ukrajna mint tranzitállam megengedte 

magának, hogy az egymás közti politikaigazdasági-pénzügyi nézeteltérései miatt egész 

Európa területe szenvedjen a legnagyobb tél közepette, és Délkelet-Európa (pl. Bosznia-

Hercegovina, Szerbia)országait a szociális katasztrófa állapotába sodorja.4 

A társadalmi biztonság fogalma:  

A nyelv, a kultúra a nemzeti hagyományok értékek, a vallási-nemzeti identitás 

fenntarthatóságát jelenti. Az ország területén élő nemzetek, nemzetiségek, 

etnikumok, vallási felekezetekhez tartozók békés egymás mellett élése, a 

kisebbségi jogok gyakorlásának biztosítottsága, a szociális béke (nincsenek a 

társadalmat feszítő kiugró vagyoni, jövedelmi feszültségek).  

A társadalmi biztonság fenyegetései közt megemlíthetők például a vallásszabadság 

korlátozása, az etnikai tisztogatások, a kényszer-kitelepítések, a nemzeti kisebbségek 

szabadságjogainak korlátozása, de fontos megemlíteni a migráció során megváltozó 

társadalmi összetételt mind a kibocsátó, mind pedig a befogadó állam szintjén. 

A társadalmi biztonság kérdése és az azt fenyegető tényezők a hidegháború végével 

központi problémaként merültek fel, tekintettel, hogy a világ konfliktusainak több mint 

90 %-a nem államok közötti. A hidegháború vége után megerősödtek a szecesszionista 

mozgalmak, ami arra hívta fel a figyelmet, hogy a megosztott társadalmakban 

potenciálisan ott rejlik a konfliktus lehetősége. A Nyugat-Balkánon ez vezet el 

Jugoszlávia háborúk kísérte széthullásához. 

                                                             
4 Gyermán István: az Orosz-ukrán gázválság hatása Délkelet-Európa földgázpiacára A Virtuális Intézet 
Közép-Európa Kutatására Közleményei 136-145.  
http://acta.bibl.u-szeged.hu/30072/1/vikek_002_136-145.pdf (2019.01.22.) 

http://acta.bibl.u-szeged.hu/30072/1/vikek_002_136-145.pdf
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A társadalmi biztonság kialakításában és fenntartásában az államnak és az állami 

intézményeknek van központi szerepük. Az állam feladata, hogy biztosítsa a nemzetiségi, 

etnikai, vallási csoportok, kisebbségek jogait, továbbá hogy gondoskodjon arról, hogy a 

közszolgáltatások eljussanak minden társadalmi csoporthoz, valamint hogy az 

újraelosztó funkciója és ellátórendszere révén biztosítsa a társadalmi gazságosság 

legalább a szociális békéhez szükséges fokát. Ha az állam nem képes kielégítően ellátni 

ezeket a feladatokat az olyan következményekkel járhat, mint bizonyos társadalmi 

csoportok radikalizálódása (pl. az adott országban született, de migráns háttérrel 

rendelkezők, ún. második vagy harmadik generációs bevándorlók), etnikai, nemzetiségi 

vagy vallási alapon kirobbanó fegyveres konfliktusok, polgárháborúk, népirtások. 

Az 1994 tavaszán kitört ruandai népirtás az ország lakosságát alkotó két törzs, a 

hutuk és a tuszik közötti évszázados társadalmi törésvonal politikai elit általi 

kihasználására és végletekig való kiélesítésére vezethető vissza, amely több mint 

800.000 ember életébe került. Ruanda tuszi lakosságának háromnegyede, és a 

genocídium ellen tiltakozó hutuk ezrei estek áldozatul az erőszaknak. A népirtás előtti 

Ruanda mintegy hétmilliós lakossága két nagy etnikai csoportból állt: a hutuk alkották a 

népesség nagy részét (84%), míg a tuszik tették ki a lakosság 15 százalékát.  

A törzsi konfliktus gyökerei: A tuszikat a marhatenyésztőkkel, míg a hutukat a 

földművelésből élőkkel és általában más szolgálatában állókkal azonosították, és mivel a 

gazdagságot marhákban mérték, a tuszik kezdték önmagukra mint uralkodásra 

teremtett népcsoportra tekinteni. Ez a nézet Ruanda belga gyarmattá válását (1920-as 

évek) követően csak tovább fokozódott, mert maguk a gyarmattartók is a tuszik 

társadalmi kiválasztottságát erősítették, pl. csak a tuszik viselhettek hivatalt, illetve 

tanulhattak tovább. Belgium az ötvenes évekig támogatta a tuszik uralmát, és ezért 

váratlanul érte őket, amikor a tuszi értelmiség elkezdte Ruanda függetlenségét követelni. 

Erre a gyarmattartók szakítottak a tuszikkal, és az engedékenyebbnek, 

szolgálatkészebbnek tűnő hutukat kezdték támogatni, így igyekeztek elodázni Ruanda 

függetlenedését. 1959 novemberére rendkívül feszült helyzet alakult ki, amikor az 1931 

óta uralkodó Rudahigwa király meghalt és utódja a konzervatív tuszi csoport befolyása 

alatt álló Ndahindurwa lett. Amikor néhány tuszi váratlanul egy hutu alvezér ellen 

fordult, és amint az incidens híre elterjedt, országszerte felbőszült hutu földművesek 

támadtak rá tuszi uraikra. Több száz ember meghalt, mielőtt a belgák közbeavatkoztak 

és helyreállították a viszonylagos rendet. Ruanda 1962-ben nyerte el függetlenségét, 

és a hutuk alakították meg az első kormányt élén egy fiatal hutuval, Grégoire 

Kayibandaval.5 

A Ruandát feszítő törzsi, etnikai feszültségek a későbbi évtizedekben csak 

fokozódtak, de a szikrát lényegében az jelentette, amikor 1994. április 6-án a kigali 

repülőtér mellett lelőtték a hutu Juvénal Habyarimana elnök repülőgépét, szélsőséges 

                                                             
5 Biedermann Zsuzsánna: A ruandai népirtás  
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hutuk tömegesen kezdték mészárolni a tuszikat. A nemzetközi közösség lényegében 

tétlenül nézte a történteket.6 

Fontos kiemelnünk, hogy az etnikai vagy nemzetiségi sokszínűség önmagában nem 

kellene, hogy konfliktushoz vezessen, a problémát az jelenti, ha valamelyik társadalmi 

csoport kezében nagyobb politikai, gazdasági hatalom összpontosul, mert akkor nagy a 

valószínűsége annak, hogy a társadalmi törésvonalak mentén szerveződő különböző 

csoportok harcba szállnak a hatalom megszerzéséért, illetve megtartásáért.7  

A környezeti biztonság: 

A természeti-környezeti biztonságot objektív és szubjektív tényezők határozzák 

meg. Objektív tényező a földrajzi és vízrajzi helyzet, a földrengésveszély-foka, 

meteorológiai viszonyok (pl. tornádók előfordulásának gyakorisága), vulkanikus 

tevékenység megléte/hiánya, éghajlatváltozás. Szubjektív tényezők a 

környezetvédettség, természetvédelem foka. 

Az 1990-es években felgyorsult globális felmelegedés elsősorban az emberi 

tevékenységnek a következménye, de a beláthatatlan jövőbeli következmények miatt 

extrém bizonytalanság forrása. A klímaváltozás a fizikai környezet átalakulása miatt 

számos társadalmi és politikai mellékhatással jár: az ivóvízhiány minden bizonnyal 

államok közötti és államokon belüli konfliktusok forrása lesz; a mezőgazdasági 

termelékenység romlása érthetően a társadalmi feszültségek növekedésének a kiváltója; 

a megváltozott éghajlat egyben azt is jelenti, hogy a trópusi betegségek egyre északabbra 

is megjelennek; az időjárási viszonyok extrém ingadozása pedig értelemszerűen a 

humánbiztonságot is fenyegeti. A probléma által leginkább érintett térségek 

értelemszerűen a túlnépesedett szegény régiók, elsősorban Délkelet-Ázsiában és 

Afrikában. 

A gazdaság a társadalom és a környezet egymáshoz való viszonyának optimalizálását 

célozza a fenntartható fejlődés koncepciója. A fogalmat a nemzetközi közbeszédbe 

bevezető úgynevezett Brundtland Bizottság 1987-es jelentése szerint „a fenntartható 

fejlődés olyan fejlődés, amely kielégíti a jelen szükségleteit, anélkül, hogy veszélyeztetné 

a jövő nemzedékek esélyét arra, hogy ők is kielégíthessék szükségleteiket”.8  

                                                             
6 Vándor Éva: Meglepően könnyű végigcsinálni egy népirtást Origo 2014.04.07. 
http://www.origo.hu/nagyvilag/20140407-ruanda-husz-ev-utan-egy-nepirtast-eszrevetlenul-is-vegig-
lehet-csinalni.html (2019.01.22.) 
7 Rada Péter: Átalakuló biztonsági kihívások. A biztonság dimenziói 60. In: Rada Péter (szerk.): Új 
világrend? Nemzetközi kapcsolatok a hidegháború utáni világban Corvinus Külügyi és Kulturális Egyesület 
Ifjú Közgazdászok Közhasznú Egyesülete 2007. 53-73. 
http://www.grotius.hu/cikk/Grotius_konyvtar_1_szam_Uj_vilagrend.pdf (2019.01.22.) 
8 Report of the World Commission on Environment and Development: Our Common Future, 16. 
http://www.un-documents.net/our-common-future.pdf (2019.01.22.) 

http://www.origo.hu/nagyvilag/20140407-ruanda-husz-ev-utan-egy-nepirtast-eszrevetlenul-is-vegig-lehet-csinalni.html
http://www.origo.hu/nagyvilag/20140407-ruanda-husz-ev-utan-egy-nepirtast-eszrevetlenul-is-vegig-lehet-csinalni.html
http://www.grotius.hu/cikk/Grotius_konyvtar_1_szam_Uj_vilagrend.pdf
http://www.un-documents.net/our-common-future.pdf
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A fenntartható fejlődés három alappillére a gazdaság, a társadalom és környezet.  A 

fenntartható fejlődés alapdilemmája, hogy hogyan egyeztethető össze hosszú távon az 

egyén és a társadalom anyagi gyarapodásra való igénye, jóléte (welfare) a Föld biológiai 

eltartó képességével és a társadalmi igazságosság követelményével (ezen összetevőket 

nevezzük a fenntarthatóság pilléreinek). Másrészről azonban hasonlóan fontos a 

társadalom, a környezet és a gazdaság közötti kapcsolatok léptéke, így különösen, hogy 

az emberi népesség és a gazdaság mérete hogyan viszonyul a Földnek a fizikai világ 

törvényei által kijelölt korlátaihoz.9 

 

Forrás: https://sisu.ut.ee/dev/env-intro/book/1-1-sustainable-development (2019.01.22.) 

 

Ellenőrző kérdések: 

 

1. Mit értünk gazdasági biztonság alatt? 

2. Mit értünk a gazdasági biztonság felértékelődésének paradoxona alatt? 

3. Milyen fontosabb alrendszereit különböztethetjük meg a gazdasági 

biztonságnak? 

4. Mit értünk energiabiztonság alatt? 

5. Ismertesse a 2009-es orosz-ukrán gázvita példáját! 

6. Ismertesse a társadalmi biztonság szektorának fogalmát! 

7. Ismertesse a ruandai népirtás esetét! 

8. Mi a környezeti/természeti biztonság? 

9. Mikortól beszélhetünk a globális felmelegedés felgyorsulásáról? 

10. Mit értünk fenntartható fejlődés alatt? 

 

                                                             
9 Baranyi Gábor-Csernus Dóra Ildikó (szerk.): A fenntartható fejlődés és az állam feladatai Dialóg Campus 
Kiadó Budapest, 2018 77-80. 
https://akfi-dl.uni-nke.hu/pdf_kiadvanyok/webXS_PDF_ATMA_Fenntarthato_fejlodes.pdf (2019.01.22.) 

https://sisu.ut.ee/dev/env-intro/book/1-1-sustainable-development
https://akfi-dl.uni-nke.hu/pdf_kiadvanyok/webXS_PDF_ATMA_Fenntarthato_fejlodes.pdf
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Ajánlott irodalom, források: 

Baranyai Gábor-Csernus Dóra Ildikó: A fenntartható fejlődés és az állam feladatai Dialóg 

Campus Kiadó Budapest, 2018 https://akfi-dl.uni-

nke.hu/pdf_kiadvanyok/webXS_PDF_ATMA_Fenntarthato_fejlodes.pdf  

Jobbágy Szabolcs: Hazai és EU energiabiztonság és a megújuló energiaforrások 

Hadmérnök V. Évfolyam 3. szám - 2010. szeptember 

http://hadmernok.hu/2010_3_jobbagy.pdf  

Kondorosi Ferenc: A migráció kockázatai Alexandra Kiadó 2016 

Török Virág: A TESLA gázvezeték lehetséges hatásai az Európai Unió Balkán-félszigetet 

érintő energiapolitikájára MTATK 2017 http://real.mtak.hu/54593/1/torok.pdf  

 

 

 

Jelen tananyag a Szegedi Tudományegyetemen készült az Európai Unió 

támogatásával. Projekt azonosító: EFOP-3.4.3-16-2016-00014 azonosító: EFOP-

3.4.3-16-2016-00014 
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https://akfi-dl.uni-nke.hu/pdf_kiadvanyok/webXS_PDF_ATMA_Fenntarthato_fejlodes.pdf
http://hadmernok.hu/2010_3_jobbagy.pdf
http://real.mtak.hu/54593/1/torok.pdf
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A politikai biztonság szektora; államkudarcok: a törékeny és bukott 

államok problémája 

 

A politikai biztonság fogalma: 

 

A politikai intézményrendszer stabilitását, működőképességét, a jó kormányzás 

meglétét, az állami funkciók ellátásának képességét jelenti. A politikai szektor 

működésében fellépő gondok a biztonság többi dimenziójában is kihívásokat 

generálnak rendszerint. A politikai biztonság szektorában fellépő fenyegetések 

eredményezik a törékeny (fragile/weak states), illetve a bukott államok (failed 

states) kategóriáját, amelyek a regionális és akár a globális biztonság számára is 

az egyik legkomolyabb veszélyforrást jelentik a 21. században. 

 

Az államkudarc fogalma: 

 

Az államkudarc kifejezés alatt a szakirodalomban általánosan azt a jelenséget 

értik, amikor az állami struktúra felbomlik, a politikai és a jogrend instabillá 

válik. Általánosságban ez úgy érhető tetten, hogy az állam territoriális hatalmát 

nem tudja kifejteni, hiszen területének egy bizonyos részét nem képes felügyelni, 

és ezért értelemszerűen nem is rendelkezik az erőszak monopóliumával. Az 

erőszak monopóliumának elvesztése ezen felül abban is megnyilvánulhat, hogy az állam 

területén olyan fegyveres csoportok, terrorista csoportok, szervezett bűnözői csoportok 

vagy hadurak jelennek meg, amelyek nem állnak az állam kontrollja alatt.  

 

A kormányzat nagyon gyakran a lakosság igényeinek kiszolgálására, közjavak 

előállítására és általában a termelőkapacitások fenntartására sem képes, ami 

miatt elveszíti a legitimitását, hogy a lakossága nevében cselekedjen. A legtöbb 

ilyen országban az infrastruktúra teljesen összeomlik, a társadalmon belüli feszültség 

pedig egyre nagyobb méreteket ölt, amely kezelhetetlenné válik a gazdagok és 

szegények között növekvő társadalmi szakadék miatt. Úgy is megfogalmazható mindez, 

hogy egy nem működő államban teljes mértékben hiányzik az állami felelősség az 

alapvető emberi szükségletek kielégítése iránt.  
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Az állami gyengeséghez, bukásához vezető okok, tényezők: 

 

 

 a működésképtelenség, a „bukás” egyik fontos eredője az adott állam 

létrejöttének körülményeitől függ. Az afrikai országok kapcsán például 

közismert tény, hogy nem csak a politikai határokat, de magát az államot is a 

gyarmati múltból örökölték meg, ennek minden negatív konzekvenciájával. A 

dekolonizáció során a földrajzi és etnikai, törzsi viszonyok mérlegelése nélkül 

hagyták érintetlenül a korábbi gyarmatosítás során mesterségesen, a 

gyarmatosítók igényei szerint kijelölt határokat, így etnikai, törzsi 

konfliktusokkal terhelt mesterséges államok jöttek létre.1  

 a leggyakoribb okok között szerepel az aktuális hatalommal szembeni belső 

elégedetlenség kialakulása is. Ez persze minden államban előfordulhat – és 

természetszerűleg elő is szokott fordulni –, de gyenge és bukásra hajlamos 

államokra jellemző demokratikus politikai intézmények és vitakultúra hiánya 

könnyen eszkalálódhat odáig, hogy polgárháború robban ki, sőt sajnálatos módon 

a faji, etnikai vagy törzsi alapon szerveződő genocídiumok lehetőségét sem lehet 

kizárni.2 

 a nemzetközi segélyezések kudarca, a gazdasági növekedés elmaradása, az 

elszegényedés és az ebből eredő súlyos társadalmi problémák felerősödése 

gyakran eredményezték az állam legitimációs válságát és a „törzsi tudat” 

felerősödését, amely a népesség túlnyomó részét kizárta a hatalom 

gyakorlásából, egyfajta „etnikai korrupciót” intézményesítve.3 

 

 

A törékenység mérése és a törékeny államok köre: 

 

A Fund for Peace 2005 óta minden évben közzé teszi a törékeny állam indexét 

(Fragile States Index,4 FSI), melynek keretében 177 – majd 2013-től 178 – országot 

értékelnek, illetve rangsorolnak különböző szempontok szerint. A FSI olyan társadalmi 

és gazdasági, valamint politikai és katonai szempontok alapján vizsgálja az országokat, 

amelyek hozzájárulhatnak egy esetleges konfliktushoz. Összesen tizenkét 

indikátorból áll, melyekhez további almutatók is tartoznak. Minden indikátor 10 

pont maximum, összesen 12 indikátor = 120 pont. Az összegyűjtött információk 

alapján a szervezet rangsorolja az országokat a kapott pontszámok alapján: a 

                                                             
1 Búr Gábor: Államkudarcok Afrikában. 80.  In: Csizmadia Sándor – Tarrósy István (szerk.): Afrika ma. 
Tradíció, átalakulás, fejlődés Publikon Kiadó, Pécs. 75–91; Deák Péter (szerk.)(2007): Biztonságpolitikai 
kézikönyv Osiris Kiadó, Budapest. 196. 
2 Deák 2007, 196.  
3 Búr 2009, 85. 
4  2014 előtt bukott állam index (Failed States Index, FSI). 
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kevesebb pont jobb helyezést jelent, míg a több pont rosszabbat. Habár egyes 

vélemények szerint a mutató alapjául szolgáló információk átláthatósága és hitelessége 

megkérdőjelezhető, a FSI-t széles körben használják annak felmérésére, hogy mekkora a 

relatív kockázata egy állam „bukásának”.  

 

Indikátorok: 

 

1. kohéziós 
 
- biztonsági apparátus: az államot érő fenyegetéseket (külső támadás, 
terrorizmus, felkelés, puccs), a súlyos bűncselekményeket (szervezett bűnözés, 
emberölések), a kormányzatot támogató vagy éppen ellene szerveződő 
paramilitáris szervezeteket, a túlburjánzó titkosszolgálatokat. 
 
- az elit megosztottsága: a hatalmi-politikai versengés természetét, a a politikai 
átmenetet, a választásokat (ha van)és azok szabályait vizsgálja, továbbá azt, hogy 
a politikai intézmények mennyire megosztottak, etnikai, vallási, nemzetiségi, 
klánbéli alapon. 
 
- csoportsérelem: a társadalmon belüli – elsősorban politikai és szociális alapú- 
megosztottságot és szembenállás fokát vizsgálja, az egyes társadalmi csoportok 
hozzáférését a (köz)szolgáltatásokhoz és forrásokhoz. Bizonyos csoportok akár 
az állam által támogatott üldöztetését, elnyomását. 
 

2. gazdasági 
 
- gazdasági hanyatlás: az egy főre jutó GNI, a GNI, infláció, munkanélküliség, 
adósságállomány, szegénység, kereskedelmi mérleg, külföldi befektetések, a 
nemzeti valuta sebezhetősége. 

 
- egyenlőtlen gazdasági növekedés: a gazdasági strukturális egyenlőtlenségeit 
vizsgálja bizonyos társadalmi csoportok (etnikai, vallási, város-vidék, 
iskolázottság stb.) viszonylatában, valamint az ebből való kitörés lehetőségeit 
(oktatás, tréningek). 
 
- kivándorlás és agyelszívás: a politikai vagy gazdasági okú elvándorlás 
országra gyakorolt következményeit vizsgálja. 

 

3. politikai 
 
- az állam legitimitása: a kormányzat nyitottságát és transzparenciáját és 

reprezentativitását vizsgálja, továbbá a társadalom bizalmát a politikai 
intézményekben, esetleges tömegdemonstrációkat. 
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- közszolgáltatások: az alapvető állami funkciók, közbiztonság, 
közszolgáltatások ellátását, azok elérhetőségét vizsgálja pl. oktatás, 
egészségügy, vízszolgáltatás és szennyvíz, elektromos áram, utak, internet. 
Milyen széles társadalmi rétegek jutnak hozzá ezekhez, kik és mennyien 
vannak kizárva ezekből? 
 

- emberi jogok, jogállamiság: az alapvető emberi és szabadságjogok 
biztosítását védelmét  vizsgálja, illetve előfordulnak-e politikai indíttatású 
támadások civil lakosság ellen, a nemzetközi normáknak megfelelően kezelik-
e pl a menekülteket, börtönbüntetésüket töltőket. 
 

4. társadalmi és egyéb 
 
- demográfiai nyomás: a demográfiai növekedés mértékét, és az ebből fakadó 

problémákat, pl. munkanélküliség, megfelelő mennyiségű egészséges ivóvíz, 
élelmiszer-ellátottság, járványok előfordulása. Természeti katasztrófák 
(hurrikán, szökőár, földrengés) előfordulása és társadalmi következményeik. 
 

- menekültek és lakóhelyüket elhagyni kényszerültek: az országba áramló 
migránsok, menekültek számát, az általuk jelentett szociális, biztonsági 
kockázatokat vizsgálja. 

 
- külső beavatkozás: az állam működését befolyásol külső- elsősorban 

biztonsági és gazdasági- hatásokat vizsgálja. Pl. másik állam hadseregének 
beavatkozása vagy titkosszolgálatának fokozott jelenléte, spekuláció a 
nemzeti valuta ellen stb.5 

 
 
A fenti indikátorok alapján 4 kategóriába sorolhatók az országok: 
 
 

 
Kategória (pontszám) 

 

 
Példa 

Fenntartható (0-30 pont) Svédország, Norvégia, Finnország, 
Németország, Kanada, Ausztrália 

Stabil (31-60 pont) Egyesült Államok, Franciaország, 
Spanyolország, Argentína, 
Lengyelország, Magyarország 

Figyelmeztető (61-90 pont) Algéria, Marokkó, Brazília, 
Oroszország, Ukrajna, Kína 

Riasztási (91-120 pont) Venezuela, Líbia, Nigéria, Szudán, 
Csád, Afganisztán 

Saját szerkesztésű táblázat a Fund for Peace adatai alapján: 
http://fundforpeace.org/fsi/indicators/ (2019.01.23.) 

 

                                                             
5 http://fundforpeace.org/fsi/indicators/ (2019.01.23.) 

http://fundforpeace.org/fsi/indicators/
http://fundforpeace.org/fsi/indicators/
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A 2018-as lista első tizenhárom helyén lévő ország szerzett 100 pont fölött, azaz a 
riasztási fokozat utolsó két szakaszában: (Dél-Szudán, Szomália, Közép-afrikai 
Köztársaság, kongói Demokratikus Köztársaság, Szudán, Csád, Zimbabwe) 4 ázsiai 
(Jemen, Szíria, Afganisztán, Irak) és egy karibi (Haiti). 

 
 
Forrás: http://fundforpeace.org/fsi/data/ (2019.01.25.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://fundforpeace.org/fsi/data/
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A törékeny/bukott államok mint biztonságot veszélyeztető tényezők: 
 
 

Miért kell a nem működő államokkal foglalkozni? 

 

- Először, a nem működő államok olyan fejlődési csapdába kerültek, amelyből 

nem képesek önerőből kitörni, és az anarchikus belső viszonyaik miatt 

biztonsági fenyegetést jelentenek a nemzetközi rendszerre, illetve 

annak szereplőire nézve.  

- Másodszor, ma már viszonylag egységes álláspont alakult ki azzal 

kapcsolatban is, hogy az említett államokat újjá kell építeni, hogy a 

fejlődésnek akár csak az ígérete is látszódjon. Ezen államok nem képesek 

önerőből fejlődni, de ez még nem jelenti automatikusan, hogy külső 

segítség hatására sem képesek erre.6  

 

A biztonság szempontjából a törékeny országok a migráció, a szervezett bűnözés, a 

fertőző betegségek, a környezeti pusztítás, az erőszakos konfliktusok, valamint 

esetenként a terrorizmus területén jelentenek problémát. Egy állam törékenységének 

biztonsági hatásai három csoportba sorolhatóak. Egyfelől a törékeny országban 

megjelenő, másodszor a regionális, végül pedig a globális hatásokat lehet 

megkülönböztetni. 

 

Hazai hatások Regionális hatások Globális hatások 

lassú gazdasági növekedés polgárháborúk átterjedése terrorizmus 

tőkekivonás gazdasági növekedés 

lassulása 

nemzetközi bűnözés 

polgárháborúk fegyverkezési verseny drogcsempészet  

növekvő halálozási arány tömeges migráció humanitárius katasztrófák 

 járványok  
Forrás: Pontet Julianna: Törékeny államok a nemzetközi fejlesztési együttműködésben 65.  
Szakkollégiumi Füzetek 3. A Móra Ferenc Szakkollégium évkönyve 2016  
http://acta.bibl.u-szeged.hu/47751/1/moraakademia_003_058-077.pdf (2019.01.25.) 

 

E biztonsági tényezők miatt a donorok is egyre nagyobb figyelmet szentelnek a törékeny 

államok segélyezésére. Nem sokkal a 2001. szeptember 11-i terrortámadás után például 

az Amerikai Egyesült Államok segélyezési ügynöksége (USAID) külön stratégiát 

határozott meg a törékeny országokra vonatkozóan.7 A segélyezés mellett fontos a 

törékeny országok támogatása során a politikai stabilitással, a biztonsággal, valamint a 

                                                             
6 Rada Péter: Az államépítés folyamatának modellezése: fokozatos vagy szakaszos folyamat? 44.  
Külügyi  Szemle 2009 8. évf. 1. sz. 41–72. 
7 USAID 2005, idézi Pontet, 65. 

http://acta.bibl.u-szeged.hu/47751/1/moraakademia_003_058-077.pdf
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reformok végrehajtásával és az intézményi kapacitással kapcsolatos kérdésekre történő 

koncentrálás. Ezt szolgálja többek között az államépítés és a biztonsági szektor 

reformja. 

 

Az államépítés szükségszerűen egy többdimenziós folyamat, hiszen az államkudarchoz 

vezető okokat sem lehet egyetlen tényezőre korlátozni. A folyamathoz egyszerre tartozik 

hozzá az állami intézmények, a gazdaság felépítése és a társadalom olyan reformja, 

amely megfelelő befogadó környezetet biztosít az előbbieknek. Az államépítés még  

ideáltipikus esetben is ellentmondásos és bonyolult folyamat, tekintettel arra, hogy 

összekapcsolódik a demokratizálás, demokrácia-export fogalmával, illetve 

követelményével.8  

Az államépítés összetettségét, a demokratizálás és államépítés közti összefüggést 

igyekszik feltárni a tanulmányban kifejtett BIEN-modell,9amely igyekszik az államépítés 

lépései között logikai és időbeli sorrendet felállítani. Szükséges előfeltétele minden 

sikeres államépítésnek az alapvető emberi szükségletek kielégítése, ez a háborús 

helyzet megszüntetésére, a biztonságos életkörülmények megteremtésére vonatkozik 

minden dimenzióban, azaz az embereknek legyen hol biztonságban lakniuk, és legyen 

mit enniük. Mindez tényleges előfeltételt jelent, vagyis amíg ez nem teljesül, értelmetlen 

a folyamatot tovább erőltetni. A második szakasz lépcsői között már csak logikai 

elsőbbségi sorrend áll fenn, ami nem feltétlenül jelent egyben időbeli sorrendet is. 

Minden államépítési kísérlet kontextusfüggő, tehát menete és sikere is függ a helyi 

környezettől. Az intézményi feltételek, a gazdasági fejlődés és a társadalmi kohézió 

növekedése között szoros kapcsolat áll fenn, de mindegyik dimenzióban a fokozatos és 

folyamatos fejlődés a kívánatos.10 

 

A biztonsági szektor reformja: az OECD–DAC (OECD – Development Assistance 

Committee) megközelítés szerint biztonsági szektoron vagy a biztonsági rendszeren 

mindazon állami intézményeket, illetve szereplőket értjük, amelyek az állam és az 

államhoz tartozó népesség biztonságának garantálásában szerepet játszanak. 1. Az 

alapvető biztonságpolitikai szereplők és a jogkikényszerítő intézmények: 

fegyveres erők, csendőrség, paramilitáris erők, hírszerző és elhárító szervezetek, parti 

őrség, határőrség, tartalékos és területi erők. 2. A biztonságpolitikát menedzselő és 

felügyelő testületek: a parlament, parlamenti bizottságok, a végrehajtó hatalom, 

középpontban a kormánnyal, a biztonsági szektorban szerepet játszó minisztériumokkal 

(védelmi minisztérium, belügyminisztérium, külügyminisztérium), nemzetbiztonsági 

szervezetek, vámhatóságok, pénzügyi hatóságok, a civil társadalom szereplői, 

                                                             
8 Lásd Noam Chomsky kritikai megközelítését Failed States: The Abuse of Power and the Assault on 
Democracy c. könyvében. 
9 A BIEN mozaikszó, ami az angol nyelvű lépések első betűiből áll össze, és a „jó” szóra igyekszik 
asszociálni. Ezek a különböző dimenziók: basic human needs (alapvető emeberi szükségletek kielégítése), 
institution-building (demokratikus intézményrendszer kiépítése), economic development (gazdasági 
fejlődés), nation-building (társadalmi kohézió). 
10 Rada 2009, 53. 
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elsősorban a média, a tudományos testületek és a nem kormányzati szervezetek. 3. 

Igazságügyi intézmények: igazságügyi minisztérium, börtönök, bűnüldöző hatóságok, 

ügyészség, bíróságok, emberi jogi bizottságok, ombudsmanok stb. 4. Az állami 

hatalomhoz nem tartozó erők: felszabadító hadsereg, gerilla erők, magán védelmi 

egységek, biztonsági magánvállalatok, a politikai pártok milíciái. 

Amikor a biztonsági szektor (biztonsági rendszer) reformjáról beszélünk, akkor 

mindezen területek olyan átformálásáról van szó, amely demokratikus normák 

szerint, a jó kormányzás alapelveinek megfelelően történik oly módon, hogy a 

különböző területek egy jól működő biztonsági környezetet alkotnak.11 

 

Ellenőrző kérdések:  

 

1. Mit értünk a politikai biztonság és az államkudarc fogalma alatt? 

2. Milyen főbb okok húzódnak a gyenge államiság kialakulása mögött? 

3. Hogyan mérhető az államok gyengeségének foka?  

4. Milyen indikátorokat alkalmaz a törékeny állam index? 

5. Milyen kategóriákba sorolhatók az államok a törékeny állam index alapján? 

6. Milyen veszélyt, fenyegetést jelentenek a gyenge vagy bukott államok? 

7. Mit értünk államépítés alatt? 

8. Mi az a BIEN-modell? 

9. Milyen elemei vannak a biztonsági szektornak vagy rendszernek? 

10. Mit értünk a biztonsági szektor reformja alatt? 

 

Ajánlott irodalom, források: 

 

Noam Chomsky a bukott államokról: 

https://www.youtube.com/watch?v=LEs9kYZ5OSY  

Rory Stweart a bukott államokról: https://www.youtube.com/watch?v=zMXXJqvMdk4  

Fukuyama, Francis (2004/2005): Államépítés. Kormányzás és világrend a 
21. században Századvég Kiadó, Budapest. 
 
Marsai Viktor: A 2014-es jubileumi Fragile (Failed) States Index és tanulságai Nemzet és 
Biztonság 2014/4. szám 30-36. 

                                                             
11 Gazdag Ferenc: A biztonsági szektor reformja és a nemzetközi szervezetek 36-37.Nemzet és Biztonság 
2008. december 35-43. http://www.nemzetesbiztonsag.hu/cikkek/gazdag_ferenc-
a_biztonsagi_szektor_reformja__es_a_nemzetkozi_szervezetek_.pdf (2019.01.25.) 
 

https://www.youtube.com/watch?v=LEs9kYZ5OSY
https://www.youtube.com/watch?v=zMXXJqvMdk4
http://www.nemzetesbiztonsag.hu/cikkek/gazdag_ferenc-a_biztonsagi_szektor_reformja__es_a_nemzetkozi_szervezetek_.pdf
http://www.nemzetesbiztonsag.hu/cikkek/gazdag_ferenc-a_biztonsagi_szektor_reformja__es_a_nemzetkozi_szervezetek_.pdf
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A biztonságiasítás fogalma és modellje; a biztonságiasítás 
vizsgálatának módszertana 

 

A biztonságiasítás fogalma: 

A biztonságiasítás koncepciója azt kutatja, hogy miként lesz valami biztonsági kérdés, 

miként kezd el egy kollektív szereplő (egy állam, egy nemzet, egy etnikai csoport vagy 

egy társadalmi réteg) egy bizonyos tényezőt biztonsági fenyegetésként értelmezni, 

vagyis abból biztonsági fenyegetést konstruálni. 

A biztonságiasítás megközelítésének alapjait Barry Buzan, Ole Weaver és Jaap de Wilde 

„A biztonság: új keretek az elemzéshez” 1998-ban megjelent munkája vezette be.  

Megfogalmazásukban a biztonságiasítás az a folyamat, amelynek során egy politikai 

szereplő egy kérdést biztonsági jelentőségűvé nyilvánít, és a politikát ezáltal a 

megszokott szabályokon kívül helyezi. A biztonságiasítás a politikának az a speciális 

válfaja, amelynek hátterében feltételezzük, hogy a vélt veszéllyel szemben csak úgy lehet 

hatékonyan fellépni, ha felhagyunk a politika megszokott gyakorlatával, és „rendkívüli 

üzemmódra” kapcsolva, a politika hagyományos kereteiből kilépve próbálunk 

megküzdeni a kihívással, rendkívüli eljárási rendet követve, rendkívüli intézkedéseket 

hozva. A biztonságpolitika eszerint a  megközelítés szerint a „politika 

szélsőséges/különleges változata”.1 

A biztonsági napirend összességét a biztonságiasítási folyamatok határozzák meg: 

a biztonságiasítási kísérletek, illetve az ezek közül célba érő sikeres 

biztonságiasítások. A biztonságiasítást végző aktor politikai deklarációk formájában 

egzisztenciális fenyegetésnek nyilvánít egy bizonyos tényezőt. A fenyegetés elhárítása 

érdekében célközönségét mozgósítani igyekszik, azért, hogy legitimálja az addigi 

sztenderd gyakorlaton túlmutató, rendkívüli eljárási módszerek bevezetését. 

A biztonságiasítás fogalma leginkább a nemzetközi kapcsolatok elméletének, 

illetve a biztonsági tanulmányoknak a konstruktivista megközelítésére építkezik. 

Képviselői szerint a biztonság vitatott fogalom, képtelenség objektív módon 

megfogalmazni a tartalmát, mivel ez tartalmilag formálódik, illetve valamilyen mértékig 

mindig bizonytalan. Biztonsági kérdés az lesz, amit a politikai szereplők és a társadalom 

biztonsági kérdésként értelmeznek. A biztonság és a biztonsági fenyegetések tartalma 

tehát „interszubjektív” módon nyer értelmezést, azaz a biztonságpolitikai közbeszédben 

részt vevő állami és társadalmi szereplők közötti interakciók során határozódik meg.2 

                                                             
1Barry Buzan- Ole Weaver-Jaap de Wilde: Security: A New Framework for Analysis Lynne Rienner 
Publishers 1998 23-24. 
2 Uo. 24-25. 
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A biztonságiasítás vizsgálható egyrészt horizontálisan, aszerint, hogy a biztonság 

különböző szektoraiban milyen formában jelenhet meg, másrészt vertikálisan, azaz 

hogy a lehetséges elemzési szinteken (állami, állam alatti , regionális vagy globális) 

valósul meg. 

A biztonságiasítási modell:3 

A biztonságiasítási modell elemei Buzanék elméletében: 

 a biztonságiasítást végző aktor, a biztonságiasító szereplő 

 a védelem tárgya (referens objektum) 

 az “egzisztenciális” fenyegetés, amelyre a biztonságiasítást végző szereplő 

hivatkozik 

 a beszédaktus, amely a biztonságiasítás szándékát írott vagy mondott 

formában egy közönség felé közvetíti 

 az egzisztenciális fenyegetés elhárítása érdekében javasolt rendkívüli 

intézkedések. 

A biztonságiasítást végző szereplő: 

Aki egy tényezőt egzisztenciális fenyegetésként értelmez, és ezt politikai 

jelentéstartalommal bíró deklarációk formájában is megfogalmazza. Legtöbbször 

az állam vagy annak nevében eljáró emberek, intézmények, testületek- de nem mindig. 

Pl. környezetvédő szervezet vagy aktivisták egy csoportja megpróbálhatja a környezetei 

fenyegetéseket biztonságiasítani.  

Általában az állam és képviselői rendelkeznek olyan erőforrásokkal és társadalmi 

helyzettel, ami révén sikeresen tud a biztonságiasítás szereplőjeként megjelenni. Az is 

előfordul, hogy egy biztonságiasítási folyamat során több biztonságiasító aktor is 

szerephez jut, akár nem csak egyetlen állam részéről. Pl. a visegrádi országok védelmi 

minisztereinek megállapodása 2014. márciusban egy közös védelempolitikai stratégia 

kidolgozására.  

Európai szintű biztonságiasításra példa az Európai Unió globális biztonsági stratégiája 

2016-ból. Globális szinten az ENSZ BT jelenik meg rendszerint biztonságiasító 

szereplőként, amikor határozataiban egy eseményt/szereplőt a nemzetközi békére és 

biztonságra veszélyes tényezőként azonosít. 

 

                                                             
3 A biztonságiasítás modelljét ismertetik: Marton Péter- Balogh István-Rada Péter: Biztonsági 
tanulmányok. Új fogalmi keretek és tanulságok a visegrádi országok számára Antall József Tudásközpont 
201523-35. 
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A védelem tárgya: 

Az az elem, aminek a biztonságát szavatolni kell. A védelem tárgya biztonsági 

szektoronként változó. A modern nemzetközi biztonsági környezetben legtöbbször a 

nemzet szolgál a védelem tárgyaként, amint azt a nemzetbiztonság kifejezés 

népszerűsége és elterjedtsége is tükrözi (Magyarország nemzeti biztonsági stratégiája, 

Nemzetbiztonsági Szakszolgálat, Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat). A védelem tárgya 

lehet az állam is, amennyiben valami egzisztenciális értelemben fenyegeti, tehát amikor 

nem biztosított az állam túlélése (egy másik állam agressziója, vagy szeparatista 

csoportok elszakadási kísérletei miatt, gyenge vagy bukott államok). Ugyanakkor, ahogy 

Kenneth Waltz rámutatott: az „államok halálozási aránya meglehetősen alacsony”.4  

A társadalmi biztonság dimenziójában pl. egy kisebbség nyelvhasználati joga. Orbán 

Viktor 2014. május 10-én az Országgyűlés alakuló ülésén elmondott beszédében 

kijelentette, hogy az ukrajnai magyarságot megilleti a kettős állampolgársághoz való jog 

és az autonómia. Ezt pedig komolyan fenyegeti az ukrajnai kisebbségek nyelvhasználati 

jogainak korlátozása. Ez lényegében kísérlet volt a magyar kisebbség jogainak 

biztonságiasítására. A magyar kormány erre hivatkozva blokkolja a NATO-Ukrajna 

Tanács összehívását is.5 

A gazdasági biztonság területén a nemzetgazdaság (makrogazdaság) biztonsága, a 

pénzügyi rendszer és a nemzeti valuta védelme, az ellátás biztonsága (energiaellátás) 

jelenhet meg védendő objektumként.  

A környezeti biztonság esetében a fenntartható fejlődés, a vízellátás biztonsága, a 

biodiverzitás fenntartása, a kiberbiztonság esetében a kritikus struktúrák (pl. 

erőművek), az államigazgatás elektronikus rendszerei lehetnek például referens 

objektumok.  

 

Az „egzisztenciális” fenyegetés: 

Buzanék egzisztenciális fenyegetésről írnak, azaz olyan fenyegetésről, amely a 

védelem tárgyának túlélését fenyegeti valamilyen értelemben. Ez a jelző azonban 

gyenge pontja elméletüknek, hiszen a politika világában sok olyan biztonsági fenyegetés 

van, amely a túlélést nem veszélyezteti, ugyanakkor kizökkentheti az adott közösséget a 

megszokott kerékvágásból, meghatározó (de nem egzisztenciális) következményekkel 

járhat. Marton Péter, Balogh István és Rada Péter az egzisztenciális jelző elhagyását 

javasolja éppen ezért, és értelmezésükben a fenyegetés olyan tényező, amely egy 

kollektíva életét kizökkentheti a megszokott kerékvágásból.6  

Ahogyan a védendő tárgy, úgy a fenyegetés is biztonsági szektoronként változó. A 

gazdasági biztonság területén fenyegetésként értelmezhető minden olyan nemzetközi 
                                                             
4 Kenneth Waltz: Theory of International Politics Waveland Press 2010, 137. 
5 Horváth Bence: Tovább blokkoljuk az ukránok NATO-csatlakozását, most a kettős állampolgárság 
szankcionálásáról szóló törvényjavaslat miatt https://444.hu/2018/04/24/tovabb-blokkoljuk-az-
ukranok-nato-csatlakozasat-most-a-kettos-allampolgarsag-szankcionalasarol-szolo-torvenyjavaslat-miatt 
(2019.01.15.) 
6 Marton-Balogh-Rada 2015, 29. 

https://444.hu/2018/04/24/tovabb-blokkoljuk-az-ukranok-nato-csatlakozasat-most-a-kettos-allampolgarsag-szankcionalasarol-szolo-torvenyjavaslat-miatt
https://444.hu/2018/04/24/tovabb-blokkoljuk-az-ukranok-nato-csatlakozasat-most-a-kettos-allampolgarsag-szankcionalasarol-szolo-torvenyjavaslat-miatt
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vagy hazai gazdasági folyamat, amely megzavarja a piac, a gazdaság működését. Pl. a 

nemzeti valuta elleni spekulációs támadás, az ellátásbiztonságot veszélyeztető tényezők. 

A környezeti biztonságot veszélyeztető tényező pl. a klímaváltozás, víz-és 

légszennyezettség.  

A katonai biztonságot veszélyeztető tényező pl. egy másik állam (vagy annak hadserege) 

jelentette fenyegetés, a másik állam intenzív fegyverkezése, adott esetben a rivális 

katonai szövetség hadgyakorlata, a szövetség bővítése, egy másik állam hírszerzési 

tevékenysége. 

A társadalmi biztonságot veszélyeztető tényező pl. az adott országban élő etnikumok, 

nemzetiségek közötti ellentét, konfliktus, amely polgárháborúval vagy népirtással 

fenyeget. 

 

A beszédaktus: 

A biztonságiasítást végző szereplő beszédaktusok révén igyekszik biztonságiasítani az 

általa egzisztenciálisnak vagy jelentősnek vélt fenyegetést. A beszédaktus egy 

közönségnek címzett üzenet, amelynek révén a biztonságiasítást végző szereplő az adott 

fenyegetésre kívánja irányítani a közfigyelmet. A biztonságpolitikát legelőször is nem 

„csinálják”, hanem „beszélik”. A beszédaktust tágan értelmezendő, nem csak a verbális 

megnyilvánulások (nyilatkozatok, beszédek), hanem az írott (pl. kormányzati) 

dokumentumok (nemzetbiztonsági stratégiák) is beleértendők. 

Tartalmi szempontból fontos, hogy az üzenet meghatározza, milyen lépésem eszközök, 

stratégiák szükségesek a biztonságiasítandó tényező elleni fellépés kapcsán és mi 

várható akkor, ha a politikai közösség nem tesz ellenlépéseket a fenyegetéssel szemben. 

A fenyegetés elhárítása érdekében javasolt rendkívüli intézkedések: 

A szakpolitikai döntéshozatal és végrehajtás mindig meghatározott szabályok, 

eljárások mentén működik, bizonyos esetekben azonban a politikai döntéshozó 

különleges szabályok bevezetéséhez folyamodhat. (Pl. a 2011.09.11-i 

terrortámadásokat követően elfogadott USA PATRIOT Act, amely a hírszerzés és a 

terrorelhárítás számára engedett a korábbiaknál jóval nagyobb mozgásteret.) 

A vészhelyzetekre az állam általában bizonyos mértékig mindig fel van készülve, lásd a 

különleges jogrend intézményét (Magyarország Alptörvénye 47. cikk,). 

A katonai szektorban rendkívüli intézkedés lehet pl. a hadiállapot bevezetése, hadsereg 

mozgósítása, sorkötelezettség visszaállítása, általános hadkötelezettség bevezetése. A 

gazdasági biztonság területén pl. megszorító csomag bevezetése. A környezeti biztonság 

területén pl. a kormány megtiltja bizonyos környezetszennyező anyagok gyártását, 

felhasználását vagy pl. árvízvédelmi intézkedések. A kiberbiztonság területén pl. 

internetszolgáltató működésének ideiglenes leállítása. 
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Forrás: http://www.ijsrp.org/research-paper-1117/ijsrp-p7169.pdf 566. (2019.01.15.) 

A biztonságiasítás módszertana: a diskurzuselemzés: 

A biztonságiasított ügyek és a bennük releváns szereplők (általában államok) közötti 

biztonsági interdependenciák megismeréséhez a releváns szereplők közötti biztonsági 

fenyegetésekről szóló diskurzust szükséges tanulmányozni. A biztonságiasítások és az 

azok közötti kölcsönhatások vizsgálatának legalapvetőbb módszertani eszköze a 

diskurzuselemzés, amelynek a lépéseit Buzan és társai alapján Marton és szerzőtársai az 

alábbiakban határoztak meg: 

1. A biztonságiasító aktor beazonosítása: Ki az, aki jelentős fenyegetésként kezd 

el értelmezni egy bizonyos tényezőt? Vannak-e az adott szereplőnek megfelelő 

erőforrásai ahhoz, hogy képes legyen a biztonságpolitikai napirendet 

meghatározni és mobilizálni a célközönséget? Milyen a biztonságiasító szereplő 

viszonya a saját társadalmi környezetéhez?  

2. A biztonságiasító szereplő kommunikációjának elemzése: ennek keretében 

át kell tekinteni a biztonságiasító szereplő minden, adott tárgyban született, a 

biztonságpolitikát érintő megnyilvánulásait (nyilatkozatok, interjúk, beszédek, 

dokumentumok, stratégiák). Meg kell vizsgálni milyen nyelvezet és kifejezésvilág 

jellemzi a biztonságiasító szereplőt? Vannak-e visszatérő kifejezése?(pl. 

nemzetbiztonsági fenyegetés, élet-halál kérdése) A retorika mögött felsejlik-e egy 

koherens koncepció, stratégia? Mi védelem tárgya, hogyan viszonyul ahhoz az 

aktor? 

3. A célközönség azonosítása: ki a célközönség? az egész nemzet, egy etnikai 

kisebbség, egy bizonyos társadalmi csoport? Hogyan viszonyul a célközönség a 

biztonságiasító szereplőhöz vagy éppen a védelem tárgyához? 

4. A (társadalmi) reakciók “mérése”, elemezése: a biztonságiasítást célzó 

beszédaktusra adott belföldi és külföldi válaszok elemzése elengedhetetlen, azaz 

annak „mérése, és elemzése, hogy mennyire tudott a közbeszéd tárgyává válni és 

a közvélemény hogyan értékeli a biztonságiasítási kísérletet? Lesz-e abból 

http://www.ijsrp.org/research-paper-1117/ijsrp-p7169.pdf
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valóban biztonságiasítás? (sajtóban közzétett vélemények, hírek, cikkek 

vizsgálata, közvélemény-kutatási adatok elemzése) A biztonságiasításban 

folyamatban felbukkanó egyéb szereplők (más állami szervek, pártok, civil 

szervezetek) reakcióinak vizsgálata. 

5. A rendkívüli intézkedések, eljárások beazonosítása: ha a biztonságiasítás 

sikeres, akkor lényegében a biztonságiasító szereplő legitimációt nyer ahhoz, 

hogy a biztonságiasított fenyegetés elhárítása érdekében rendkívüli 

intézkedéseket tegyen. Meg kell vizsgálni legvégül, hogy mik az adott kérdésben a 

szokott, sztenderd eljárási módok? Tapasztalhatunk-e ezektől bármiféle 

szisztematikus eltérést? A rendkívüli intézkedések milyen mértékben térnek el a 

szokványos, standard eljárásoktól, szabályoktól? Milyen mértékben érintik a 

célközönség mindennapjait? Hogyan viszonyul a célközönség a rendkívüli 

intézkedésekhez? Elfogadja vagy tiltakoznak ellene bizonyos csoportok, vagy 

akár nagyobb tömegek?7 

Példa: a migráció kérdésének biztonságiasítása Magyarországon 

A biztonságiasító szereplőnek elsősorban a magyar kormány tekinthető. A migráció és a 

migránsok biztonsági fenyegetésként értelmezése már a 2015. januári Charlie Hebdo 

szerkesztősége elleni párizsi terrorcselekményt követően megfogalmazódott Orbán 

Viktor miniszterelnök részéről.8A migráció kérdése azóta is a kormányzati 

kommunikáció középpontjában áll, a migrációs nyomás Magyarországot érő szignifikáns 

csökkenését követően is. A hagyományos kommunikációs eszközökön kívül (sajtóban, 

rádióban és televízióban elhangzott nyilatkozatok, interjúk) mellett óriásplakát-

kampány és nemzeti konzultáció9 révén is zajlott a biztonságiasító üzenet társadalom 

felé történő közvetítése. Védendő értékként jelent meg a kommunikációban a magyar 

társadalom, kultúra, a keresztény vallás, Európa. 

A biztonságiasítás elsődleges célközönsége a magyar társadalom volt, de nem 

kizárólagosan. A magyar kormány a Visegrádi Csoporton belül is központi témává tette a 

migrációt10 és erre törekedett uniós szinten11 is. Ha a magyar kormány 

biztonságiasításának sikerességét és a társadalmi reakciókat vizsgáljuk, Magyarország 
                                                             
7 Marton-Balogh-Rada 2015, 36-38. 
8 Orbán: Gazdasági bevándorlóknak nem adunk menedéket 
https://index.hu/belfold/2015/01/11/orban_gazdasagi_bevandorloknak_nem_adunk_menedeket/ 
(2019.01.18.); Orbán Viktor: Az európai ember áll támadás alatt https://mno.hu/belfold/orban-viktor-az-
europai-ember-all-tamadas-alatt-1267170(2019.01.18.) 
9http://www.kormany.hu/download/4/d3/c0000/Bev%20konzult%C3%A1ci%C3%B3%20eredm%C3
%A9nyei.pdf (2019.01.18.) 
10 Lásd a Visegrádi Csoport 2017/2018-as magyar elnökségének programját a migráció felelős 
kezeléséről: http://www.visegradgroup.eu/documents/presidency-programs (2019.01.18.); a Visgerádi 
Csoport belügyminisztereinek 2017. október 5-i közös nyilatkozatát: 
http://www.visegradgroup.eu/calendar/selected-events-in-2017-170203/joint-declaration-of-v4 
(2019.01.18.) vagy az országcsoport miniszterelnökeinek 2017. július 19-i közös nyilatkozatát: 
http://www.visegradgroup.eu/documents/official-statements (2019.01.18.). 
11 Lásd Orbán Viktor levelét Jean-Claude Junckernek, az Európai Bizottság elnökének 2017 
szeptemberében: https://www.portfolio.hu/gazdasag/itt-van-orban-viktor-levele.261019.html; 
http://www.kormany.hu/download/4/d9/21000/JunckerJeanClaude%2020170831.pdf  (2019.01.18.). 

https://index.hu/belfold/2015/01/11/orban_gazdasagi_bevandorloknak_nem_adunk_menedeket/
https://mno.hu/belfold/orban-viktor-az-europai-ember-all-tamadas-alatt-1267170
https://mno.hu/belfold/orban-viktor-az-europai-ember-all-tamadas-alatt-1267170
http://www.kormany.hu/download/4/d3/c0000/Bev%20konzult%C3%A1ci%C3%B3%20eredm%C3%A9nyei.pdf
http://www.kormany.hu/download/4/d3/c0000/Bev%20konzult%C3%A1ci%C3%B3%20eredm%C3%A9nyei.pdf
http://www.visegradgroup.eu/documents/presidency-programs
http://www.visegradgroup.eu/calendar/selected-events-in-2017-170203/joint-declaration-of-v4
http://www.visegradgroup.eu/documents/official-statements
https://www.portfolio.hu/gazdasag/itt-van-orban-viktor-levele.261019.html
http://www.kormany.hu/download/4/d9/21000/JunckerJeanClaude%2020170831.pdf
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tekintetben abszolút sikeres biztonságiasításról beszélhetünk. Ezt támasztják alá a 2015. 

évi nemzeti konzultáció eredményei is,12 bár a nemzeti konzultáció reprezentativitását 

aláássa, hogy a kitöltők/visszaküldők száma 1 millió 300 ezer között volt (a közel 8 

milliós választópolgárból).13A Pew Research felmérése alapján 2016 tavaszán a magyar 

megkérdezette 77 százaléka tartotta valószínűnek, hogy a menekültek növelik a 

terrorizmus előfordulásának esélyét, míg a Spanyolországban ez az arány csupán 40 

százalék volt: 

 

Forrás: http://www.pewresearch.org/fact-tank/2016/09/16/european-opinions-of-the-refugee-crisis-
in-5-charts/refugees_1/ (2019.01.18.) 

Rendkívüli intézkedések sora említhető a migráció kérdéskörének biztonságiasítása 

kapcsán: a Magyarország déli határain felépített határzártól kezdve, a 2007. évi LXXX. 

menedékjogról szóló törvény többszöri módosításán keresztül, a 2015 szeptemberében 

bevezetett és többször meghosszabbított migrációs veszélyhelyzetig.  

 

 

 
                                                             
12http://www.kormany.hu/download/4/d3/c0000/Bev%20konzult%C3%A1ci%C3%B3%20eredm%C3
%A9nyei.pdf (2019.01.18.);  
Kovács Zoltán: Az egyik legsikeresebb konzultáció volt a bevándorlással kapcsolatos 
http://magyarhirlap.hu/cikk/31510/Kovacs_Zoltan_Az_egyik_legsikeresebb_konzultacio_volt_a_bevandor
lassal_kapcsolatos (2019.01.18.); 
13 Ez lett a nagy, 1 milliárd forintos, bevándorlók ellen hergelő nemzeti konzultáció eredménye 
https://444.hu/2015/07/27/ez-lett-a-nagy-milliardos-bevandorlok-ellen-hergelo-nemzeti-konzultacio-
eredmenye (2019.01.18.); 

http://www.pewresearch.org/fact-tank/2016/09/16/european-opinions-of-the-refugee-crisis-in-5-charts/refugees_1/
http://www.pewresearch.org/fact-tank/2016/09/16/european-opinions-of-the-refugee-crisis-in-5-charts/refugees_1/
http://www.kormany.hu/download/4/d3/c0000/Bev%20konzult%C3%A1ci%C3%B3%20eredm%C3%A9nyei.pdf
http://www.kormany.hu/download/4/d3/c0000/Bev%20konzult%C3%A1ci%C3%B3%20eredm%C3%A9nyei.pdf
http://magyarhirlap.hu/cikk/31510/Kovacs_Zoltan_Az_egyik_legsikeresebb_konzultacio_volt_a_bevandorlassal_kapcsolatos
http://magyarhirlap.hu/cikk/31510/Kovacs_Zoltan_Az_egyik_legsikeresebb_konzultacio_volt_a_bevandorlassal_kapcsolatos
https://444.hu/2015/07/27/ez-lett-a-nagy-milliardos-bevandorlok-ellen-hergelo-nemzeti-konzultacio-eredmenye
https://444.hu/2015/07/27/ez-lett-a-nagy-milliardos-bevandorlok-ellen-hergelo-nemzeti-konzultacio-eredmenye
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Ellenőrző kérdések: 

1. Mit értünk a biztonságiasítás fogalma alatt? 

2. Ki(k)nek a nevéhez köthető a biztonságiasítás koncepciója? 

3. Mely nemzetközi politikaelméleti irányzathoz áll közel a koncepció? 

4. Mit értünk a biztonságiasítás horizontális, illetve vertikális vizsgálata alatt? 

5. Határozza meg a biztonságiasítás modelljének elemeit! 

6. Általában miért az állam, illetve az állami, kormányzati szereplők sikeresek a 

biztonságiasításban? 

7. Mikor tekinthető sikeresnek a biztonságiasítás? 

8. Milyen módszertan alkalmazandó a biztonságiasítás vizsgálatára? 

9. Milyen módszertana és lépései vannak a biztonságiasítás vizsgálatának? 

10. Mutassa be a migráció kérdésének biztonságiasítását Magyarországon! 

 

Ajánlott irodalom, források: 

Marton Péter - Balogh István - Rada Péter: A biztonságiasítás elmélete In: Marton-

Balogh-Rada : Biztonsági tanulmányok Antall József Tudásközpont 2015 19-46. 

Ole Weaver a biztonságiasításról: https://www.youtube.com/watch?v=wQ07tWOzE_c 

Siddharth Setthi: What is Security? Securitization Theory and its Application in Turkey 

https://www.e-ir.info/2015/12/14/what-is-security-securitization-theory-and-its-

application-in-turkey/  

Tálas Péter: A terrorveszélyhelyzet-diskurzus margójára Nemzet és Biztonság 2016/1. 

szám 40–47. http://www.nemzetesbiztonsag.hu/cikkek/nb_2016_1_06_talas_peter_-

_a_terrorveszelyhelyzet-diskurzus_margojara.pdf  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=wQ07tWOzE_c
https://www.e-ir.info/2015/12/14/what-is-security-securitization-theory-and-its-application-in-turkey/
https://www.e-ir.info/2015/12/14/what-is-security-securitization-theory-and-its-application-in-turkey/
http://www.nemzetesbiztonsag.hu/cikkek/nb_2016_1_06_talas_peter_-_a_terrorveszelyhelyzet-diskurzus_margojara.pdf
http://www.nemzetesbiztonsag.hu/cikkek/nb_2016_1_06_talas_peter_-_a_terrorveszelyhelyzet-diskurzus_margojara.pdf
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A nemzetközi biztonsági és védelmi szervezetek típusai, a globális 

biztonsági szervezet: az ENSZ Biztonsági Tanácsa és az ENSZ 

válságkezelési műveletei 

A nemzetközi biztonsági szervezetek jelentősége, megítélésük: 

A nemzetközi rendszer transzformációjából és a globalizációból eredeztethető ún. 

új típusú biztonsági kihívások (terrorizmus, tömegpusztító fegyverek terjedése, 

migráció biztonságpolitikai vonatkozásai, államkudarcok) elengedhetetlenné 

teszik az államok tartós és intézményesített együttműködését biztonsági és 

védelmi kérdésekben. 

A nemzetközi biztonsági szervezetek tagságuk földrajzi kiterjedése alapján 

lehetnek globális vagy regionális jellegűek. Globális nemzetközi biztonsági 

szervezet az ENSZ Biztonsági Tanácsa, míg regionális biztonsági, védelmi 

szervezet például a NATO, az EU közös biztonság-és védelempolitikája, az EBESZ 

vagy éppen a Sanghaji Együttműködési Szervezet. A globális (ENSZ) és az európai 

regionális biztonsági szervezetek tagsága nagyfokú átfedést mutat, és egyfajta 

munkamegosztás és együttműködés alakult ki közöttük. 

Forrás: https://www.nato.int/cps/en/natohq/topics_82719.htm (2019.01.26.)  

https://www.nato.int/cps/en/natohq/topics_82719.htm
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Fontos ugyanakkor megjegyeznünk, hogy a nemzetközi politikaelmélet különböző 

irányzatai nem egyforma jelentőséget tulajdonítanak a nemzetközi 

intézményeknek, így a nemzetközi biztonsági intézményeknek sem. Amíg a 

klasszikus realizmus alapvetően szkeptikus a nemzetközi intézmények önálló 

cselekvőképességével és hatékonyságával kapcsolatosan, addig a liberalizmus, a 

neoliberális institucionalizmus és a neorealizmus a nemzetközi viszonyok fontos, 

esetenként megkerülhetetlen szereplőinek tartja a nemzetközi (biztonsági) 

szervezeteket, kiemelten a globális keretek között szerveződő és működő ENSZ 

Biztonsági Tanácsát. 

 

Az ENSZ Biztonsági Tanácsa -áttekintés: 

 

A II. világháború alatt kialakított együttműködés, az Egyesült Nemzetek szervezete a 

világháború utáni államok közötti rendezett együttműködés kereteit jelentette, és az 

1946. június 26-án San Francisco-ban aláírt Alapokmánya a szervezet egyik fő 

céljaként tűzte ki: 

„Az Egyesült Nemzetek célja, hogy fenntartsa a nemzetközi békét és biztonságot és 

evégből hathatós együttes intézkedéseket tegyen a békét fenyegető bűncselekmények 

megelőzésére és megszűntetésére, a támadó cselekményeknek vagy a béke más módon 

történő megbontásának elnyomására, valamint békés eszközökkel, az igazságosság és a 

nemzetközi jog elveinek megfelelő módon rendezze vagy megoldja azokat a nemzetközi 

viszályokat és helyzeteket, amelyek a béke megbontására vezethetnek;” (1. cikk) 

Az alapokmány a nemzetközi béke és biztonság fenntartásáért való felelősséget a 

Biztonsági Tanácsra ruházta. A Biztonsági Tanács állapítja meg a béke bárminő 

veszélyeztetését vagy megszegését, vagy bárminő támadó cselekménynek fennforgását 

és vagy ajánlásokat tesz, vagy határoz afelett, hogy milyen rendszabályokat kell 

megtenni a nemzetközi béke és biztonság fenntartása vagy helyreállítása érdekében. 

A Biztonsági Tanács a Szervezet tizenöt tagjából áll. Kína, Franciaország, Egyesült 

Királyság, az Orosz Föderáció és az Amerikai Egyesült Államok a Biztonsági 

Tanács állandó tagjai. A Szervezet tíz további tagját a Közgyűlés a Biztonsági 

Tanács nem állandó tagjává választja meg 2 évre. 

A Biztonsági Tanács mindegyik tagjának egy szavazata van. 

Eljárási kérdésekben a Biztonsági Tanács határozatait kilenc tagjának igenlő 

szavazatával hozza. 
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Minden más kérdésben a Biztonsági Tanács határozatait tagjainak az összes 

állandó tagok egybevágó szavazatait magában foglaló kilenc igenlő szavazatával 

kell hoznia (nagyhatalmi egyhangúság elve-jaltai formula). 

 

Az ENSZ válságkezelési tevékenysége, békeműveletei: 

 

A második világháború után kialakult nagyhatalmi szembenállás politika és 

geostratégiai környezete nem tette lehetővé, hogy az ENSZ BT megfeleljen a fenti 

célkitűzéseknek, a nagyhatalmi vétó sok esetben volt akadálya az ENSZ BT 

döntéshozatalának. Ahogyan a korábbi ENSZ-főtitkár, Boutros-Ghali 1992-es 

„Békeprogram” című jelentésében fogalmazott: „Az ENSZ 1945-ben történt létrehozása 

óta több mint 100 nagy konfliktus volt a világon. Vagy 20 millió halott maradt utána. Az 

ENSZ a vétók miatt számos esetben tehetetlenségre volt kárhoztatva. A Biztonsági 

Tanácsban leadott 279 vétó eleven kifejezése a korszak megosztottságának.”1  

Ez a nemzetközi környezet azonban más – az alapokmányban konkrétan nem 

nevesített – tevékenységek, a békefenntartás és válságkezelés kialakulása előtt 

nyitotta meg az utat, amelynek révén a szervezet, ha látványosan nem is oldott meg 

válságokat, de hozzájárult ahhoz, hogy a helyi konfliktusok ne vezessenek a 

szuperhatalmak közötti direkt háborúhoz. A válságkezelés és békefenntartás jogalapját 

az ENSZ Alapokmányának VI. és VII. fejezete adja. Előbbi értelmében a BT megvizsgálhat 

minden olyan helyzetet, amelyet a nemzetközi biztonságra és stabilitásra veszélyesnek 

tart, és ajánlásokat fogalmazhat meg a konfliktusban érintett felek számára a vita békés 

rendezésére. Ha ez nem vezet eredményre, akkor az Alapokmány VII. fejezete 

értelmében a BT kényszerítő intézkedéseket vezethet be, amely végső soron fegyveres 

erők alkalmazását is jelentheti.2 

A szakirodalom általában két nagy korszakra bontja az ENSZ égisze alatt zajló 

válságkezelést: 

 korai, hagyományos, első generációs 

 második generációs, többdimenziós békeműveletek. 

A békeműveletek történetében a hidegháború vége jelentette a fontos cezúrát. A 

nagyhatalmak viszonyában bekövetkezett változások, az új típusú kockázatok és 

kihívások kezelésének követelménye az ENSZ-től is gyökeresen eltérő megközelítéseket, 

                                                             
1 Boutros Boutros-Ghali: Békeprogram Preventív diplomácia, béketeremtés és békefenntartás 4. A főtitkár 
jelentése a Biztonsági Tanács 1992. január 31-ei csúcstalálkozóján elfogadott nyilatkozatnak megfelelően 
United Nations New York, 1992. http://docplayer.hu/7817796-Boutros-boutros-ghali-bekeprogram-
preventiv-diplomacia-beketeremtes-es-bekefenntartas.html (2019.01.25.) 
2 Sándor Barbara: Az ENSZ és a válságkezelés 28-29. Nemzet és Biztonság 2008. március 28-36. 

http://docplayer.hu/7817796-Boutros-boutros-ghali-bekeprogram-preventiv-diplomacia-beketeremtes-es-bekefenntartas.html
http://docplayer.hu/7817796-Boutros-boutros-ghali-bekeprogram-preventiv-diplomacia-beketeremtes-es-bekefenntartas.html
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kívánt. A Biztonsági Tanács állandó tagjai nem voltak „ellenségek”többé, könnyebbé vált 

a konszenzus és az együttműködés kialakítása. A békefenntartó missziók többdimenziós 

válságkezelő műveletekké alakultak, ahol már komplex politikai, gazdasági, társadalmi, 

szociális elemmel bővített megoldásokra, és esetenként komoly fegyveres beavatkozásra 

volt szükség. 

ENSZ-békeműveletek 
Hagyományos, első generációs Második generációs, többdimenziós 

- a három legfontosabb alapelv a 
konszenzus, a pártatlanság és az erő 
használatának korlátozása volt; 
- a kor nemzetközi politikai környezetének 
adottságai miatt vált fontossá az, hogy a 
békemissziókat csak a felek 
mindegyikének beleegyezésével 
lehetett telepíteni (konszenzus), s a 
békefenntartóknak mindvégig 
pártatlannak kellett lenniük ahhoz, 
hogy a misszió teljes ideje alatt élvezzék a 
támogatást; 
- az erő használatát szinte teljesen 
elvetették, s később is kizárólag 
önvédelemre vagy a mandátum 
védelmének érdekében reagálhattak 
fegyverhasználattal egy esetleges 
támadásra; 
- katonai és politikai tekintetben is 
korlátozott missziók voltak (elsősorban 
tűzszünet megfigyelése, demilitarizált 
zónák ellenőrzése, szembenálló erők 
elválasztása, fegyverszünet ellenőrzése, 
külső intervenció megakadályozása, vagy a 
törvényesség és a rendfenntartása) 

- a probléma gyökereire koncentrálva 
tartós, stabil békét igyekeznek 
megteremteni és kiépíteni; 
- a konfliktus intenzitása alapján számos 
típusa alakult ki: békekikényszerítés, 
béketeremtés, békefenntartás, 
békeépítés. 
- katonai és politikai értelemben is 
ambiciózusabb műveletek. 
 

 

Boutros Ghali a második generációs válságkezelési műveletek több fajtáját 

különböztette meg: 

 preventív diplomácia (preventive diplomacy): azon helyzetek lehető 

legkorábbi felismerése, amelyek konfliktusokhoz vezethetnek; a veszély 

forrásainak megszüntetése, mielőtt azok erőszakhoz vezetnének. A megelőző 

diplomácia eszközei lehetnek: a partnerség, az együttműködés, a párbeszéd; a 

bizalomerősítő rendszabályok; a korai előrejelző rendszerek; a formális 

ténymegállapítások, amelyek a Biztonsági Tanács ülésein hangzanak el; az 

erődemonstráció és egyéb lehetőségek. 
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 béketeremtés (peacemaking): már kirobbant fegyveres konfliktus esetén olyan 

tevékenység, amelynek célja, hogy véget vessen a konfliktusnak, megoldja az 

azokhoz vezető problémákat, korlátozza a konfliktus kiszélesedését, 

eszkalációját. Eszközei lehetnek: a gazdasági és kereskedelmi blokád; a politikai, 

diplomáciai, gazdasági kapcsolatok megszakítása; katonai erődemonstráció és az 

ENSZ mandátum alapján létrehozott katonai erő alkalmazása. 

 békefenntartás (peacekeeping): a már megszűnt konfliktust követően a 

bármennyire is törékeny béke megőrzésére tett erőfeszítések, segítségnyújtás a 

béketeremtők által elért megállapodások végrehajtásához. A békefenntartás 

eszközei lehetnek: megfigyelő erők kiküldése; a határsértések kivizsgálása; 

tűzszüneti határellenőrzés; választások, békeegyezmények betartásának 

megfigyelése; a válságkezelés, konfliktus-megelőzés feltételeinek teljes körű 

megteremtése. 

 békeépítés (peacebuilding): a konfliktusban elpusztított intézmények és 

infrastruktúra újjáépítése, a háborúban résztvevő országok közötti korábbi békés 

kötelékek létrehozását kölcsönös előnyök alapján. A békeépítés eszközei 

lehetnek: a szemben álló felek lefegyverzése, leszerelése; a közrend, közbiztonság 

helyreállítása; a menekültek visszatelepülésének elősegítése; olyan programok 

pénzügyi támogatása, amelyek a politikai, gazdasági, szociális helyzet rendezését 

segítik elő.3 

Az ENSZ-békeműveletek reformjára tett kísérletek: Az 1990-es években az ENSZ-t 

minden addiginál nagyobb kihívások érték, melyek válaszokat, sok területen reformokat 

követeltek. A srebrenicai és ruandai tragédiák után Kofi Annan ENSZ-főtitkár a 

békeműveletek hatékonyságának átfogó vizsgálatát rendelte el, és 2000 

márciusában egy magas rangú diplomatákból álló munkacsoportot kért fel, hogy 

tekintsék át a világszervezetnek a béke és biztonság terén addig végzett tevékenységét, s 

tegyenek javaslatokat annak reformjára. A csoport kilenc nagy tapasztalatokkal 

rendelkező katonai és civil szakértőből állt, vezetője pedig Algéria korábbi 

külügyminisztere, Lakhdar Brahimi volt, aki 1997 óta főtitkár-helyettesi minőségben 

folytatott megelőző és béketeremtő tevékenységet.  Az átfogó Brahimi-jelentés húsz 

főbb ajánlást fogalmazott meg pl. a világosan és részletesen megfogalmazott mandátum, 

a konfliktusban érintett felek hozzájárulása a misszióhoz, s a megfelelő források 

előteremtése. A jelentés eredményeként a szervezet és a tagállamok számos intézkedést 

tettek. A Békefenntartó Műveletek Főosztály (UN Department for Peace Operations) 

létszámát növelték, a katonai és rendőri tanácsadó állományt is erősítették, s létrehoztak 

egy osztályt, mely kizárólag a missziók értékelésével foglalkozik.4  

                                                             
3 Boutros-Ghali 1992, 4.; Resperger István: A „diadal” és egyéb módszerek alkalmazása a nemzeti 
válságkezelési feladatok megoldásánál 145. Hadtudományi Szemle 2012 5. évfolyam 1-2. szám 141-165. 
4 Sándor 2008, 34. 



Juhász Krisztina: Biztonságpolitika a 21. században 6. lecke (30 perc) 

 

2009-ben indult az Új Horizont folyamat, amelynek keretében a fő cél az ENSZ 

békeműveletek stratégiai és politikai dilemmáinak értékelése, a békeműveletekben  

résztvevők közötti párbeszéd élénkítése. 

2014-ben Ban Ki Mun ENSZ-főtitkár bízott meg egy magas rangú diplomatákból 

álló független bizottságot az ENSZ-műveletek átfogó értékelésére és a jövőre 

vonatkozó javaslatok kidolgozására, a bizottság 2015-re készült el jelentésével. 

2017-ben Antonio Guterres ENSZ-főtitkár szintén az ENSZ békefenntartás reformját 

tűzte ki célul, és elindította az A4P programot (Action for Peacekeeping).5 

A békeműveletek finanszírozása: 

Az ENSZ Alapokmány 17. cikke mondja ki, hogy minden tagállam köteles hozzájárulni az 

ENSZ békefenntartási tevékenységéhez. Az ENSZ Közgyűlése egy speciális tagdíjskála 

alapján állapítja meg az egyes államok által fizetendő díjakat. A tagdíj az egyes államok 

gazdasági súlya alapján (GNI) kerül kiszámolásra, a Biztonsági Tanács öt állandó tagja 

viszont nagyobb részt vállal belőle (prémiumot fizet). Az egyes missziók az ENSZ 

Biztonsági Tanácsától határozat formájában kapják mandátumukat és költségvetésüket. 

A katonák és a civil személyzet fizetését a küldő állam fedezi. A csapatokat küldő 

országok (Troop Contributing Countries) visszatérítést, kompenzációt kapnak csapataik 

után. A legtöbb békefenntartó katonát adó tíz ország mindegyike (például India, 

Banglades, Pakisztán) a fejlődő világ tagja.6 

Magyarország hozzájárulása az ENSZ békefenntartási tevékenységéhez: 

Az első ENSZ misszió, amelyben hazánk részt vett az 1989–1990 namíbiai UNTAG 

misszió volt, magyar kontingensparancsnokkal. Gál Gáspár Tamás rendőr alezredes 

(nagykövet) a Dél-Namíbia Körzet parancsnoki tisztségét látta el. A kambodzsai UNTAC 

misszióban 130 magyar rendőr szolgált 1992-93 között. Az 1990-es évek első felében 

Magyarország kisebb létszámú, főleg megfigyelőkből álló kontingensekkel vett részt az 

ENSZ misszióiban (Angola, Uganda, Mozambik, Irak-Kuvait, stb). 1995-ben küldtünk 

először fegyveres alakulatot nemzetközi békemisszióba (pl. Ciprus és a volt Jugoszlávia 

utódállamai).7 

 

 

                                                             
5 Reforming Peacekeeping https://peacekeeping.un.org/en/reforming-peacekeeping (2019.01.25.) 
6 Az ENSZ szerepe a nemzetközi békefenntartásban  
http://ensz.kormany.hu/az-ensz-szerepe-a-nemzetkozi-bekefenntartasban (2019.01.25.) 
7 Az ENSZ szerepe a nemzetközi békefenntartásban   
http://ensz.kormany.hu/az-ensz-szerepe-a-nemzetkozi-bekefenntartasban (2019.01.25.) 

https://peacekeeping.un.org/en/reforming-peacekeeping
http://ensz.kormany.hu/az-ensz-szerepe-a-nemzetkozi-bekefenntartasban
http://ensz.kormany.hu/az-ensz-szerepe-a-nemzetkozi-bekefenntartasban
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Ellenőrző kérdések: 

1. Földrajzi kiterjedés alapján milyen típusú védelmi szervezetek 

különböztethetünk meg? Mondjon példákat az egyes típusokra! 

2. Mi az álláspontja nemzetközi politikaelméleti irányzatoknak a nemzetközi 

védelmi szervezetekről? 

3. Mikor ás hol írták alá az ENSZ Alapokmányát? 

4. Hány állandó tagja van az ENSZ biztonsági Tanácsának, és mely államok ezek? 

5. Mit értünk a nagyhatalmi egyhangúság elvén/jaltai formulán? 

6. Milyen korszakokra osztható az ENSZ válságkezelési tevékenysége? 

7. Milyen jellemzői vannak az ENSZ válságkezelési korszakainak? 

8. Boutros Ghali hogyan kategorizálja a második generációs válságkezelési 

műveleteket? 

9. Milyen kezdeményezések születtek az ENSZ-békeműveletek reformjára 

vonatkozóan? 

10. Hogyan történik az ENSZ-műveletek finanszírozása? 

Ajánlott irodalom és források: 

Bokodi Ágnes: Mit tartanak fenn a békefenntartók? Az ENSZ 
békefenntartó műveletek sikerének értékelése Külügyi Szemle 2011. nyár 91-115.  
http://kki.hu/assets/upload/Kulugyi_Szemle_2011_02_Mit_tartanak_fenn_a_beekef_.pdf  

Orosz Zoltán: Az ENSZ 2015-ben megrendezett első vezérkarfőnöki konferenciája. 

Eredmények és tapasztalatok Hadtudomány 2016/3-4. 3-15. 

http://real.mtak.hu/50235/1/ht2016_3_15.pdf  

Szabó László: A békefenntartás új értelmezése Nemzet és Biztonság 2009. június 39-54. 

http://www.nemzetesbiztonsag.hu/cikkek/szabo_laszlo-

a_bekefenntartas_uj_ertelmezese.pdf  

Az ENSZ békeműveleteinek honlapja: https://peacekeeping.un.org/en  

Az ENSZ békeműveleteinek listája 1948 és 2018 között 

https://peacekeeping.un.org/sites/default/files/180413_unpeacekeeping-

operationlist_2.pdf  

Az ENSZ békefenntartási tevékenységének reformjáról lásd: 

https://peacekeeping.un.org/en/reforming-peacekeeping  

 

 

http://kki.hu/assets/upload/Kulugyi_Szemle_2011_02_Mit_tartanak_fenn_a_beekef_.pdf
http://real.mtak.hu/50235/1/ht2016_3_15.pdf
http://www.nemzetesbiztonsag.hu/cikkek/szabo_laszlo-a_bekefenntartas_uj_ertelmezese.pdf
http://www.nemzetesbiztonsag.hu/cikkek/szabo_laszlo-a_bekefenntartas_uj_ertelmezese.pdf
https://peacekeeping.un.org/en
https://peacekeeping.un.org/sites/default/files/180413_unpeacekeeping-operationlist_2.pdf
https://peacekeeping.un.org/sites/default/files/180413_unpeacekeeping-operationlist_2.pdf
https://peacekeeping.un.org/en/reforming-peacekeeping


Juhász Krisztina: Biztonságpolitika a 21. században 6. lecke (30 perc) 

 

 

 

 

 

 

Jelen tananyag a Szegedi Tudományegyetemen készült az Európai Unió 

támogatásával. Projekt azonosító: EFOP-3.4.3-16-2016-00014 azonosító: EFOP-

3.4.3-16-2016-00014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Juhász Krisztina: Biztonságpolitika a 21. században 7. lecke (30 perc) 

 

 

A transzatlanti regionális biztonsági szervezet: a NATO 

 

Az Észak-atlanti Szerződés Szervezete (NATO)- áttekintés: 

 

Az 1949. április 4-én aláírt Washingtoni Szerződés politikai-katonai 

szövetségként hozta létre, azaz tagállamainak biztonságát politikai és katonai 

eszközök egyidejű alkalmazásával igyekszik garantálni. A politikai együttműködés 

célja, hogy a konfliktusok kockázatának csökkentésén keresztül járuljon hozzá a 

biztonság erősítéséhez, ennek eszközei a diplomácia, a párbeszéd, a partnerországokkal 

való együttműködés. A katonai elem három legfontosabb elemét a WSZ 5. cikkében 

szabályozott kollektív védelem, a NATO válságkezelési tevékenysége, valamint a közös 

katonai fellépéshez szükséges katonai képességek közös fejlesztése és biztosítása jelenti.  

 

A NATO működésének alapelve a konszenzus, azaz döntéseit a tagállamok 

mindegyikének egyetértésével hozza. Kormányközi nemzetközi szervezet, 

szupranacionális funkciókkal és hatáskörökkel nem rendelkezik. Cselekvési 

lehetőségeit és mozgásterét a tagállamok közös akarata határozza meg. A 

konszenzus szabálya azonban kötelezettséget is jelent, csak akkor működhet 

hatékonyan ugyanis a szervezet, ha a tagállamok nem vétójogként értelmezik a 

konszenzus elvét, hanem a megállapodás kialakításának kötelezettségeként.1 

A NATO központja Brüsszelben található. Tekintettel a szervezet politikai-katonai 

jellegére, szervezetrendszere is politikai, illetve katonai szervekből áll. A szervezeti 

hierarchia csúcsán álló legfőbb döntéshozó az Észak-atlanti Tanács, amely 

különböző szinteken ülésezik (állam- és kormányfői, védelmi miniszteri, NATO-

nagyköveti). Az 1960-as években felállított Nukleáris Tervező Csoport és a Védelmi 

Tervező Bizottság, valamint az ezeknek alárendelten működő több tucat bizottság 

adja a NATO politikai/polgári szervezetét. A katonai szervezetrendszer élén az 

Észak-atlanti Tanácsnak alárendelten működő Katonai Bizottság áll, ez felelős a 

szervezet stratégiai koncepciójának kialakításáért. Szintén a katonai 

intézményrendszer részét képezi a Katonai Törzs és a NATO stratégiai 

parancsnokságai. 

 

                                                             
1 Martinusz Zoltán: Az Észak-atlanti Szerződés Szervezete (NATO) 544. In: Deák Péter (szerk.): 
Biztonságpolitikai Kézikönyv Osiris 2007 543-562. 
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A NATO katonai és polgári szervezetrendszere: 

 

 

Forrás: Saját szerkesztésű ábra 

 

A NATO fejlődésének szakaszai: 

Kiss J. László a NATO történetének három szakaszát különbözteti meg. 1949 és 1989 

között az „első NATO” kizárólag a saját területére korlátozódó, az ún. „területen 

belüli” (in the area) és a közös külső ellenséggel szembeni védelmi szövetség 

Észak-atlanti Tanács 
(Tanács) 

Nukleáris Tervező 
Csoport (NTC) 

Védelmi Tervező 
Bizottság (VTB) 

A Tanácsnak, az NTC-
nek és a VTB-nek 

alárendelt 
bizottságok 

Katonai Bizottság 

NATO Stratégiai 
Parancsnokságok 

Szövetséges Erők 
Európai 

Főparancsnoksága 

Szövetséges Erők 
Atlanti 

Főparancsnoksága 

Egyesült Államok-
Kanada Tervező 

csoport 

Katonai Törzs 

Főtitkár 
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jellegét viselte magán. A szervezetnek – mint a politikai-katonai status quo 

megőrzésére irányuló, klasszikus katonai szövetségnek – világos feladata volt: 

nevezetesen, a szövetséges államok biztonságának és a NATO által alkotott térség külső 

határainak védelme. Alapvetően a kollektív védelem területi alapú katonai 

szervezete volt. 

 

1990 és 1999 között, a közös külső veszély – a Szovjetunió – megszűnését 

követően a Közép-, Kelet- és Délkelet-Európára fókuszáló szövetségként a 

stabilitás exportját tekintette feladatának a szervezet egy olyan transzformatív 

időszakban, melyet a német egyesülés, a Szovjetunió felbomlása, a közép- és kelet-

európai országok átalakulása és a konvencionális fegyverzet korlátozásáról szóló 

tárgyalások jellemeztek. A NATO fő misszióját a politika határozta meg; 

nevezetesen: a közös demokratikus értékeken alapuló európai biztonsági rend 

megteremtése a tagság bővítse, azaz az egykori ellenfelek kooptálása és az 

Oroszországgal kialakuló új párbeszéd intézményesítése útján. A NATO a keleti 

kibővülésének célja az volt, hogy a szervezet képes legyen az Európa perifériájáról és 

azon kívüli térségekből származó fenyegetések elhárítására. 

 

A NATO harmadik korszaka „a szövetség határain kívül eső (out of area) koszovói 

háborúval, 1999 tavaszán vette kezdetét, aztán a 2001. szeptember 11-i Egyesült 

Államok elleni támadás után a terrorizmus elleni hadviseléssel folytatódott, s a 

folyamat még ma sem zárult le. 1999-ben az a negyvenéves időszak ért véget, amikor 

a NATO még „puskalövés nélkül” képes volt a szövetség területének védelmére. A 

Szerbia elleni 1999-es légitámadások indokai közt a genocídiumot jelentő „humanitárius 

katasztrófa” megakadályozása állt. Ám ezzel a szövetség – az alapjául szolgáló, 

szerződésben lefektetett – biztonságfelfogása mind tartalma, mind területi érvényessége 

tekintetében változásokon ment keresztül. Az Egyesült Államokat saját területén ért 

terrortámadás 2001. 09.11-én első ízben vezetett a washingtoni szerződés 5. 

cikkének, a kollektív védelem záradékának alkalmazásához és a szövetségesi 

szolidaritás demonstrálásához, ám a szervezeten belüli feszültségek megjelenéséhez is. 

A Bush-adminisztráció és európai szövetségesei között Irak és Afganisztán kérdésében 

kifejezésre jutott ellentétek újra tápot adtak azoknak a jóslatoknak, amelyek 1990-ben 

már egyszer a szervezet küszöbön álló felbomlását prognosztizálták. A NATO ebben az 

időszakban mindinkább olyan katonai-politikai szervezetté vált, amelynek már 

nemcsak tagjai biztonságát kell garantálnia, hanem Európában és a világ más 

részein is késznek és képesnek kell lennie a stabilitás megteremtésére: világossá 

volt, hogy a NATO területe csak azon kívül (out of area) védhető meg. A NATO-nak 

mint globalizálódó szövetségnek a lehetősége azonban számos kérdést vetett fel: a 

„túlterjeszkedés” miatti aggodalmakat, az amerikai és európai szövetségesek 

fenyegetettség-érzésének különbségeit, az amerikaitól egyre jobban elmaradó európai 

katonai képességek problémáját, valamint a liberális értékeken alapuló szervezet 

erózióját és a demokrácia terjesztésének dilemmáit is. Ezzel a folyamattal a kibővülő 
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szövetség jó néhány új feladat teljesítésének kötelezettségével szembesült, amelyek 

kiterjednek az expedíciós harci missziókra, a konfliktusokat követő stabilizációra és az 

újjáépítésre.2  

A NATO feladatai: 

Klasszikus feladatok: 

 kollektív védelem szavatolása a Washingtoni Szerződés 5. cikke értelmében:  

 

“A Felek megegyeznek abban, hogy egyikük vagy többjük ellen, Európában 

vagy Észak-Amerikában intézett fegyveres támadást, valamennyiük ellen 

irányuló támadásnak tekintenek; és ennélfogva megegyeznek abban, hogy ha 

ilyen támadás bekövetkezik, mindegyikük az Egyesült Nemzetek 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 

biztonságnak az észak-atlanti térségben való helyreállítása és fenntartása 

érdekében szükségesnek tart.” 

 

Eddig egyszer került az 5. cikkely alkalmazásra: az Egyesült Államok elleni 2001. 

09.11-i  terrortámadást követően.  

 

 A Washingtoni Szerződés 4. cikke szerinti stratégiai párbeszéd:  

 

“A Felek tanácskozni fognak egymással valahányszor bármelyikük véleménye 

szerint a Felek egyikének területi épségét, politikai függetlenségét vagy biztonságát 

veszély fenyegeti.” 

 

A stratégiai párbeszéd intézményrendszere is kiépült a NATO fennállásának 

évtizedei alatt. A NATO stratégiák kidolgozásáért a Katonai Bizottság felelős. A 

legfrissebb a 2010-ben elfogadott Lisszaboni Stratégia. 

 

 

 

 

                                                             
2 Kiss J. László: Születésnap után Vita a NATO jövőjéről Grotius.hu 2009. 2-3. 
http://www.grotius.hu/doc/pub/BQDFWB/2009_53_kiss.j.laszlo.pdf (2019.01.26.) 

http://www.grotius.hu/doc/pub/BQDFWB/2009_53_kiss.j.laszlo.pdf
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A hidegháború utáni új feladatok: 

 stabilizációs funkció: a rendszerváltáson áteső kelet-közép-európai államok 

békés átmenetének támogatása, integrálásuk a szervezetbe 1999: Magyarország, 

Lengyelország, Csehország; 2004: Litvánia, Észtország, Lettország, Szlovénia, 

Szlovákia, Románia, Bulgária; 2009: Albánia, Horvátország 

 

 partnerségi együttműködések: közel 40 nem NATO-tagállammal folytat a 

szervezet politikai-biztonsági együttműködést, amely a folyamatos párbeszédtől 

kezdve a NATO-műveletekben való részvételig terjed. 

 

 válságkezelési műveletek: Ezek a WSZ 5. cikke alapján vagy az ENSZ BT 

felhatalmazása alapján: Irak (NMI), Afganisztán (RSM), Nyugat-Balkán: Bosznia 

(Althea), Koszovó (KFOR). 

Identitások és csoportosulások a NATO-n belül: 

A szakértők a NATO-n belül legalább három csoportot tartanak elkülöníthetőnek, 

amelyek többek között az alábbi kérdésekről gondolkodnak eltérően:  

 

 fenyegetettség-érzés,  

 az EU és NATO közötti munkamegosztás,  

 a döntéshozatalban a konszenzuselv jövője,  

 a szervezet rugalmasabb alkalmazási formái,  

 a bővülési politika célja,  

 az Oroszországhoz fűződő viszony. 

 

Az ún. „status quo csoport” vezető államai – Franciaország és Németország – a 

kollektív védelem és a szervezet regionális (európai) jellegének megőrzése 

mellett foglalnak állást. Fenntartásaik vannak azzal az elképzeléssel szemben, 

hogy a NATO „globális szövetséggé” váljon:egyrészt azért, mert a szervezet 

globalizálódása a belső kohézióját veszélyeztetné, másrészt olyan hatalmakat is 

elidegeníthetne, mint Oroszország és Kína. E csoport a NATO-bővülés elsődleges 

funkciójának az európai kontinens belső stabilitásának erősítését tekinti. Ezért 

álláspontjuk szerint a két, belpolitikailag instabil egykori szovjet tagköztársaság, Grúzia 

és Ukrajna felvétele a szövetség biztonsága szempontjából inkább veszteséget jelentene, 

s még tovább bonyolítaná az Észak-atlanti Szövetség és Oroszország közötti, amúgy sem 

egyszerű kapcsolatokat. Véleményük szerint a NATO regionális szervezetként is kaphat 

globális mandátumot, azonban ezért nem kell globális tagsággal rendelkező 
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„világrendőrré” változnia. A status quo irányultságú tagállamok – különösen George W. 

Bush elnöksége idején – vonakodtak attól, hogy a NATO-ban úgyszólván automatikusan 

elfogadják az USA vezető szerepét, s igyekeztek távol tartani magukat attól, hogy az 

amerikai „nagy stratégiát” tekintsék atlanti politikáik keretének.  

Az angolszász hatalmakat – az Egyesült Államokat és Nagy-Britanniát – magában 

foglaló „reformista csoport” szerint a szervezet globális szerepvállalása révén 

válhat képessé arra, hogy megújítsa stratégiai jelentőségét: új feladatát a 

„világcsendőri” szerepben látják. Abból indulnak ki, hogy a globálissá vált 

biztonsági fenyegetésekkel csak egy globális tagsággal rendelkező NATO 

birkózhat meg. Ezért a szervezet kapuját ki kell tárni a világ valamennyi 

demokratikus állama előtt. Tehát a „reformisták” támogatják a partnerség kiépítését 

olyan államokkal is, mint Japán és Ausztrália. A bővülést is a NATO – mint globális 

biztonságszolgáltató szervezet – befolyásának növelésére szolgáló eszköznek tekintik, 

még abban az esetben is, ha a jelölt országok katonailag gyengék és politikailag 

instabilak, mint Ukrajna és Grúzia. Ennek megfelelően az angolszász csoport a 

washingtoni szerződés 10. cikkét nem tekinti sérthetetlennek: a szövetség tagsága nem 

korlátozódik Európára.  

 

A harmadik, a szövetséget eredeti céljai felé „visszafordítani” kívánó közép-

európai csoport – elsősorban Lengyelország, Csehország és a balti államok – a 

„régi”, oroszellenes NATO fenntartásában és erősítésében látja a szövetség fő 

rendeltetését. Némi túlzással azt mondhatjuk, hogy e megközelítés értelmében a 

„NATO jövője a múltja”. Ezek az országok – a szovjet nagyhatalmi politika közvetlen 

történelmi tapasztalatainak birtokában – a szövetséghez való csatlakozásukkor is a 

kollektív védelem garanciáit tartották a NATO elsődleges funkciójának. Továbbra is 

Oroszországot tekintik a fő veszélyforrásnak, bár Washington kedvéért részt vesznek az 

Európán kívüli válságkezelő és rendőri műveletekben is.3 

 

A tehermegosztási vita: 

A NATO-ban évtizedek óta folyik – eltérő intenzitású – vita a tagállamok kockázat- 

és tehermegosztásának mértékéről, amelyben az Egyesült Államok rendszeresen 

számonkéri európai szövetségeseinek alacsony védelmi kiadásait. A Washingtoni 

Szerződés 3. cikke jogi értelemben kötelezővé teszi a tagállamok számára a nemzeti és 

kollektív védelmi erőfeszítéseket, de azok tartalmára és mértékére nem tesz utalást. 

„[…] a Felek külön-külön és együttesen, folyamatos és hathatós önsegély és kölcsönös 

segítség útján, fenntartják és kifejlesztik egyéni és kollektív védelmi képességüket fegyveres 

támadással szemben.” 

                                                             
3 Kiss J. 2009, 7-8. 
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A NATO rendelkezik saját közös költségvetéssel, ennek összértéke azonban elenyésző a 

tagállamok összesített védelmi kiadásaihoz képest. A közös költségvetésből fedezik a 

NATO civil/polgári hivatali rendszerének működését, vagy éppen a katonai 

parancsnokis struktúra működtetését, a NATO kommunikációs rendszerének 

fenntartását vagy éppen a titkosított informatikai hálózatát. A költségvetésbe a 

tagállamok egy közösen kialkudott kvóta alapján fizetnek be. Mivel azonban a NATO 

közös költségvetése elenyésző, a tagállami teherviselés mérésének egyik 

leghagyományosabb módja a tagállamok GDP arányos védelmi kiadásainak vizsgálata. A 

NATO tagállamai 2014-ben vállalták, hogy 2024-ig bruttó hazai termékük (GDP) 

legalább 2 százalékára emelik védelmi kiadásaikat, ahogy azonban az alábbi 

táblázat is mutatja, ezt csak igen kevés tagállam teljesítette vagy akár közelítette 

meg eddig: 

Share of real 
GDP (%) 

2011 
 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

NATO Europe 1.55  1.52 1.49 1.44 1.42 1.44 1.46 1.50 

Albania 1.53 1.49 1.41 1.35 1.16 1.10 1.11 1.19 
Belgium 1.04 1.04 1.01 0.98 0.92 0.92 0.91 0.93 

Bulgaria 1.32 1.34 1.46 1.32 1.26 1.26 1.27 1.56 
Croatia 1.60 1.53 1.46 1.40 1.35 1.21 1.27 1.30 

Czech Republic 1.07 1.05 1.03 0.95 1.03 0.96 1.04 1.11 

Denmark 1.31 1.35 1.23 1.15 1.12 1.17 1.16 1.21 
Estonia 1.68 1.90 1.91 1.96 2.05 2.13 2.08 2.14 

France 1.86 1.87 1.86 1.82 1.78 1.79 1.78 1.81 

Germany 1.28 
 

1.31 1.22 1.18 1.18 1.20 1.24 1.24 

Greece 2.38 2.29 2.22 2.21 2.31 2.41 2.38 2.27 
Hungary 1.05 1.03 0.95 0.86 0.92 1.02 1.05 1.08 

Italy 1.30 1.24 1.20 1.08 1.01 1.12 1.15 1.15 
Latvia 1.01 0.88 0.93 0.94 1.04 1.46 1.69 2.00 

Lithuania 0.79 0.76 0.76 0.88 1.14 1.49 1.73 1.96 

Luxembourg 0.39 0.38 0.38 0.38 0.43 0.40 0.52 0.55 
Montenegro 1.75 

 
1.66 1.47 1.50 1.40 1.42 1.38 1.58 

Netherlands 1.26 1.23 1.16 1.15 1.12 1.15 1.16 1.35 

Norway 1.51 
 

1.47 1.48 1.51 1.46 1.54 1.55 1.61 

Poland 1.72 1.74 1.72 1.85 2.22 2.00 1.89 1.98 

Portugal 1.49 
 

1.41 1.44 1.31 1.33 1.27 1.24 1.36 

Romania 1.29 1.22 1.28 1.35 1.45 1.41 1.72 1.93 
Slovak Republic 1.09 1.09 0.98 0.99 1.13 1.12 1.10 1.20 

Slovenia 1.30 1.17 1.05 0.97 0.93 1.00 0.98 1.01 

Spain 0.94 1.04 0.93 0.92 0.93 0.81 0.90 0.93 
Turkey 1.64 1.59 1.52 1.45 1.39 1.46 1.52 1.68 

United Kingdom 2.40 2.17 2.27 2.17 2.06 2.15 2.11 2.10 
North America 4.43 4.09 3.77 3.50 3.33 3.33 3.35 3.28 

Canada 1.23 
 

1.10 0.99 1.01 1.20 1.15 1.36 1.23 

United States 4.78 4.42 4.08 3.77 3.56 3.56 3.57 3.50 

NATO Total 2.97 2.81 2.64 2.48 2.39 2.40 2.42 2.40 

Forrás: Defence Expenditure of NATO Countries (2011-2018). NATO Public Diplomacy Division Press Release 10 July 
2018 COMMUNIQUE PR/CP(2018)091 
https://www.nato.int/nato_static_fl2014/assets/pdf/pdf_2018_07/20180709_180710-pr2018-91-en.pdf  
(2019.01.06.) 

 

https://www.nato.int/nato_static_fl2014/assets/pdf/pdf_2018_07/20180709_180710-pr2018-91-en.pdf
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A védelmi kiadások GDP-arányos vizsgálata azonban nem tökéletes mutat, semmit nem 

mond pl. a kiadások felhasználásának hatékonyságáról, a beszerzett képességek 

relevanciájáról. Vizsgálni szokták ezért a védelmi kiadások belső megoszlását, azaz 

mennyit költenek személyi kiadásokra, működtetésre, haderő-fejlesztésre. Más mutatók 

az egy lakosra, illetve az egy katonára jutó védelmi kiadások mértékét, a védelmi 

kiadások nemzeti költségvetésen belüli arányát, az adott tagállam részesedését a NATO 

összesített védelmi kiadásaiból. A válságkezelési tevékenység fontosságának 

növekedésével a NATO-műveleteihez való hozzájárulás abszolút és relatív (az adott 

tagállam lakosságának és haderejének létszámához viszonyított) mértéke is a 

tehervállalás nagyságát jelző mutató.  

Ellenőrző kérdések: 

1. Melyek a NATO fontosabb politikai szervei? 

2. Melyek a NATO fontosabb katonai szervei? 

3. Hol található a NATO központja? 

4. Mutassa be a NATO fejlődésének szakaszait! 

5. Milyen feladatai vannak a NATO-nak? 

6. Mit jelent a kollektív védelem elve? 

7. Milyen csoportosulások különböztethetők meg a NATO-n belül? 

8. Mit értünk a teherelosztási vita alatt? 

9. Mikor és minimálisan milyen mértékű védelmi kiadások vállalásáról állapodtak 

meg a NATO-tagállamok? 

10. Mely országok teljesítik a fenti vállalást? 

Ajánlott irodalom és források:  

A NATO honlapja: https://www.nato.int/cps/en/natohq/index.htm  

A NATO 2010-es lisszaboni stratégiai koncepciója: 

https://www.nato.int/nato_static_fl2014/assets/pdf/pdf_publications/20120214_strat

egic-concept-2010-eng.pdf  

NATO Review Magazine: www.nato.int/docu/review/index_EN.htm  

Kiss J. László: Születésnap után. Vita a NATO jövőjéről Grotius.hu 2009  
http://www.grotius.hu/doc/pub/BQDFWB/2009_53_kiss.j.laszlo.pdf 

Németh Bence- Sándor Barbara: A NATO szerepe a válságkezelésben Nemzet és 

Biztonság 2008. május 47-56. 

http://www.nemzetesbiztonsag.hu/cikkek/nemeth_bence__sandor_barbara-

a_nato_szerepe_a_valsagkezelesben.pdf  

https://www.nato.int/cps/en/natohq/index.htm
https://www.nato.int/nato_static_fl2014/assets/pdf/pdf_publications/20120214_strategic-concept-2010-eng.pdf
https://www.nato.int/nato_static_fl2014/assets/pdf/pdf_publications/20120214_strategic-concept-2010-eng.pdf
http://www.nato.int/docu/review/index_EN.htm
http://www.grotius.hu/doc/pub/BQDFWB/2009_53_kiss.j.laszlo.pdf
http://www.nemzetesbiztonsag.hu/cikkek/nemeth_bence__sandor_barbara-a_nato_szerepe_a_valsagkezelesben.pdf
http://www.nemzetesbiztonsag.hu/cikkek/nemeth_bence__sandor_barbara-a_nato_szerepe_a_valsagkezelesben.pdf
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Az EU közös biztonság- és védelempolitikája  

 

A KBVP kialakulása és fejlődése: 
 

A közös biztonság- és védelempolitika (KBVP) a közös kül- és biztonságpolitika 

(KKBP) részeként a hidegháború utáni megváltozott európai biztonságpolitikai 

környezet terméke. Egyrészt a Szovjetunió széthullásával és egy kiterjedt európai 

háború valószínűségének csökkenésével napirendre került az Egyesült Államok európai 

katonai jelenlétének felülvizsgálata, valamint egyre markánsabban fogalmazódott meg 

az amerikai partner részéről az igény az európai NATO-tagállamok nagyobb 

biztonságpolitikai tehervállalására. Másrészről a Jugoszlávia felbomlását kísérő nyugat-

balkáni konfliktus Európát is rádöbbentette az önálló európai védelempolitika 

kiépítésének szükségességére.1 

Az európai biztonság- és védelempolitika kiindulópontját az 1993. november 1-jén 

hatályba lépett Maastrichti Szerződés jelentette, amely az intézményesített közös kül- 

és biztonságpolitika útnak indítása mellett kilátásba helyezte a közös védelem irányába 

mutató európai védelmi együttműködés lehetőségét. A szerződés J. 4. cikkének (1) 

bekezdése értelmében:  

„A közös kül- és biztonságpolitika magában foglalja az Unió biztonságát érintő valamennyi 

kérdést, beleértve végső soron egy közös védelmi politika kialakítását, amely idővel közös 

védelemhez vezethet”.  

A fent idézett cikk (2) bekezdése pedig a Nyugat-európai Uniót (NyEU) nevezi meg a 

kialakítandó közös védelmi politika letéteményesének:  

„Az Unió felkéri a Nyugat-európai Uniót – amely az Unió fejlődésének szerves része –, hogy 

dolgozza ki és hajtsa végre az Unió védelmi vonatkozású határozatait és fellépéseit”. 

 

A koszovói válság fordulópontot jelentette az európai biztonság- és 

védelempolitika történetében. A válság nyomán ugyanis ismét igazolódott az USA 

dominanciája az egyetlen cselekvőképes védelmi szervezeten, a NATO-n belül, és ez 

katalizátorként hatott az európaiakra. 1998. december 3-4. között Saint Malóban 

brit-francia kétoldalú találkozóra került sor Jacques Chirac és az újonnan 

megválasztott Tony Blair között, ahol radikális fordulat történt a brit – Európára 

                                                             
1 Juhász Krisztina: Az Európai Unió biztonság- és védelempolitikája, az EU válságkezelési tevékenysége Pólay 
Elemér Alapítvány 2015 82. 
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vonatkozó – biztonságpolitikai elképzelésekben. Saint Malót megelőzően ugyanis a 

britek a NATO-t tekintették az európai biztonságpolitika központi elemének, és 

ellenezték azt a francia javaslatot, amely szerint a NyEU-t be kellene olvasztani az EU-ba, 

hogy ez által az utóbbi valóban önálló védelmi képességekhez jusson. 

A nyilatkozat többek között az alábbi megállapításokat tartalmazza:   

 meg kell teremteni annak a feltételeit, hogy az Európai Unió önállóan léphessen 

fel a nemzetközi színtéren, ehhez megfelelően hiteles katonai erőre, illetve az 

ennek alkalmazásához szükséges hatékony döntéshozatali mechanizmusra van 

szükség;  

 az európaiak az Európai Unió intézményi keretein belül fognak tevékenykedni;   

 Európának megerősített fegyveres erőkre van szüksége, amelyek gyorsan 

válaszolhatnak az új kockázati tényezőkre, és amelyeket erős és versenyképes 

európai védelmi ipar és technológia támogat.2 

 

A Saint Malo-i nyilatkozatot az 1999. júniusi kölni EU-csúcs követte, ahol a 

tagállamok állam- és kormányfői döntöttek a közös európai biztonság- és 

védelempolitika kiépítéséről és ezzel kapcsolatosan a védelmi feladatok átvételét 

a Nyugat-európai Uniótól. Ezt követően a NyEU Miniszteri Tanácsának 1999. 

november 22-23-án Luxemburgban tartott találkozóján kiadott nyilatkozata szerint a 

WEU tagállamok külügy- és védelmi miniszterei üdvözölték a kölni Európai Tanács 

eredményeit, valamint hozzájárultak a petersbergi feladatok ellátásához szükséges 

funkciók átadásához az EU megfelelő intézményei számára.3 

 

A petersbergi feladatok: humanitárius és mentési feladatok; konfliktus megelőzési és 

békefenntartási feladatok; a harcoló erők válságkezelésben kifejtett feladatai - beleértve 

a béketeremtést is; közös leszerelési műveletek; katonai tanácsadói és segítségnyújtási 

feladatok; a konfliktusok lezárását követően a helyzet stabilizálására irányuló 

műveletek. Ezeket a feladatokat 1992 júniusában a Nyugat-európai Unió miniszteri 

tanácsán elfogadott petersbergi nyilatkozatban határozták meg. Ezen alkalomból a 

Nyugat-európai Unió tagországai kinyilvánították szándékukat, amely szerint nemcsak a 

Nyugat-európai Unió, hanem a NATO és az EU részére is rendelkezésre bocsátják 

hagyományos fegyveres erőik teljes spektrumának katonai egységeit.  

 

 

                                                             
2 Brit-francia csúcstalálkozó Közös Nyilatkozat St Malo 1998. december 3-4. In: Vincze Hajnalka - Póti 
László - Tálas Péter: Az Európai Unió biztonság- és védelempolitikai dokumentumai I. Charta Press 2003 
72-73. 
3 WEU Miniszteri Tanács Luxemburgi Nyilatkozata In: Vincze H. - Póti L. - Tálas P. 2003, 79. 
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Ezt követően megkezdődött több lépcsőben a KBVP intézményrendszerének, valamint a 

katonai és polgári képességeknek a kiépítése, valamint az első válságkezelési műveletek 

elindítása, mely utóbbihoz azonban szükség volt az EU és a NATO közötti kooperációra. 

 

EU-harccsoportok: az uniós katonai képességfejlesztés egyik mérföldkövének számító 

harccsoport-koncepció és az azok alapján felállított harccsoportok azon francia-német 

kezdeményezésre vezethetők vissza, mely szerint az EU-nak saját gyorsreagálású 

képességekre van szüksége. Ez alapján az EU katonai törzse 2004 tavaszán kezdte meg a 

harccsoport-koncepció kidolgozását, majd 2005 és 2007 között sor került az EU-

harccsoportok felállítására, amelyek a többnemzetiség elvén alapulnak, maximum 1500 

fős gyorsreagálású alakulatok, amelyek képesek önálló műveletek vagy nagyobb 

műveletek bevezető szakaszának végrehajtására. A gyakorlatban nem kerültek eddig 

alkalmazásra válságkezelési műveletekben. 

 

Az EU és a NATO közötti együttműködés szempontjából mérföldkőnek számított 

az ún. Berlin Plusz4 megállapodás, amelyet 2002 decemberében kötöttek. Az 

egyezmény az erőforrások szükségtelen megkettőzését igyekezett elkerülni. A 

megállapodás értelmében az EU-nak hozzáférést biztosítottak a NATO műveleti 

képességeihez, az EU-műveletek esetén igénybe lehet venni a NATO Európai 

Főparancsnokságát, valamint átalakítják a NATO védelmi tervezési mechanizmusát, 

annak érdekében, hogy figyelembe vegyék az EU igényeit. Kidolgozták továbbá annak 

módozatait, hogy hogyan lehet a NATO-eszközök felhasználását ellenőrizni. A NATO-

képességek EU számára elérhetővé tétele biztosította, hogy az Unió átvegye a NATO Volt 

Jugoszláv Macedón Köztársaság területén vezetett katonai misszióját (Concordia 

művelet). 

A 2001. 09. 11-i terrortámadásokat követően az EU-tagországok még alapvetően 

támogatták az USA afganisztáni intervencióját, az iraki háború azonban nemcsak súlyos 

transzatlanti vitát, de az EU-n belüli megosztottságot is generált. A folyamat azonban 

megindította az Unión belüli stratégia-alkotást. A tagállamok állam- és kormányfői 

2003. december 12-én Brüsszelben fogadták el az Európai Biztonsági Stratégiát, 

amelyben megállapítást nyert: a 25 tagra bővülő EU a maga 450 milliós lakosságával és 

gazdasági erejével vitathatatlanul globális szereplő, ezért osztoznia kell a globális 

biztonság kialakításának felelősségében. Annak a globális biztonságéban, amelyet 

számos, a korábbiaktól eltérő kihívás fenyeget, úgy mint a terrorizmus, a tömegpusztító 

fegyverek terjedése, a regionális konfliktusok, a bukott államok, vagy a szervezett 

                                                             
4 Az elnevezés még a NATO és a NYEU között 1996-ban Berlinben kötött megállapodásra utal, amely 
értelmében a NATO a NyEU-nak biztosította az eszközeihez, képességeihez való hozzáférést.
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bűnözés. A dokumentum rámutat: ezen fenyegetések egyike sem pusztán katonai jellegű, 

ezért megelőzésükben, illetve kezelésükben sem lehet kizárólag katonai eszközökre 

támaszkodni, csakis a katonai és civil eszközök kombinációja jelenthet hatékony 

megoldást. A fenyegetések globális természetéből fakadóan a kezelésük is csak 

multilaterális keretek között történhet, ezért az ENSZ-nek és intézményeinek kiemelt 

szerepet tulajdonít a stratégia, továbbá hangsúlyozza az USA-val fenntartott 

transzatlanti kapcsolatok fontosságát, amelyben a hatékonyságra és a kiegyenlítettségre 

kell törekedni.5 

A 2009. december 1-jén hatályba lépett Lisszaboni Szerződés, habár formálisan 

felszámolta az Unió pilléres struktúráját, de a KKBP-t és benne a KBVP-t 

megtartotta kormányközi együttműködésként. A 2008-2009-es gazdasági és 

pénzügyi világválság, valamint a nyomán kialakult euro zóna válsága nem kedvezett a 

KBVP területének. 2013 decemberében kerül ismét az EiT napirendjére a KBVP.6 

 

2016-ban az EU állam- és kormányfői elfogadták az EU globális stratégiáját („Közös 

jövőkép, közös fellépés: Erősebb Európa. Globális stratégia az Európai Unió kül- és 

biztonságpolitikájára vonatkozóan”), amely az alábbi prioritásokat fogalmazta meg: 

 az Unió biztonsága; 

 állami és társadalmi ellenállóképesség az Uniótól keletre és délre; 

 a konfliktusok integrált megközelítése; 

 együttműködésen alapuló regionális berendezkedések; 

 globális kormányzás a 21. században.7 

 

A KBVP működése: 

A KBVP tartalma 

A 42. cikk (2) bekezdése pedig kijelenti, hogy a közös biztonság- és védelempolitika 

magában foglalja egy közös uniós védelempolitika fokozatos kialakítását, ami az 

Európai Tanács egyhangúlag elfogadott döntésének eredményeképpen közös 

védelemhez vezet. 

                                                             
5 A Secure Europe in a Better World. European Security Strategy 1-10. 
https://europa.eu/globalstrategy/en/european-security-strategy-secure-europe-better-world  
(2019.01.06.)  
6 Simon Zoltán (szerk.): Az Európai Unió a világban. Uniós külkapcsolatok a 21. században L’Harmattan 
2017 143. 
7 Közös jövőkép, közös fellépés: Erősebb Európa. Globális stratégia az Európai Unió kül- és 
biztonságpolitikájára vonatkozóan 7-8.  
https://europa.eu/globalstrategy/sites/globalstrategy/files/eugs_hu_version.pdf (2019.01.08.) 

https://europa.eu/globalstrategy/sites/globalstrategy/files/eugs_hu_version.pdf
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A közös védelempolitika és a közös védelem kifejezések némi magyarázatra, 

illetve pontosításra szorulnak. A közös védelempolitika az Unió új biztonsági 

kihívásokra adott válaszlépéseket jelenti (a katonai és polgári válságkezelési műveletek, 

a végrehajtásukhoz szükséges képességek fejlesztése, beleértve a tagállamok ennek 

érdekében kialakított fegyverkezési, technológiai, kutatási együttműködéseit) amelyeket 

azonban nem feltétlenül az EU területén, hanem harmadik országok területén hajt végre, 

és amelyek egyaránt felölelik a biztonság és védelem polgári és katonai aspektusait, míg 

közös védelem alatt a tagállamok hagyományos értelemben vett, katonai eszközökkel 

történő kollektív védelme értendő. 

Döntéshozatal 

Kormányközi együttműködés alá eső politikaterületről lévén szó, a KKBP/KBVP 

döntéshozatali rendszerében az Európai Tanács és a Tanács bír központi és 

tulajdonképpen kizárólagos jelentőséggel. Az Európai Tanács és a Tanács 

főszabályként egyhangúlag dönt a közös kül- és biztonságpolitikát érintő 

ügyekben. Azokat az eseteket, amikor a Tanács minősített többséggel határozhat, a 

Lisszaboni szerződés tételesen felsorolja. Annak érdekében, hogy a meglehetősen 

nehézkes döntéshozatalt eredményező egyhangúságot felpuhítsák, az Amszterdami 

Szerződés bevezette a konstruktív tartózkodás intézményét, amely lehetővé teszi, 

hogy bármely tagállam oly módon maradjon kívül a döntéshozatalból, hogy ne 

akadályozza az Unió fellépését. Konstruktív tartózkodás esetében a szavazás során az 

érintett tagállam egy formális nyilatkozatban jelzi a tartózkodási szándékát. Ebben az 

esetben nem köteles az ilyen módon meghozott döntést alkalmaznia, de elfogadja, hogy 

a határozat köti az Uniót, és a kölcsönös szolidaritás szellemében tartózkodik minden 

olyan tevékenységtől, amely ellentétes lehet az Unió adott határozaton alapuló 

fellépésével, vagy hátráltatja azt. A konstruktív tartózkodás lényegét tekintve vétóvá 

alakul át, ha a tartózkodást választó tagállamok a tagállamok legalább egyharmadát és 

egyben az Unió népességének legalább egyharmadát képviselik. Ebben az esetben a 

határozatot nem lehet elfogadni.8 

A KBVP finanszírozása 

Az EUSz 41. cikkének (1) és (2) bekezdése kimondja, hogy az Unió intézményeinek a 

közös kül- és biztonságpolitika végrehajtása során felmerülő igazgatási költségei, 

valamint az ezen politika végrehajtása során felmerülő működési költségek az 

Unió költségvetését terhelik, kivéve a katonai vagy védelmi vonatkozású 

műveletekből eredő működési kiadásokat, illetve azokat az esteket, amikor a 

Tanács egyhangúlag másként határoz. A konstruktív tartózkodást bejelentő 

tagállamok nem kötelesek hozzájárulni azokhoz a kiadásokhoz, amelyeket nem az uniós 

                                                             
8 Juhász 2015 131-132. 



Juhász Krisztina: Biztonságpolitika a 21. században 8. lecke (30 perc) 

 

költségvetésből finanszíroznak. Amíg tehát a polgári válságkezelés műveletek 

valamennyi költségei az uniós költségvetésből finanszírozzák, a katonai 

műveletek működési kiadásait nem. 

Korábban minden egyes katonai művelet esetén ad hoc finanszírozási rendszert kellett 

felállítani, azonban a Volt Jugoszláv Macedón Köztársaságban megindított Concordia és a 

Kongói Demokratikus Köztársaságban megindított Artemis műveletek pénzügyi 

nehézségei rávilágítottak arra, hogy szükség lenne egy állandó finanszírozási 

mechanizmust kialakítani a KBVP katonai műveleteinek előkészítési és közös műveleti 

költségeinek biztosítására. A legtöbb problémát a források rendelkezésre bocsátásának 

gyorsasága jelentette, illetve, hogy felmerültek olyan költségek is, amelyeket nehezen 

lehetett egy adott résztvevő államhoz kötni. A 2004. február 23-án elfogadott 

2004/197/KKBP tanácsi határozat hívta életre az Athena mechanizmust, amely az 

EU katonai vagy védelmi vonatkozású műveletei során felmerülő közös műveleti 

költségek finanszírozását biztosítja. Az Athena működtetésére nem jött létre külön 

szervezet, hanem a mechanizmust a Tanács Főtitkárságának erre kijelölt szakértőből és 

a tagállamok által delegált tagokból álló Különleges Bizottság működteti. 

Az eddigi tapasztalatok azt mutatják, hogy a közös költségek az egyes műveletek 

összköltségének 10 százalékát sem érik el, tehát a katonai műveletek 

költségeinek jelentős részét a műveletben részt vevő tagállamok, illetve az 

esetlegesen részt vevő harmadik államok viselik.9 

A KBVP területén történő szorosabb együttműködés, az állandó strukturált 

együttműködés (PESCO): 

A védelempolitika terén az EUSz 42. cikk (6) bekezdésében és a 46. cikkben szabályozott 

állandó strukturált együttműködés teszi lehetővé a tagállamok számára a szorosabb 

együttműködést. A magasabb követelményeket kielégítő katonai képességekkel 

rendelkező tagállamok, amelyek a legnagyobb követelményeket támasztó 

missziókra tekintettel szigorúbb kötelezettségeket vállalnak, az EU keretein belül 

állandó strukturált együttműködést alakíthatnak ki. 

Azok a tagállamok, amelyek állandó strukturált együttműködést kívánnak létrehozni, az 

erre vonatkozó szándékukat a Tanácsnak és a főképviselőnek jelentik be. A Tanács 

három hónapon belül minősített többséggel határozatban dönt a főképviselővel való 

konzultációt követően az állandó strukturált együttműködés létrehozásáról és a 

résztvevő államok listájáról. A már létrejött együttműködéshez csatlakozni kívánó 

országnak be kell jelentenie a részvételi szándékát a Tanácsnak és a főképviselőnek. A 

Tanács minősített többséggel határoz, a szavazásban azonban csak az 

együttműködésben részt vevő tagállamok képviselői vesznek részt. Szintén az 

együttműködésben részt vevő tagállamok szavazatainak minősített többsége szükséges 

                                                             
9 Juhász 2015, 147-151. 
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azon tagállam részvételi jogának felfüggesztéséhez, amely már nem képes megfelelni az 

együttműködésben való részvétel követelményeinek. Ha valamely tagállam úgy dönt, 

hogy már nem kíván részt venni az együttműködésben, akkor a Tanács felé jelzi kilépési 

szándékát. A Tanács ebben az esetben nem szavaz, csak automatikusan megállapítja, 

hogy az érintett tagállam részvétele megszűnt.10   

Az állandó strukturált együttműködés elsődleges célja az EU katonai 

képességeinek fejlesztése, az abban részt vevő tagállamok vállalják, hogy:  

 együttműködnek egymással a védelmi felszerelések tárgyában történő 

beruházások kiadási szintjének megvalósítása érdekében;  

 védelmi berendezéseiket a lehető legnagyobb mértékben közelítik 

egymáshoz, különösen katonai szükségleteik meghatározásának 

összehangolásával, védelmi eszközeik és képességeik összevonásával és szükség 

esetén szakosításával, valamint a képzés és a logisztika területén történő 

együttműködés ösztönzésével;  

 konkrét intézkedéseket hoznak katonai erejük rendelkezésre állásának, 

interoperabilitásának, rugalmasságának és bevethetőségének fokozása 

érdekében;  

 együttműködnek a Képességfejlesztési Mechanizmus keretében észlelt 

hiányosságok megszüntetésére;  

 részt vesznek az Európai Védelmi Ügynökség (EVÜ) keretében közös 

felszerelési programok kidolgozásában.11  

Az EVÜ végzi az állandó strukturált együttműködésében vállalt tagállami hozzájárulások 

értékelését, amelyről évente legalább egy alkalommal jelentést készít. 

A Tanács 2017. december 11-én – kevesebb, mint egy hónappal azután, hogy kézhez 

kapta az érintett tagállamok együttes értesítését az állandó strukturált 

együttműködésben való részvételi szándékukról – határozatot fogadott el az állandó 

strukturált együttműködés (permanent structured cooperation-PESCO) 

létrehozásáról. A PESCO-ban a következő 25 tagállam vesz részt: Ausztria, Belgium, 

Bulgária, Ciprus, a Cseh Köztársaság, Észtország, Finnország, Franciaország, 

Görögország, Hollandia, Horvátország, Írország, Lengyelország, Lettország, Litvánia, 

Luxemburg, Magyarország, Németország, Olaszország, Portugália, Románia, 

Spanyolország, Szlovákia, Szlovénia és Svédország. 12 

 

 

 

                                                             
10 Juhász 2015,97-98. 
11 10. Jegyzőkönyv az Európai Unióról szóló szerződés 42. cikkével létrehozott állandó strukturált 
együttműködésről 2, 3. cikk 
12 https://www.consilium.europa.eu/hu/press/press-releases/2017/12/11/defence-cooperation-pesco-
25-member-states-participating/ (2019.01.08.) 

https://www.consilium.europa.eu/hu/press/press-releases/2017/12/11/defence-cooperation-pesco-25-member-states-participating/
https://www.consilium.europa.eu/hu/press/press-releases/2017/12/11/defence-cooperation-pesco-25-member-states-participating/
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Az EU válságkezelési tevékenysége:  

Az EU 2003 óta 34 katonai és civil műveletet indított 20 országban. A válságkezelési 

műveletek nagyobb számát a polgári missziók teszik ki. Általában megállapítható, hogy – 

összehasonlítva a NATO és az ENSZ égisze alatt indítottakkal – rendszerint kis 

intenzitású válságok után kerülnek telepítésre, és méretükben is jóval szerényebb 

paraméterekkel rendelkeznek. 

 
Forrás: EEAS https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/430/military-and-civilian-

missions-and-operations_en (2019.01.06.) 
 

Ellenőrző kérdések: 

1. Milyen geopolitika körülmények hatottak ösztönzőleg az EU közös biztonság- és 

védelempolitikájának kialakulására? 

2. Mit értünk petersbergi feladatok alatt? 

3. Mik az EU-harccsoportok? 

4. Milyen prioritásokat fogalmaz meg az EU 2016-os globális biztonsági stratégiája? 

5. Ismertesse a KBVP-n belüli döntéshozatalt! 

6. Mi jellemzi a KBVP finanszírozását? 

7. Mi az állandó strukturált együttműködés? 

8. Mikor jön létre és miről szól a Berlin Plusz megállapodás? 

9. Mondjon példákat az EU katonai válságkezelési műveleteire! 

10. Mondjon példákat az EU polgári válságkezelési műveleteire! 

https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/430/military-and-civilian-missions-and-operations_en
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/430/military-and-civilian-missions-and-operations_en
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Ajánlott irodalom és források: 

Juhász Krisztina: Az Európai Unió biztonság- és védelempolitikája, az EU válságkezelési 

tevékenysége Pólay Elemér Alapítvány 2015 

Türke András István- Besenyő János-Wagner Péter (szerk.): Magyarország és a CSDP 

Zrínyi Kiadó 2016 

Keeping the Peace: The New Landscape for European Security and Defence: 
https://www.youtube.com/watch?v=1q66w5Ca064  
 

The future of EU foreign, security, and defence policy post Brexit: 
https://www.youtube.com/watch?v=AVZM-02fQ_o  

 

 

 

Jelen tananyag a Szegedi Tudományegyetemen készült az Európai Unió 

támogatásával. Projekt azonosító: EFOP-3.4.3-16-2016-00014 azonosító: EFOP-

3.4.3-16-2016-00014 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=1q66w5Ca064
https://www.youtube.com/watch?v=AVZM-02fQ_o
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A Közel-Kelet konfliktusai 

 
A Közel-Kelet nem elsősorban földrajzi, hanem politikai fogalom. Ahogyan Kiss J. 

László rámutat a fogalom eredetére: az angolszász irodalomban a Middle East 

fogalmát a második világháború után kezdték használni, s olyan korábbi 

meghatározásokat helyettesítve, mint a Near East. Ma azt a térséget értik ez alatt, 

amely magában foglalja Nyugat-Ázsia és Észak-Afrika arab államait (az Arab Liga 

valamennyi tagját) és olyan nem arab államokat, mint Irán, Törökország és 

Izrael.1 

A Közel-Kelet geopolitikai jelentőségét elsősorban az adja, hogy három kontinens, 

Afrika, Európa és Ázsia találkozásánál fekszik, valamint itt található a világ olaj 

tartalékainak mintegy 65%-a.2 Ugyanakkor a régió évtizedek óta szinte folyamatosan 

különböző (vallási, kulturális, etnikai) konfliktusokkal terhelt, veszélyt jelentve a 

regionális és globális biztonságra (fegyveres konfliktusok eszkalálódása, migráció, 

olajválság).  

 

 
1. ábra a Közel-Kelet országai 

Forrás: http://tortenelemcikkek.hu/node/182 (2019.01.30) 

                                                             
1 Kiss J. László: Közel-Kelet-tanulmányok és a nemzetközi kapcsolatok elméletei  
Grotius.hu 2014 http://www.grotius.hu/doc/pub/NAMQFH/2014-10-01-kiss_j.laszlo_kozel-
kelet%E2%80%93tanulmanyok-es-a-nemzetkozi-%20kapcsolatok-elmeletei.pdf (2019.01.30.) 2. 
2 Najat Shamil Ali: A Közel-Kelet helye a világgazdaságban Gotius.hu 2010 
http://www.grotius.hu/doc/pub/VCBNWH/2010_113_najat_shamil_ali.pdf (2019.01.30.) 12. 

http://tortenelemcikkek.hu/node/182
http://www.grotius.hu/doc/pub/NAMQFH/2014-10-01-kiss_j.laszlo_kozel-kelet%E2%80%93tanulmanyok-es-a-nemzetkozi-%20kapcsolatok-elmeletei.pdf
http://www.grotius.hu/doc/pub/NAMQFH/2014-10-01-kiss_j.laszlo_kozel-kelet%E2%80%93tanulmanyok-es-a-nemzetkozi-%20kapcsolatok-elmeletei.pdf
http://www.grotius.hu/doc/pub/VCBNWH/2010_113_najat_shamil_ali.pdf
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A Közel-Kelet konfliktusainak gyökerei, destabilizációs tényezői: 

 vallási: A vallási ellentétek között meghatározó a szunnita és síita iszlám 

közötti eltérés. Az 1,6 milliárd muzulmán többsége (87–90%) szunnita, 10–13 

% a síita irányzatot követi. A Közel-Keleten a lakosság 93 százaléka muzulmán, 

ennek ellenére a világ muzulmán lakosságának mindössze húsz százalékát 

képviselik (a magyarázat egyszerű: Indonézia, India és Pakisztán nem a Közel-

Kelet része, sőt Törökország sem).3 A szunnita muzulmánok gyakorolják a 

hatalmat a legtöbb arab országban. Síita többségű országok pl. Irán, Irak és Jemen 

(lásd a 2. számú ábrát). A másik meghatározó törésvonal természetesen az 

iszlám és a zsidó vallás közötti, valamint az iszlám és a kereszténység 

közötti (lásd pl. a kopt keresztény kisebbség üldözését Egyiptomban). A 

keresztény közösségek a 20. században komoly demográfiai veszteséget 

könyvelhettek el. Izrael, Palesztina, Szíria, Jordánia területén a keresztények 

száma az 1914-es26 százalékról 1995-re 9,2 százalékra esettvissza. Az örmény 

népirtás, a szíriai keresztények kiirtása, a görög és török lakosságcsere 1922-ben, 

az arab-izraeli konfliktus, a libanoni polgárháború (670 ezer keresztény 

menekült el), a keresztények elűzése Irakból és Törökországból a kurd felkelés 

következtében – ezek jelentik azokat a pontokat a kereszténység történetében, 

amelyek radikális csökkenésükhöz vezettek a Közel-Keleten. A kopt keresztények 

száma az 1927-es 8 százalékról 2000-re 5,4 százalékra esett vissza.4 

 

 
2. ábra szunnita és síita országok 

Forrás: https://www.vitato.eu/politika/siitak-szunnitak-harc-az-iszlam-vilagaban/ (2019.01.30) 

 

                                                             
3 Kis-Benedek József: A konfliktusok vallási gyökerei a Közel-Keleten 82. Hadtudomány 2018/2. 79-94. 
4 Uo. 85.  

https://www.vitato.eu/politika/siitak-szunnitak-harc-az-iszlam-vilagaban/
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Az iszlám szunnita és síita irányzata: A szunniták kifejezés arra utal, hogy Mohamed 

próféta életmódját, a Szunnát követő muszlimokról van szó. A Szunna lejegyzett formája 

a hadíszok (a prófétára visszavezethető, hiteles közlések, melyek a próféta mondásait és 

cselekedeteit tartalmazzák). A síiták kifejezés pedig arra utal, hogy Ali, a próféta egyik 

vejének és utódjának pártján álló muszlimokról van szó, akik Alit és leszármazottait 

módfelett tisztelik. Az iszlám keletkezéskor nem létezett ilyen jellegű felosztás.5 

Amellett, hogy a síiták háromszor, míg a szunniták ötször imádkoznak naponta, 

különbségeket mutatnak az iszlám felfogásában is. Mindkét irányzat a Korán tanításain 

alapul. Hitük második legfontosabb forrása a Szunna, amely a próféta példamutató 

életútját hagyományozta az utókorra. Az egyik legfontosabb különbség a két ideológia 

között, hogy a síiták az imámokat isteni tudással rendelkező spirituális hatalomnak 

tekintik, aki közvetítő Allah és a hívek között. A síiták számára az imám nem egyszerűen 

a próféta helyettese, hanem az ő megjelenítője a földön. Ezért az éves zarándoklaton 

(háddzs) a hívők Mekkán kívül az imámok sírjához is elmennek. A szunniták nem 

tekintenek ekkora tisztelettel az imámokra, akik náluk egyszerűen egy mecset vagy 

muzulmán közösség vezetői.6 

 

 kulturális: A perzsák és arabok közötti kulturális és történelmi megosztottság is 

hozzájárult a síita–szunnita szakadáshoz. Számos állam közötti kölcsönös 

bizalmatlanság – nemzeti és ideológiai érdekekkel fűszerezve – növelte a 

feszültséget Bahreinben, Irakban, Szíriában, Libanonban és Jemenben. 

 etnikai: több térségbeli országra kiterjedő probléma a kurd-kérdés (lád később 

részletesebben).  

 demográfiai: A Közel-Kelet a világ legfiatalabb lakosságú, és lélekszámában 

legjobban növekvő térsége.  

 autoriter rezsimek: a térség országaira jellemző tekintélyelvű diktatúrák egyik 

legfontosabb hiányossága - a diktatórikus hatalomgyakorláson túl -, hogy nem 

voltak képesek a térséget feszítő gazdasági, társadalmi és demográfiai 

(munkanélküliség, alapvető infrastruktúrák hiánya, migráció, korrupció) 

problémákat orvosolni. Az elégedetlenség a 2010-es évek elején pedig elvezet az 

arab tavaszhoz, azaz a tekintélyelvű rezsimekkel szembeni tüntetés-sorozathoz 

és esetenként azok megdöntéséhez (pl. Tunézia, Egyiptom). 

 az iszlám fundamentalizmus megerősödése, terrorizmus: az iszlám 

fundamentalizmus nem pusztán vallási jellegű, sokkal inkább vallási-politikai 

destabilizációs tényezője a Közel-Keletnek. Az 1979-es iráni forradalom után az 

arab erőközpontokban megjelentek az iszlám fundamentalista csoportok. Az 

iszlám fundamentalizmus felívelő szakasza az iráni forradalom időszaka volt. A 

radikalizmust a Khomeini által vezetett Irán testesítette meg. A 70-es évek 

                                                             
5 http://www.mohamed.hu/index.php?menu=szunnsita (2019.01.31.) 
6 https://hu.euronews.com/2016/08/01/mi-a-kulonbseg-a-siitak-es-a-szunnitak-kozott (2019.01.31.) 

http://www.mohamed.hu/index.php?menu=szunnsita
https://hu.euronews.com/2016/08/01/mi-a-kulonbseg-a-siitak-es-a-szunnitak-kozott
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közepére kialakult az iszlamista mozgalom két fő pólusa: Szaúd-Arábia és a 

forradalmi Irán. A 80-as évektől kezdve az iszlamizmus az egész 

muzulmánvilágban elterjedt, miközben elkeseredett harc dúlt a szaúdi és az iráni 

vezetés között. Az iráni forradalom előretörését a szaúdi monarchia a 

hidegháborús amerikai feltartóztatási politikát követve igyekezett korlátok közé 

szorítani. A konfliktus igazi helyszíne Afganisztán lett, ahol az Arab-félsziget 

olajmonarchiái és a CIA által pénzelt dzsihád arra törekedett, hogy a Szovjetuniót 

egy vietnami típusú háborúra kényszerítse, meggyorsítva ezzel felbomlását.  

1991-től Afganisztánban a dzsihadisták – akik azt képzelték, hogy legyőzték a 

Szovjetuniót–eldöntötték, hogy exportálják az egész világba a háború során 

szerzett tapasztalataikat.7Ehhez szolgáltak eszközül olyan terrorszervezetek, 

mint az al-Kaida vagy az Iszlám Állam. 

 

Az izraeli-palesztin konfliktus: 

Az immár több mint hetven éves konfliktus a Palesztina feletti uralom, valamint a 

palesztin állam létrehozatala miatt zajlik. Már a terület brit ellenőrzése (Palesztina az I. 

világháborút követően brit mandátumterületté vált) alatt sor került a zsidók és 

palesztinok közötti összecsapásokra. A II. világháborút követően Palesztina területén 

rendszeressé váltak az arabok és a zsidók egymás, illetve a mandátummal rendelkező 

britek ellen elkövetett erőszakos cselekményei. A britek képtelennek bizonyultak az 

erőszak megfékezésére, így az ENSZ Közgyűlésének hatáskörébe utalták az ügyet. az 

ENSZ hónapokig vizsgálta a palesztinai helyzetet, majd megszületett az ENSZ 

Közgyűlésének 181. (1947) sz. határozata, amely egy zsidó és egy arab állam 

létrehozását, illetve Jeruzsálem és Betlehem nemzetközi igazgatás alá helyezését 

javasolta. A felosztási terv 1948. augusztus 1-jét jelölte ki a brit mandátumidőszak 

végeként, illetve a brit fegyveres erők kivonásának határidejeként, 1948. október 1-jét 

pedig a két állam létrehozásának legkésőbbi időpontjaként. Az utolsó brit katona 

távozásával egy időben, 1948. május 14-én, 17 órakor a tel-avivi múzeum 

nagytermében a Zsidó Ügynökség nevében D. Ben Gurion hivatalosan bejelentette, 

hogy Palesztina zsidó ellenőrzés alatt álló területein létrejött Izrael Állam.8 A felosztási 

tervet és Izrael Állam kikiáltását egyaránt elutasították a palesztinok és az arab 

országok, és megtámadták az újonnan létrejött zsidó államot =>1. arab –izraeli háború 

(148-1949). Palesztin állam a mai napig nem jött létre. 

 

 

 

                                                             
7 Uo. 87-88. 
8 Paragi Beáta: Izrael Állam létrehozása (1945– 1948) Grotius. hu 2010 
http://www.grotius.hu/doc/pub/WDKHEX/2010_64_paragi_beata_izrael_allam_letrehozasa.pdf 
(2010.01.31.) 

http://www.grotius.hu/doc/pub/WDKHEX/2010_64_paragi_beata_izrael_allam_letrehozasa.pdf
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A szíriai polgárháború: 

Az arab tavasz tiltakozási hulláma 2011. március március 15-én érte el Szíriát, és 

nem csak a fővárosban, Damaszkuszban, hanem Deraa-ban, Homszban, és a keleti 

országrészben is megmozdulások voltak. A túlnyomórészt szunnita tüntetők a politikai 

foglyok szabadon bocsátását, az állampolgári szabadságjogok biztosítását követelték. A 

tüntetésekre a kormányerők erőszakkal reagáltak, és számos fegyveres összetűzésre 

került sor a felkelőkkel (főképp szunniták által lakott városok, így Homsz, Hama, Aleppó, 

Idlib, Baniasz, a török határ mentén fekvő Dzsiszr al-Sugúr, valamint a vegyes 

populációjú, alaviták, keresztények és szunniták által lakott Latakiából és a zömében 

kurd lakosságú Hasakából). A kiterjedt megmozdulásokat Aszad a biztonsági 

erőkre, a törzséből verbuvált félkatonai szerveződésre, a sabbiha milíciára, és a 

testvére irányítása alatt működő, alavitákból álló különleges rendeltetésű 4. 

hadosztályra támaszkodva próbálta megfékezni. Miután ez elégtelennek bizonyult 

egyre nagyobb mértékben vetette be a hadsereget. 9 

A tüntetőkkel szembeni mind kiterjedtebb állami erőszakra az Egyesült Államok a 

szankciós politika kiszélesítésével, az ellenzéki erők fokozott támogatásával 

reagált. Különösen érzékenyen érintette Damaszkuszt a 2011. augusztus 18-án 

ismertté vált 13582 sz. elnöki végrehajtási utasítás. Ez a szíriai kormány összes 

Egyesült Államokban lévő érdekeltségét zárolta, s megtiltotta, hogy amerikai 

állampolgárok a szíriai kormánnyal bármiféle tranzakciót bonyolítsanak. Leállította a 

szíriai olaj, illetve olajipari termékek importját, és e szektorba történő invesztálásokat. 

Ezzel egyidejűleg amerikai részről távozásra szólították fel Aszad elnököt. 

Ugyanezen a napon az EU is a hatalomból való távozásra szólította fel a szíriai 

vezetőt. Az európai közösség a szankciós intézkedései során az utazási korlátozások 

mellett úgyszintén befagyasztotta számos vezető itteni érdekeltségeit, leállította a 

luxustermékek exportját, s számos ágazatban korlátozásokat, kereskedelmi, invesztálási 

tilalmat vezetett be. Ezek az intézkedések az olajszektorra is kiterjedtek. Brüsszel 

lépései különösen érzékenyen érintették Szíriát, lévén, hogy az EU volt Damaszkusz első 

számú kereskedelmi partnere. Az ENSZ BT soros elnöke augusztus 3-án közzétett 

nyilatkozatában elítélte a szíriai hatóságok fellépését, négy nap múlva az Arab Liga 

főtitkára követelte a Szíriában tomboló erőszak azonnali leállítását, s a dialógus 

felvételét.10 

2014 februárjában egy iraki székhelyű al-Káida csoport egy belső nézeteltérés 

miatt kilép a terrorszervezetből. A csoport az Iraki és Szíriai Iszlám Államnak 

nevezi el magát. Az Iszlám Állam főként nem Aszad ellen harcolt, hanem más felkelők 

és a kurdok ellen, céljuk az Iszlám Kalifátus kialakítása.  

                                                             
9 Gazdik Gyula: A szíriai válság kialakulása és elmélyülése Kül-Világ IX. évfolyam 2012/1-2. 11-12. 
http://epa.oszk.hu/00000/00039/00027/pdf/gazdik.pdf (2019.01.31.) 
10 Uo. 22. 

http://epa.oszk.hu/00000/00039/00027/pdf/gazdik.pdf
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Több regionális és nagyhatalom is beavatkozott a térségben, egy részük a 

kormányerők és a felkelők közötti polgárháborúban, mások az Iszlám Állam 

felszámolása céljából, többször is keresztezve egymás érdekeit. 

A konfliktus kezdete óta a kormányellenes erők egyik legnagyobb regionális 

támogatója a perzsa állam legfőbb riválisának tekinthető Szaúd-Arábia. A válsággal 

sújtott ország ezért a két alapvetően eltérő iszlám irányzatot követő, egymással 

ellenséges viszonyt fenntartó Szaúd-Arábia és Irán közötti „regionális küzdelem” legfőbb 

színterévé vált, lényegében ún. helyettesítő vagy proxy háború. 

Az Egyesült Államok sem Obama sem Trump elnöksége alatt nem avatkozott be 

fegyveresen a polgárháborúba (ezért elsősorban Obamát számos bírálat érte), bár 

kezdettől elítélte az Aszad-rezsimet és távozásra szólította fel. Az USA – 

Franciaországgal és Nagy-Britanniával – légitámadásokkal sújtja ugyanakkor az 

Iszlám Állam állásait, annak felszámolása céljával. 

Törökország kezdetben a nyugati hatalmakhoz hasonlóan elítélte az Aszad  

rezsimet és távozását követelte, azonban később az Iszlám Állam ellen küzdő 

kurdok kerültek a fókuszába és többször intéztek támadást a Kurd Népvédelmi 

Egysége ellen, kiváltva ezzel a kurdokat támogató Egyesült Államok tiltakozását. 

Oroszország 2015. szeptember 30-án katonai erővel is bekapcsolódott a szíriai 

polgárháborúba, miután éveken keresztül diplomáciailag és gazdaságilag támogatta a 

nyugati államok által elítélt és távozásra felszólított Bassár al-Aszad elnököt. Az orosz 

beavatkozást heves nemzetközi tiltakozás kísérte. Ugyanakkor alapvetően 

megállapítható, hogy a történések, az elért eredmények az orosz vezetést igazolják. A 

polgárháború menete gyökeresen megfordult, a szíriai haderő, igaz többségében a külső 

támogatások révén, képes volt az egymásra épülő és következetesen végigvitt műveletek 

révén ellenőrzött területeinek növelésére, a biztonsági helyzet konszolidálására, 

valamint az ellenzéki fegyveresek, és 2017 közepétől már az Iszlám Állam 

visszaszorítására is.11 

A szíriai rezsimet ugyanakkor nem csak Oroszország támogatta, hanem Irán és 

Kína is. A síita Iránnak mindmáig stratégiai érdeke a szunnita többségű Közel-Keleten a 

régóta szövetségesének számító síita szíriai vezetés fennmaradásának biztosítása, ezért 

fegyveres segítséget is nyújtott Aszadnak is. Kína főként diplomáciai jellegű támogatást 

nyújtott a Szíriára vonatkozó BT-döntések vétójával, amit elsősorban a kétoldalú 

gazdasági kapcsolatok fenntartása indokolt, Kína ugyanis 2010-ben Szíria 

külkereskedelmében a harmadik helyet foglalta el. 

A szíriai konfliktus következményei a regionális és nagyhatalmakra: Regionális 

politikájának hiánya miatt az Amerikai Egyesült Államok diplomáciailag és részben 

                                                             
11 Szalontai Gábor-Kozár Tibor: A szíriai orosz beavatkozás két éve 5.  Felderítő Szemle XVI. évfolyam 2017 
2. szám 5-32. http://www.knbsz.gov.hu/hu/letoltes/fsz/2017-2.pdf (2019.01.31.) 

http://www.knbsz.gov.hu/hu/letoltes/fsz/2017-2.pdf
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katonailag egyre inkább kiszorult a térségből. Az amerikai vezetés korábbi szilárd 

álláspontját feladva kényszerűen elfogadja Aszad elnök hatalomban maradását és az 

ehhez hozzájáruló Oroszország egyre hangsúlyosabb megjelenését. Az amerikai 

szerepvállalás jövője az Iszlám Állam folyamatos területvesztése miatt Szírián kívül 

Irakban is egyre inkább kérdésessé válik. 

A nagyhatalmi pozícióban rivális Oroszország a régió politikai zűrzavarán túl kiválóan 

felismerte és kihasználta az amerikai adminisztráció regionális politikájának hiányát is, 

aminek következtében képes volt folyamatosan növelni jelenlétét és befolyását. 

Katonai jelenlétének hosszú távú biztosításával és a politikai folyamatban vállalt vezető 

szerepével megkerülhetetlenné vált a régióban. 

Az Oroszország partnerévé vált Irán jelentős mértékben megerősítette térségbeli 

pozícióját. Az Oroszországhoz való közeledésével párhuzamosan Törökországgal is 

igyekszik kapcsolatai javítására, még akkor is, ha mindkét állam a térség vezető 

pozíciójára pályázik. 

A régió egyik legnagyobb vesztese Szaúd-Arábia, amelynek szerepe és befolyása az 

egész térségben csökkent. A válság kezdeti éveihez képest sokkal kisebb befolyással 

rendelkezik a szíriai ellenzéki csoportok felett.12 

A kurd-kérdés 

A kurdok főleg Törökországban, Szíriában, Irakban és Iránban élnek, számuk 25 

és 35 millió közé tehető és a negyedik legnagyobb etnikai csoportot alkotják a 

Közel-Keleten, azonban saját állammal nem rendelkeznek.  

Törökországban a huszadik század elején a kurd népesség körében is megjelentek 

nacionalista törekvések és az 1920-as sévres-i békeszerződés rendelkezett is egy önálló 

kurd állam létrehozásáról, azonban a török követeléseknek eleget tevő 1923-as 

lausanne-i béke felülírta a korábbi egyezményt. Törökország lakosságának 15-20 

százaléka tartozik a kurd kisebbséghez, akik elsősorban az ország délkeleti 

részén élnek. 

Szíriában a kurdok a lakosság 7-10 százalékát teszik ki. Főként az ország 

északkeleti részén, valamint Damaszkuszban és Aleppóban élnek, 

Törökországhoz hasonlóan itt is elnyomás alatt. A polgárháború kitörése azonban 

jelentős változásokat hozott. 2012 közepén a kormányerők kivonultak a kurd régiókból, 

hogy az ország más területein vegyék fel a harcot a felkelőkkel, amelyet követően rövid 

időn belül a szíriai kurdok szervezete, a Demokratikus Egyesülés Pártja (PYD) vette át az 

irányítást. A kurdok az Egyesült Államok vezette koalíció legfontosabb szövetségesei 

Szíriában. Az amerikai légicsapások segítségével már több alkalommal is vereséget 

mértek az Iszlám Államra. 2018. márciusban a PYD és szövetségesei bejelentették, hogy 

föderációt hoznak létre Észak-Szíriában. Ezt azonban a szír kormány és ellenzék mellett 

Törökország, valamint az Egyesült Államok is ellenzi.  

                                                             
12 Uo. 27-28. 
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Irak lakosságának 15-20 százalékát alkotják kurdok, akik az ország északi részén 

élnek. Az iraki kurdok nagyobb szabadságot élveznek, mint a szomszédos 

államokban élő társaik, de ők sem mentesültek az elnyomás alól. Az Iszlám Állam 

2014-ben jelentős területeket foglalt el Észak-Irakban. A terrorszervezet előretörését a 

kurd harcosok, a pesmergák állították meg, akik ott is felvették a harcot a 

dzsihádistákkal, ahonnan az iraki hadsereg visszavonult. Az Egyesült Államok és 

szövetségesei légicsapásokkal és katonai szakértőkkel támogatják a pesmergák 

küzdelmét.  

A kurdok Irán lakosságának 7 százalékát teszik ki és az ország nyugati részén 

élnek. Az iráni kurdok autonómiáért folytatott küzdelme ugyan nem áll a figyelem 

középpontjában, de hosszú múltra tekint vissza. 1946-ban létrehozták a Mahabádi 

Köztársaságot, azonban a szovjet támogatás megszűnt, így a következő évben az iráni 

központi kormányzat ellenőrzése alá vonta a területet. Ez volt az első és eddig az 

egyetlen önálló kurd állam. 

Egy egységes, a török, a szíriai, az iraki és az iráni kurd területeket tömörítő 

független állam létrejötte elképzelhetetlen és nem csak azért, mert a nemzetközi 

közösség nem támogatja a Közel-Kelet határainak újrarajzolását, hanem azért is, 

mert a különböző kurd csoportok rendkívül megosztottak, eltérő célokkal és 

érdekekkel rendelkeznek.13 

 

Ellenőrző kérdések: 

1. Mely területeket, országokat értjük a Közel-Kelet alatt? 

2. Miben áll a Közel-Kelet stratégiai jelentősége? 

3. Milyen gyökerei vannak a közel-keleti konfliktusoknak, melyek a Közel-Kelet 

destabilizációs tényezői? 

4. Mi a különbség az iszlám szunnita és síita ága között? 

5. Melyek a síita országok a Közel- Keleten? 

6. Milyen demográfiai folyamatok jellemzők a régió országaira? 

7. Mit értünk arab tavasz alatt? 

8. Mi a palesztin-izraeli konfliktus lényege? 

9. Mely regionális és nagyhatalmak és milyen céllal avatkoztak be a szíriai 

konfliktusba? 

10. Milyen következménye van a szíriai konfliktus kimenetelének az egyes regionális 

és nagyhatalmakra? 

 

 

                                                             
13 Szabó Eszter: Újra napirenden a kurd kérdés Kitekintő.hu 2016.05.03. 
http://kitekinto.hu/iszlam/2016/05/03/ujra_napirenden_a_kurd_kerdes (2019.01.31.) 
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Az afrikai kontinens konfliktusai 

Az afrikai kontinens szerepe ismét felértékelődött a fejlett nyugati világ (Amerikai 

Egyesült Államok, NATO, EU) és a feltörekvő új nagyhatalmak (Kína, India) számára. 

Afrikát azonban mindmáig sok rendezetlen konfliktus terheli. A hidegháborús 

időszakban többnyire államok közötti és felszabadítási háborúktól volt hangos a 

kontinens, a hidegháború utáni Afrikára leginkább a „kisebb intenzitású” helyi (lokális) 

konfliktusok jellemzők. 

Az afrikai konfliktusok gyökerei különféle tényezőkből tevődnek össze:  

 a gyarmati uralkodás negatív tendenciájának, pl. mesterséges államhatárok 

öröklése. 

 faji/etnikai, törzsi és vallási különbözőségek;  

 vallási fundamentalizmus;  

 vita a hagyományos határokról és erőforrás (élelmiszer, víz) elosztásról; 

 a politikai hatalom és a gazdasági erők méltánytalan elosztása;  

 a politikai és gazdasági rendszerek demokratizálása és azok reformja 

körüli küzdelmek (lásd arab tavasz eseményei);1  

 

Afrika az a kontinens tehát, ahol szinte az összes biztonsági szektorban (katonai, 

politikai, társadalmi, gazdasági, környezeti) súlyos – és egymással szoros 

összefüggésben és kölcsönhatásban álló – problémák generálnak tartós fegyveres 

konfliktusokat. A szinte permanens konfliktusok pedig időről-időre lefoglalják a 

békefenntartásért globálisan felelősséget vállaló nemzetközi közösség, az Egyesült 

Nemzetek Szervezetének (ENSZ) figyelmét. Az afrikai békefenntartásba az elmúlt 

években más szervezetek is bekapcsolódtak, több-kevesebb sikerrel: pl. az afrikai 

országok által létrehozott gazdasági társulás – az ECOWAS, az Afrikai Unió, az EU és 

természetesen a NATO. 

Afrikai Unió: Az Afrikai Unió (AU) 2002. július 9-én jött létre elődjének, az Afrikai 

Egységszervezetnek (Organization of African Unity) átalakításából. z AU-t az Európai 

Unió példájára hozták létre, céljuk egy nagy egység létrehozása, a népek közötti 

szolidaritás megteremtése, szuverenitásuk megőrzése, közös gazdaság létrehozása és 

valuta bevezetése (afro), az emberi jogok elismertetése és ezeknek, valamint a 

demokratikus berendezkedéseknek és a fenntartható fejlődésnek a védelme. Az összes 

                                                             
1 Besenyő János: Az afrikai konfliktusok és kezelésük sajátosságai, a békefenntartó műveletek során 
szerzett tapasztalatok 5-6. Felderítő Szemle VII. évfolyam 3. szám 2008. szeptember 5-15. 
http://www.knbsz.gov.hu/hu/letoltes/fsz/2008-3.pdf (2019.01.29.) 

http://www.knbsz.gov.hu/hu/letoltes/fsz/2008-3.pdf
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afrikai ország a tagja, Marokkót leszámítva, Nyugat-Szahara (mely ország viszont tag 

annak ellenére, hogy nem független, önálló állam) katonai megszállása miatt. 2 

Az ECOWAS, azaz a Nyugat-afrikai Államok Közössége Az 1975. május 28-án kötött 

Lagos-i Egyezménnyel létrejött a Közösség a térség gazdasági integrációjának segítésére, 

elérésére. Célja egy egységes kereskedelmi blokk létrehozása egy gazdasági és 

monetáris unió megteremtésével.3 

 

 

1. ábra Afrika konfliktussal és élelmiszerhiánnyal terhelt államai 
Forrás: https://africacenter.org/spotlight/africas-unresolved-conflicts-a-key-driver-of-food-insecurity/ 
(2019.01.29.) 

Bakken és Rustad 2018-as tanulmányukban az elmúlt évek afrikai konfliktusait három 

típusba sorolják:  

 állam-alapú (state-based): azok a konfliktusok, amelyekben legalább az 

egyik szereplő kormányzati aktor. Ez a konfliktus típus felöleli az államközi 

és az államon belüli konfliktusokat is. Az elmúlt másfél évtizedben (2005-től) 

az állam-alapú konfliktusok és az azok közvetlen következményeként életüket 

                                                             
2 http://www.afrikatanulmanyok.hu/htmls/au.html(2019.01.29.) 
3 http://www.afrikatanulmanyok.hu/htmls/ecowas.html (2019.01.29.) 

https://africacenter.org/spotlight/africas-unresolved-conflicts-a-key-driver-of-food-insecurity/
http://www.afrikatanulmanyok.hu/htmls/au.html
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vesztők száma növekvő tendenciát mutat, 2017-ben 18 ilyen konfliktusról és kb. 

7500 halálesetről tudunk. A növekedés egyik oka az Iszlám Állam növekvő afrikai 

jelenléte (Csád, Niger, Nigéria, Líbia, Mali). Szintén kiolvasható az ábra adataiból, 

hogy 1999 és 2001 közötti időszak állam-alapú konfliktusai eredményezték az 

eddigi legtöbb, megközelítőleg 65.000 halálos áldozatot. 

 nem állami (non-state): két (vagy több) nem állami/kormányzati szereplő 

közötti fegyveres konfliktus. Az ábrából kiolvasható, hogy a nem állami 

konfliktusok száma az elmúlt néhány évben szignifikáns növekedést mutat, 

számuk 2017-ben meghaladta a hatvanat, mintegy 4300 halálos áldozatot hagyva 

maguk mögött. A nem állami részvétellel zajló fegyveres konfliktusok számának 

emelkedése mögötti okok nehezen kimutatatók, ugyanakkor az megfigyelhető, 

hogy azok az országok, amelyeket állam-alapú konfliktus terhel, sokkal 

fogékonyabbak a nem állami fegyveres konfliktusok kialakulására (a konfliktus 

lényegében tehát konfliktust szül). Ugyanakkor természetesen arra is van példa, 

hogy állam-alapú konfliktus nélkül alakuljanak ki nem állami fegyveres 

összetűzések egy országban, ahogyan ezt történt a Közép-afrikai Köztársaságban 

is, ahol 2017-ben nyolc nem állami fegyveres konfliktus zajlott. Fontos kiemeli, 

hogy a nem állami konfliktusok számának emelkedése ellenére, ezek a 

konfliktusok csak néhány afrikai államra korlátozódnak, a több mint hatvan 

konfliktus 11 állam területén zajlott, legnagyobb számban Nigériában, Dél-

Szudánban és a fent említett Közép-afrikai Köztársaságban. 

 

 egyoldalú erőszak (one-sided violance): civilek elleni erőszak, amelyet 

végrehajthatnak formálisan szervezett állami/kormányzati vagy nem 

állami csoportok. 2010-től szignifikánsan nő az ilyen jellegű konfliktusok száma, 

2017-ben elérve a kilencvent, közel annyi halálos áldozatot követelve, mint az 

állam-alapú konfliktusok. Az is látható, hogy 1994 számított a legvéresebb 

időszaknak, amikor Ruandában a hutu-tuszi ellentétnek több mint 500 000 

halálos áldozata (főleg tuszik és tuszi barát hutuk) volt.4 

                                                             
4 Ingrid Vik Bakken - Siri Aas Rustad: Conflict Trends in Africa, 1989–2017 Peace Research Institute Oslo 
2018 2-3. 
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Conflict%20Trends%20in%20Africa%2C%201
946%E2%80%932017%2C%20Conflict%20Trends%20Report.pdf (2019.01.29.) 
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2. ábra Az afrikai konfliktusok típusainak és a halálos áldozatok száma 
Forrás: Ingrid Vik Bakken - Siri Aas Rustad: Conflict Trends in Africa, 1989–2017 2. Peace Research Institute Oslo 
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Conflict%20Trends%20in%20Africa%2C%201946%E2%8
0%932017%2C%20Conflict%20Trends%20Report.pdf (2019.01.29.) 

Az iszlám dzsihád jelentette fenyegetés: 

Afrika lakossága 2016-ban meghaladta az 1,2 milliárdot, eltérő források szerint ennek 

40–50%-a muszlim. A szub-szaharai régióban az iszlám mérsékeltebb irányzatai 

jellemzőek, sőt gyakori a helyi hagyományok, kultuszok beépülése az itt domináló két 

nagy világvallás (kereszténység és iszlám) hívei között.  

Ahogy Nagy Imre rámutat: napjainkban zajló globális dzsihád eszmei gyökerei az iszlám 

fundamentalizmus politikai programmá válásáig vezethetők vissza, és a nyolcvanas évek 

Afganisztánjában, a szovjetellenes harcok idején válhat cselekvési programmá, illetve 

jöttek létre azok a kapcsolatok, melyek megteremtették ennek a személyi feltételeit: 

ezrével érkeztek önkéntesek muzulmán országokból, hogy segítsék afgán hittestvéreik 

harcát. Ők a szovjet kivonulást követően a kibontakozó polgárháború idején már 

nemkívánatos „vendégek” lettek, és megindult kiáramlásuk: sokan hazatértek, gyakran 

azzal a szándékkal, hogy megdöntsék az ottani rezsimet, és egy „valóban” iszlámalapú 

államot hozzanak létre. Mások viszont a harcos életformát folytatva tűntek fel a világ 

más konfliktusos régióiban, hogy az „elnyomott” muszlimokért harcoljanak (így 

Boszniában, Csecsenföldön, Szudánban, Szomáliában). 5 

Nigériában a Nyugat-ellenes egyetemistákból 2002-ben alakult Boko Haram vett 

radikális fordulatot, mikor Abubakar Shekau fegyveres harcba kezdett 2009-ben a 

keresztény déli dominancia ellen. Sikereik nyomán hamarosan az országhatáron is 

átcsaptak, így különösen aktívak lettek osztagai a Csád-tó körzetében. 2015 
                                                             
5 Nagy Imre: Az afrikai fegyveres konfliktusok arculatának átalakulása napjainkban 48-49. Honvédségi 
Szemle 2018/4. szám 45-52. 

https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Conflict%20Trends%20in%20Africa%2C%201946%E2%80%932017%2C%20Conflict%20Trends%20Report.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Conflict%20Trends%20in%20Africa%2C%201946%E2%80%932017%2C%20Conflict%20Trends%20Report.pdf
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márciusában a szervezet hűségesküt tett az Iszlám Államnak, de 2016 augusztusában 

már a két fél szakításáról lehetett hallani, mivel az önjelölt „kalifátus” el akarta 

mozdítani Shekaut a vezetésből. 

Fontos gócpont még Szomália, ahol az államrend 1991-es összeomlása óta számos 

milícia bukkant fel, közülük az Iszlám Bíróságok Uniójából alakult Harakat al-Sabáb 

agresszivitása és eredményessége nyomán emelkedett ki. 2009-ben az al-Kaida 

hálózatához csatlakozott, és bár alapítója, Ahmed Abdi Godane egy amerikai 

dróntámadásban életét vesztette, az al-Sabáb az őt követő Abu-Ubaida alatt sem veszett 

lendületéből. 

Az utóbbi években az Iszlám Állam jelenléte és aktivitása több afrikai országban is 

megerősödött: Líbiában, Egyiptomban, Szomáliában vagy éppen Maliban (lásd 3. 

ábra). 

A dzsihadista szervezetek sikereit nagyban elősegíti egyrészt a Száhel-övezet és a szub-

szaharai régió államainak belső megosztottsága és strukturális gyengesége, másrészt 

pedig a gyakran vitatott nyomvonalú, mesterséges határok nehéz ellenőrizhetősége, 

„légiessége”. Előbbi körülmény lehetővé teszi, hogy helyi konfliktusokat aknázzanak ki 

és fordítsanak javukra, ezáltal területeket vonva ki a kormányok ellenőrzése alól, a 

határok átjárhatósága pedig a radikálisok mozgásszabadságát, taktikai rugalmasságát és 

– a csempésztevékenységekkel (emberek, kábítószerek, fegyverek) – bevételek szerzését 

segíti elő. A legfőbb veszély ezért az, hogy ezek a szélsőséges alakulatok tartósan be 

tudnak rendezkedni, mindinkább kiterjesztve műveleti területüket aláássák a helyi 

kormányok hatalmát, és egy összefüggő anarchikus zónát hoznak létre, ahol az AQIM, a 

Boko Haram és az al-Sabáb szabadon érintkezhet egymással. A kölcsönös 

segítségnyújtáson túl ez lehetővé tenné, hogy újabb terrorista kiképzőtáborokat 

hozzanak létre, illetve az akciók után menedékként („safe haven”) használhassák a 

területet, melyet természetesen a saría elvei szerint igazgatnának.6 

Valós veszély a terrorista szervezetek törekvése tömegpusztító fegyverek beszerzésére 

vagy létrehozására: Nigériában megfigyelték, hogy a Boko Haram az iskolák elleni 

támadásokkor nagy figyelmet szentel a kémialaborok berendezéseinek, ami 

vegyifegyver-ambíciókra utal.7 

                                                             
6  Uo. 49-50. 
7 Uo. 51. 
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3. ábra Afrika aktív iszlamista csoportjai 
Forrás: Africa Center for Strategic Studies https://africacenter.org/spotlight/progress-and-setbacks-in-the-fight-
against-african-militant-islamist-groups-in-2018/ (2019.01.29.) 

A vízhiány mint konfliktus-forrás: 

A globális felmelegedés és ebből következően a globális vízhiány napjaink és az 

elkövetkező évtizedek egyik legnagyobb alapvetően környezeti fenyegetése, 

amely ugyanakkor számos más biztonsági szektorban keletkeztethet 

konfliktusokat, így akár a katonai biztonság dimenziójában fegyveres 

konfliktusokat.  

Ahogyan Szalkai Attila rámutat: Nyugat- és Dél-Afrika régióiban a közelmúltban 

kialakult konfliktusok közvetlen vagy közvetett indokai között egyértelműen 

megjelenik a víz felértékelt szerepe. Afrika földrajzi helyzeténél, éghajlatánál (a 

második legszárazabb kontinens Ausztrália után) és demográfiai viszonyainál fogva (a 

második legnépesebb kontinens Ázsia után) az egyik legérintettebb kontinens. Az 

Afrikában jelentkező vízhiánynak három igen fontos oka van: a drasztikus 

népességnövekedés, a száraz területek nagy aránya és az infrastruktúrában, 

valamint az egészségügyben jelentkező fejletlenség. Ez utóbbi ok miatt gyakran 

azokon a területeken sem jutnak tiszta vagy elegendő vízhez az emberek, ahol bizonyos 

https://africacenter.org/spotlight/progress-and-setbacks-in-the-fight-against-african-militant-islamist-groups-in-2018/
https://africacenter.org/spotlight/progress-and-setbacks-in-the-fight-against-african-militant-islamist-groups-in-2018/
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mértékben rendelkezésre állna. A fekete kontinensen több olyan régiót is találunk, ahol 

a több ország által érintett vagy birtokolt vízbázis, esetleg a szomszédból átérkező folyó, 

vagy csupán az édesvíz teljes hiánya olyan társadalmi feszültségeket szül, amely végül 

fegyveres harcokat okozhat.8  

Nyugat-Afrika 

A nyugat-afrikai országok vízproblémájának alapját a klimatológiai és az ebből adódó 

vízföldrajzi sajátosságok képezik. A régióra észak-déli irányban egyfajta éghajlati 

övezetesség jellemző. A déli-délnyugati területek a csapadékban gazdag trópusi 

esőerdők övébe tartoznak, melyet észak felé haladva a szavanna, száraz szavanna majd a 

sivatagi éghajlatú területek váltanak fel. A csapadék mennyiségének alakulását követi a 

régió vízrajza. A folyók édesvízszállító szerepe óriási a szárazabb területeken 

elhelyezkedő országok szempontjából, ám a határvonalakat keresztülszelő vízfolyások 

igen komoly függőségek kialakulásához vezettek, figyelembe véve, hogy csak a Niger 

folyórendszer vízén 11 ország kénytelen osztozkodni.   

A száraz éghajlatú területeken különösen felértékelt szerep jut a nagyobb kiterjedésű 

állóvizeknek, melyek készleteinek veszélybe kerülése társadalmi és egyéb konfliktusok 

alapjait képezhetik. Az éghajlatváltozás és az utóbbi évtizedekben megnövekedett 

vízkivételezés eredményezte a világ egykoron hatodik legnagyobb tavának, a Csád-

tónak drasztikus vízveszteségét is, amelynek egyértelmű következményei voltak a tavon 

osztozkodó szomszédos országok (Nigéria, Csád, Kamerun) közötti nézeteltérések. A 

Csád-tó vízfelületének határvonalával együtt vándoroltak azok a nigériai lakosok is, akik 

az öntözés, halászat és a mindennapi vízszükségletük miatt szorosan kötődtek az 

állóvízhez. Ennek eredményeképpen mindösszesen 30 falu, 70.000 fő lakosával együtt a 

kameruni határvonalakat átlépve a szomszédos ország területére költözött. A nigériai 

kormány a kameruni területeken letelepedett lakosai mellé kiépítette a különböző 

közigazgatási intézményeit és ezzel egyszerűen Nigéria részévé tette. A területi vitából 

évekig húzódó katonai konfliktusok alakultak ki, és végül 1994-ben a két ország a 

Nemzetközi Bírósághoz fordult a határvonalak végleges tisztázása céljából. A Bíróság 

végül Kamerun javára döntött, melynek következtében Nigéria elkezdte a lakosainak 

kitelepítését a területről.9 

Dél-Afrika 

Dél-Afrika egyik legcsodálatosabb természeti kincse került veszélybe, amikor a namíbiai 

kormány, hogy mérsékelje az országát sújtó szárazságot és aszályt, egyik lehetséges 

megoldásnak az Okavango folyó vízének kiaknázását találta. Ennek eszközéül 

létrehoztak egy nagyjából 260 kilométer hosszú vízvezetéket, melyen keresztül 

                                                             
8 Szalkai Attila: az édesvíz a fegyveres konfliktusok hátterében Nyugat- és Dél-Afrika országaiban 99. 
Hadtudományi Szemle 2011 4. évfolyam 3. szám 99-106. 
9 Uo. 100-102. 
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évenként közel 17 millió köbmétert víz került kivételezésre. 8 Az 1600 kilométer hosszú 

Okavango folyó egy része természetes határt képez Namíbia és Angola között, majd 

Botswanába lépve beletorkollik a Kalahári-sivatagba. Namíbia hiába érvelt azzal, hogy 

alig egy százalékát hasznosítják a folyó vízének, Botswana válaszlépéseket fontolgatott, 

mely alternatívák között az esetleges fegyveres beavatkozás lehetősége is helyet kapott. 

A konfliktus kirobbanását végül sikerült megelőzni az 1994-ben Namíbia és Botswana 

között létrejövő „Okavango River Basin Commission” elnevezésű egyezménnyel, mely a 

vitás folyó vízének hasznosítását hivatott szabályozni. 10 

Ellenőrző kérdések:  

1. Milyen tényezőkre vezethetők vissza az afrikai kontinens konfliktusai? 

2. Milyen típusú konfliktusokat különböztet meg Bakken és Rustad? 

3. Mit értünk állam-alapú konfliktuson? 

4. Mit értünk nem állami konfliktus alatt? 

5. Mit értünk egyoldalú erőszakon? 

6. Milyen tendenciák figyelhetők meg az afrikai konfliktus-típusok alakulásában az 

utóbbi másfél évtizedben? 

7. Milyen konfliktusra vezethető vissza az iszlám harcosok kirajzása a világba, így 

Afrikába is? 

8. Mely iszlamista szervezetek vetették meg a lábukat és mely afrikai országokban? 

9. Mondjon példát a vízhiány miatti vitára Nyugat-Afrikában! 

10.  Mondjon példát a vízhiány miatti vitára Dél-Afrikában! 

Ajánlott irodalom, források:  

Afrika-tanulmányok http://www.afrikatanulmanyok.hu/htmls/au.html  

Africa Center for Strategic Studies: https://africacenter.org/security-topics/  

Csizmadia Sándor – Tarrósy István: Afrika ma - tradíció, átalakulás, fejlődés 
IDResearch Kft./ Publikon Kiadó 2009 

https://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/0050_02_afrika_ma/adatok.html  

Marsai Viktor – Hettey András: Szomália. Állami összeomlás és konszolidációs kísérletek 

Afrika szarván Publikon Kiadó 2013 

Tarrósy István: Az afro-ázsiai dinamikák. Tanulmányok ázsiai államok afrikai 

szerepvállalásairól Geologica Pécs, 2016  

 

 

                                                             
10 Uo. 104. 

http://www.afrikatanulmanyok.hu/htmls/au.html
https://africacenter.org/security-topics/
https://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/0050_02_afrika_ma/adatok.html
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A posztszovjet térség stabilitásának kérdései 

A Szovjetunió széthullása az 1990-es évek elején számos új államot és az azoktól 

elszakadni kívánó területeket, ennél fogva véres és elhúzódó fegyveres 

konfliktusokat és háborúkat eredményezett, ezek között találunk ún. befagyott 

konfliktusokat is, amelyek továbbra is veszélyeztetik a posztszovjet térség 

stabilitását, és amelyeket Oroszország rendszeresen arra használ, hogy 

befolyásolja az érintett államok bel- és külpolitikáját, ezért rendezésükben a 

legtöbb elemző szerint nem érdekelt. 

A posztszovjet térség konfliktusai: 

A Dnyeszter Menti Köztársaság (Transznyisztria) esete 

A Moldovai Köztársaság és Ukrajna közé ékelődő Transznyisztria egy majd 

harminc éve befagyott konfliktus példája, amelynek szálai a gorbacsovi 

reformokra és azok következményére, a Szovjetunió széthullására vezethetők 

vissza. 

 
Forrás: https://index.hu/kulfold/2010/02/15/hideghaborus_keszulodes_a_dnyeszter_menten/ 

(2019.01.29.) 

1988-ban Mihail Gorbacsov, az SZKP utolsó pártfőtitkára bejelentette, hogy 

felhagy a Brezsnyev-doktrína alkalmazásával, melynek eredményeképpen 

folyamatosan lazulni kezdet a Szovjetunió tagköztársaságai közötti kapcsolatok. 1991. 

március 17-én még egy utolsó próbálkozásként szavazást tartottak a Szovjetunió 

megújításának lehetőségéről, de a balti államok, valamint Grúzia és a Moldovai 

https://index.hu/kulfold/2010/02/15/hideghaborus_keszulodes_a_dnyeszter_menten/
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Köztársaság a függetlenedés mellett szavazott.1 1991. december 8-án megszületett a 

Szovjetunió megszűnéséről szóló szerződés, melyet az utódállam Oroszország, 

valamint Ukrajna és Fehéroroszország írt alá Minszkben. A dokumentum egyben a 

Független Államok Közösségének (FÁK) alapító okirata is lett. A FÁK-hoz még abban az 

évben csatlakozott Moldova, de ekkorra már egy ideje problémái voltak a leszakadó 

Dnyeszter menti területekkel és a függetlenségre törekvő gagauzokkal. A moldovai 

parlament egyikük függetlenedési nyilatkozatát sem ismerte el. 

A gagauzok a török nyelvcsaládba tartozó nyelvet beszélő többségében ortodox 

keresztény vallású népcsoport, akiknek zöme Moldovában (főként az autonóm 

Gagauziában), Ukrajnában, Törökországban és Oroszországban él.2 

Moldova orosz és az ukrán anyanyelvű lakosságának aggodalmát a hirtelen feléledő 

román nemzeti tudat váltotta ki. Ők nem kívántak teljes mértékben elszakadni a 

Szovjetuniótól, hanem ellenkezőleg, egy sokkal szorosabb kapcsolat fenntartását látták 

szükségesnek. Saját magukat továbbra is szovjet állampolgároknak tekintették. A 

Dnyeszter menti területeken kialakult helyzetet Moszkva saját érdekeinek megfelelően 

hasznosította, és támogatásáról biztosította a Moldovában élő „honfitársakat”. Ezzel 

hozzájárult az oroszajkú lakosság románellenességének erősödéséhez és a társadalom 

több részre szakadásához. A 1990-es évek elején a szovjet csapatok – annak érdekében, 

hogy befolyásukat továbbra is megőrizzék a térségben – segítséget nyújtottak a 

transznyisztriai lakosság számára, és a Szovjetunió támogatásával 1990. szeptember 2-

án kikiáltották a Dnyeszteren Túli Szovjet Szocialista Köztársaságot, Tiraszpol 

fővárossal.3  

Kezdetben diplomáciai úton próbálták megoldani a konfliktust orosz, moldovai, 

román és ukrán négyoldalú tárgyalásokon, azonban ezek sikertelensége okán 

Moldova úgy döntött, hogy fegyverrel próbálja meg visszaszerezni az elszakadt 

területet. A harcok elcsitításához a szovjet/orosz 14. Hadsereg közbelépésére volt 

szükség. A fegyverszünetet 1992. július 6-án kötötték meg, mivel a moldovai 

kormány ekkora erőfölénnyel szemben megalkuvásra kényszerült. A de facto 

független államként működő Transznyisztriát a nemzetközi közösség de jure nem 

ismeri el. Egy újabb fegyveres összecsapás megakadályozása érdekében a 14. Hadsereg 

jelenléte állandósult a térségben, amelyet úgy kívántak legitimálni, hogy békefenntartó 

erőkké nyilvánítottak. Nemzetközi szinten egyetértés van azzal kapcsolatosan, hogy 

Transznyisztria nem felel meg az államiság kritériumainak, Oroszország mellett csak a 

szintén vitatptt államiságú Dél-Oszétia és Abbházia ismeri el független államként a 

                                                             
1 Deák Péter (szerk.): Biztonságpolitikai kézikönyv Osiris Kiadó, Budapest, 2007, 360.  
2 Nemzetpolitikai Kutatóintézet http://bgazrt.hu/_files/NPKI/Gagauz.pdf (2019.01.29.) 
3 Kozma Klementina: Befagyott konfliktus a posztszovjet térségben-Transznyisztria: egy elfeledett világ 
66-67. Honvédségi Szemle 2018/5. 64-72.  
https://honvedelem.hu/kiadvany/honvedsegi_szemle_20185_szam (2019.01.29.) 

http://bgazrt.hu/_files/NPKI/Gagauz.pdf
https://honvedelem.hu/kiadvany/honvedsegi_szemle_20185_szam
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Dnyeszter Menti Köztársaságot.  Ám annak ellenére, hogy szinte egyetlen állam sem 

ismeri el független államként, néhány orosz diplomata és politikus olykor mégis tesz 

erre vonatkozó utalásokat.4 

A Krími-félsziget elfoglalását követően Oroszország nyugati irányú expanziós 

törekvései miatti nyugati aggodalom ismét Transznyisztriára irányította a 

figyelmet, mondván: ez a hagyományosan orosz kötődésekkel rendelkező terület 

egy újabb indok lehet Oroszország számára, hogy a Krím elfoglalását követően 

még nyugatabbra terjessze ki pozícióit. Külön olaj volt a tűzre, hogy 2014-ben a 

tiraszpoli parlament felkérte Oroszországot, hogy vegye fel szövetségi államai közé. A 

kérést Tiraszpol azt követően nyújtotta be Moszkvának, hogy a Moldovai Köztársaság 

aláírta az Európai Unióval való társulási szerződését. Az ukrán válság kitörése óta 

Ukrajna nem enged átjárást területén az orosz csapatok számára 

Transznyisztriába, és közös határőrizeti megállapodást kötött Moldovával, hogy 

megakadályozza az alkoholt és cigarettát csempészők kijutását Transznyisztriából, ami 

korábban jelentős bevételi forrást jelentett az elszigetelt térségnek. Már Oroszország 

sem tud gazdaságilag olyan mértékű segítséget nyújtani, mint korábban, és az 

elszigeteltség körülményei között felére csökkent a kereskedelem mértéke. A helyzet 

javítása érdekében teljesen ellentmondásos módon ugyan, de a moldovai kormány 

igyekszik a szomszédságában levő leszakadt terület gazdaságát támogatni, mivel annak 

hanyatlása az ő gazdaságára nézve is negatív hatást gyakorol. 5 

Dél-Oszétia és Abházia, valamint az ötnapos grúz-orosz háború 

 
Forrás: http://gruzia.terkepek.net/pol.html (2019.01.29.) 

                                                             
4 Uo. 67-68. 
5 Uo. 69. 

http://gruzia.terkepek.net/pol.html
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Ahogyan Benes Károly kifejti, Grúzia függetlenné válásának folyamata – a többi 

posztszovjet köztársasághoz hasonlóan – kaotikusan zajlott le, teret engedve a 

kommunista időszak alatt felszín alá kényszerített nacionalista törekvéseknek, etnikai 

feszültségeknek. Tbiliszi nem volt képes az ország politikai, területi egységét megőrizni 

az abház és dél-oszét függetlenségi törekvésekkel szemben, amelyet a központi szovjet, 

később orosz hatalom keményvonalas – főleg katonai – elemei is támogattak a Grúzia 

feletti orosz befolyás megőrzése érdekében. 1991 és 1992 között a grúz – dél-oszét, 

valamint az 1992 és 1994 közötti grúz – abház harcok a két terület de facto 

függetlenedéséhez vezettek, ráadásul orosz békefenntartó csapatok maradtak a 

térségben, amelyek a hiteles békefenntartás egyik alapfeltételét, a pártatlanságot nem 

teljesítették, és elsősorban Moszkva hatalmi befolyását testesítették meg a régióban.6 

Az oroszbarát grúz elnök, Eduard Sevarnadze 2003-as rózsás forradalom következtében 

bekövetkezett bukásával és a Szaakasvili-adminisztráció hatalomba kerülése után 

Tbiliszi megújult erővel próbálta helyreállítani Grúzia területi integritását, ezért 

megnövekedtek az etnikai feszültségek a dél-oszétokkal és az abházokkal, másrészt az 

ország  nyugati integrációs törekvései, azaz az EU- és a NATO-tagság elérése kiélezte a 

viszonyt Moszkvával és óhatatlanul bevonta a nyugati államokat – elsősorban az 

Egyesült Államokat – a térségért folyó geopolitikai játszmába. Fontos körülmény, hogy a 

2000-ben hatalomba került Vlagyimir Putyin orosz elnök fő külpolitikai célkitűzése 

Oroszország Nyugat általi bekerítésének feltartóztatása és az orosz befolyás ún. 

közelkülföldön való helyreállítása volt. 

2008 tavaszán két esemény volt, amely végletesen kiélezte a grúz – orosz 

ellentétet: 

 Koszovó függetlenségének február 17-i egyoldalú kikiáltását és annak 

elismerését az USA, valamint az EU-tagállamok részéről (kivéve: Spanyolország, 

Ciprus, Szlovákia, Románia és Görögország) Oroszország precedensként értékelte 

Dél-Oszétia és Abházia viszonylatában (ezzel szemben az EU és az USA egyedi, sui 

generis esetként kezelték Koszovót). Moszkva már jóval a 2008-as  koszovói 

függetlenség kikiáltása előtt figyelmeztetett arra, hogy a koszóvói rendezést 

összekapcsolja a posztszovjet térségben meglévő befagyott konfliktusokkal.  

 A 2008. április 2-4. közötti Bukaresti NATO-csúcs egyik központi témája 

Grúzia és Ukrajna a NATO tagsági akciótervéhez (Membership Action Plan, 

MAP) való csatlakozása volt, amely alapvetően a két ország NATO-tagságra való 

felkészülését szolgálta volna. Oroszország természetesen ellenezte, hogy Ukrajna 

és Grúzia kapcsolatai szorosabbá váljanak a NATO-val. Az Orosz Föderációval 

való érdekellentét miatt több európai NATO-tagállam is vonakodott döntést 

                                                             
6 Benes Károly: A 2008-as orosz–grúz háború hatása az európai biztonságra Dialóg Campus Kiadó, 2018 
24-28. 
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hozni a kérdésben (pl. Németország, Franciaország), és ahogy Benes Károly 

fogalmaz, dodonai döntés született, a NATO ugyan üdvözölte Ukrajna és Grúzia 

NATO-tagság elérésére irányuló szándékát, és leszögezte, hogy a két ország a 

NATO tagjává fog válni a jövőben, de a MAP-csatlakozás lehetőségét nem adták 

meg, a 2008. decemberi NATO külügyminiszteri találkozóra bízva Ukrajna és 

Grúzia MAP-tagságának sorsát.7 

Koszovó függetlenségének elismerését és a bukaresti NATO-csúcsot követően a 

Moszkva és Tbiliszi közötti viszony gyors romlásnak indult. Mint ahogy arról 

korábban szó volt, 2008 áprilisában Putyin elnök rendeletben utasította az orosz állami 

szerveket, hogy építsenek ki hivatalos kapcsolatokat a szakadár abház és a dél-oszét de 

facto hatóságokkal – beleértve a kereskedelmi kapcsolatokat is –, valamint a 

külügyminisztériumot, hogy lássa el a két terület lakosságának konzuli védelmét a 

harmadik országokban. Ezek a döntések erős indulatokat váltottak ki Tbilisziben, ahol az 

orosz intézkedéseket a szakadár tartományok függetlenségének elismerése iránt tett 

lépésként értékelték.8 

2008 tavaszán mind több grúz felderítő berepülés is történ Abházia területére, 

amelyek több alkalommal is a pilóta nélküli repülőgépek abház és orosz erők 

általi kilövésével végződött. A légtérben zajló események mellett nyugtalanító 

körülmény volt az –állítólagos, de nem igazolt grúz mozgósításra reagáló –orosz 

csapaterősítés Abháziában. 2008. május–június között számos fegyveres incidensre 

került sor a régióban, amelyekben az abház erők és a grúz hadsereg, valamint a belügyi 

csapatok mellett az orosz békefenntartók is szerepet játszottak. Júniusban és júliusban 

több bombatámadásra került sor mind az abház, mind a grúz oldalon. 2008 júniusától 

aztán Dél-Oszétiában is folyamatossá váltak az összecsapások a dél-oszét és a grúz 

fél között. A fokozódó feszültségre adott reakcióként a grúz külügyminisztérium július 

9-én, majd július 10-én közleményt adott ki, amelyben a szakadár tartományok 

annektálásával és nyílt katonai agresszióval vádolta az orosz felet. Augusztus 6-án 

gyakorlatilag már a Dél-Oszétia és Grúzia között húzódó de facto határ teljes vonalában 

összecsapásokra került sor, amelyekben tüzérségi eszközök is szerepet kaptak, és 

amelyek számos halálos áldozattal jártak.9 

Szaakasvili a konfliktus rendezésére tett diplomáciai kísérletek és a tiszavirág 

életű egyoldalúan bejelentett grúz tűzszünetet követően 2008. augusztus 7-én 

parancsot adott a Dél-Oszétiában állomásozó ellenséges orosz erők támadására. A 

harcok dél-oszétiai és abház hadszíntereken zajlottak augusztus 7 és 12. között. 

Az ötnapos háború az Európai Unió és személy szerint az akkori francia elnök, 

Nicola Sarkozy közvetítésével létrejött tűzszüneti megállapodással zárult. A 
                                                             
7 Uo. 68-76. 
8 Uo. 86.  
9 Uo. 87-92. 
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háborút katonai értelemben egyértelműen Oroszország nyerte meg. Az orosz 

csapatok mélyen behatoltak Grúziába, gyakorlatilag elvágva az ország nyugati részét a 

keletitől, és magát a fővárost is megszállással fenyegették. A grúz hadsereg a személyi 

veszteségek mellett haditechnikájának egy részét is elveszítette, és az orosz csapatok 

jelentős rombolást hajtottak végre a grúz katonai infrastruktúrában is. A háborút 

követően Oroszország elismerte a két szakadár tartományt függetlenként, de az 

orosz példát csak néhány, kevésbé jelentős állam követte (Venezuelán és 

Nicaraguán kívül néhány csendes-óceáni mini állam, pl. Tuvalu, Nauru).10 

A grúz-orosz háború azonban nemcsak a hadszíntéren, hanem a médiában és a 

kibertérben is zajlott.  Mindkét hadviselő fél azon igyekezett, hogy maga mellé állítsa a 

nemzetközi közvéleményt és a másikat állítsa be agresszorként. Moszkva akként érvelt, 

hogy az orosz csapatok pusztán egy koszovóihoz hasonló népirtás megakadályozása 

érkeztek Dél-Oszétiába, amelyet minden ok nélkül megtámadott Grúzia, valamint hogy a 

békefenntartó erőiket kimenekítsék. Grúzia pedig imperializmussal vádolva 

Oroszországot, azt állította Moszkva igazi célja a független Grúzia megtámadása volt. A 

2008-as ötnapos háború volt az első, amely a kibertérre is kiterjedt, a grúzok már 

júliusban is regisztráltak hivatalos grúz portálokat érintő támadásokat, például az 

elnöki honlapot is támadás érte, augusztus 8-tól pedig a legtöbb grúz kormányzati 

és médiaportál elérhetetlenné vált, vagy idegen ellenőrzés alá került. A támadások 

célja feltehetően az volt, hogy megakadályozzák, illetve gátolják és megzavarják a grúz 

hivatalos szervek kommunikációját a világgal, valamint a bankrendszer támadásán 

keresztül gazdasági károkat okozzanak. 11 

Az orosz-ukrán konfliktus 

Habár a nemzetközi közvélemény figyelmét elterelték más események (pl. szíriai harcok, 

az Iszlám Állammal folyatott küzdelem, valamint a tömeges migráció kezelése) a 2014 

tavaszán kitört Ukrán válság ma is megoldatlan és lényegében a posztszovjet térség 

befagyott kríziseinek számát gyarapítja.  

A konfliktus előzményei 2013 novemberére nyúlnak vissza, amikor az oroszbarát 

ukrán elnök Viktor Janukovics bejelentette, nem írja alá az EU-val a társulási 

szerződést, ami tömegtüntetéseket és az ellenzék ún. Euromajdan mozgalmának 

elindítását eredményezte. Fő követeléseik: Janukovics távozása, valamint az európai 

integráció és ennek első lépéseként a társulási megállapodás megkötése az EU-val. A 

tiltakozások és a mozgalom sikeressége nyomán Janukovics 2014 februárjában 

elmenekül Kijevből Moszkvába, az ukrán parlament pedig leváltotta posztjáról és 

Olekszandr Turcsinovot, az addigi alelnököt nevezte ki. Az EU és az Egyesült Államok 

                                                             
10 Uo. 94-109. és 117-120. 
11 Uo. 113-114. 
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elismert Ukrajna új kormányzatát, azonban Oroszország illegitimnek nyilvánította. 

Ukrajna keleti részében tüntetések indultak az oroszbarát elnök menesztése, valamint 

az új kormányzat által elfogadott nyelvtörvény miatt. Az oroszországi támogatással 

szervezett és végrehajtott tüntetések erőszakossá váltak, illetve kiterjedtek fokozatosan 

Ukrajna délkeleti területeire.12 Ahogyan az Ukrajna régióit mutató ábrából is látszik, 

ezek az országrészek oroszul beszélő, oroszbarát többségű területek.  

 
Forrás: http://www.mon.hu/ukran-valsag-kijev-veszelyezteti-a-magas-orosz-gazar-az-europaba-

iranyulo-szallitast/2532968 (2019.01.29.) 

2014. február 26-án orosz anyanyelvű, oroszbarát szakadár fegyveresek és 

egyenruha nélküli, beszivárgó orosz speciális erők fokozatosan átvették az 

ellenőrzést a Krím-félsziget fölött. Március 16-án, három héttel Janukovics 

leváltása után népszavazást tartottak a Krímben, amelyen megszavazták az 

elszakadást Ukrajnától. A népszavazást a nyugati államok nem ismerték el és a mai 

napig sem tekintik érvényesnek. Másnap a krími parlament kikiáltotta a félsziget 

függetlenségét, és kérte csatlakozását Oroszországhoz. 2014. március 18-án Oroszország 

és a Krím aláírta az egyezséget, és így a Krím de facto Oroszország része lett. Március 27-

én az ENSZ-közgyűlés kiadta a 68/262-es állásfoglalását, amely kimondja, hogy a krími 

népszavazás érvénytelen, és Krím Oroszországhoz csatolása jogszabályellenes.  

2014 márciusát a szakadárok térnyerése jellemezte, az Ukrajna szétesésével 

fenyegető helyzetre válaszul az ukrán kormány katonai erő alkalmazását. 2014. április 

7-én a szakadárok kikiáltották a Donyecki Népköztársaságot, valamint a Harkovi 

Népköztársaságot, 2014. április 12-én a Luhanszki Népköztársaságot, április 16-

                                                             
12 Padányi József – Tomolya János: Háború és béke Ukrajnában, avagy keleten a helyzet változatlan 1. rész 
65-66. Hadtudomány 2017/1–2. 63-83. 

http://www.mon.hu/ukran-valsag-kijev-veszelyezteti-a-magas-orosz-gazar-az-europaba-iranyulo-szallitast/2532968
http://www.mon.hu/ukran-valsag-kijev-veszelyezteti-a-magas-orosz-gazar-az-europaba-iranyulo-szallitast/2532968
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án pedig az Odesszai Népköztársaságot. Később a harkovi szakadár államot az ukrán 

rendfenntartók felszámolták, az odesszai pedig támogatottság hiányában megszűnt, a 

rendfenntartó erők a szakadárok mintegy 300 fős csoportját letartóztatták. 

 
A szakadár Donyecki és Luhanszki Népköztársaságok 
Forrás: https://index.hu/kulfold/2017/11/24/szakadar_konfliktus_moszkva_dnr_lnr/ (2019.01.20.) 

Ahogy Tálas Péter rámutat: a kelet-ukrajnai szeparatizmus kapcsán azoknak az 

elemzőknek lett igazuk, akik azt feltételezték, hogy Moszkva – miután a 

szeparatizmust nem sikerült kiterjesztenie Ukrajna oroszajkú területének 

egészére (Novorosszija) – a donyecki és a luhanszki szakadár népköztársaságokat 

befagyott konfliktuskén fogja kezelni és használni Kijevvel szembeni 

politikájában.13 

Oroszország a Krím megszerzésével gazdasági és geopolitikai előnyöket egyaránt 

elkönyvelhetett. A Krím-félsziget környékén már feltárt és még feltételezetten 

létező gázmezők vannak, a kitermelhető földgáz becsült nagysága 40 000–80 000 

milliárd köbméter. Mindez nemcsak a kitermelt földgáz miatt érdekes, hanem abból a 

szempontból is, hogy ez a gáz nem kerül ukrán kézbe, azaz Ukrajna orosz gáztól való 

függősége továbbra is fenntartható. Az Azovi-tenger ukrán hasznosítása szinte 

kizárttá vált, hiszen a Kercsi-szoros mindkét oldalát Oroszország ellenőrzi.14 A 

szevasztopoli hadikikötő bebiztosítottsága az orosz Fekete-tengeri Flotta számára 

szintén stratégiai jelentőségű előnyt jelent az Orosz Föderáció számára. 

                                                             
13 Tálas Péter: Három évvel az ukrajnai hatalomátvétel után Stratégiai Védelmi Kutatóközpont Elemzések 
2017/4. 2. https://svkk.uni-nke.hu/document/svkk-uni-nke-hu-1506332684763/svkk-elemzesek-2017-
4-harom-evvel-az-ukrajnai-hatalomatvetel-utan-talas-p.original.pdf (2019.01.20.) 
14 Padányi – Tomolya 2017, 69-70.  

https://index.hu/kulfold/2017/11/24/szakadar_konfliktus_moszkva_dnr_lnr/
https://svkk.uni-nke.hu/document/svkk-uni-nke-hu-1506332684763/svkk-elemzesek-2017-4-harom-evvel-az-ukrajnai-hatalomatvetel-utan-talas-p.original.pdf
https://svkk.uni-nke.hu/document/svkk-uni-nke-hu-1506332684763/svkk-elemzesek-2017-4-harom-evvel-az-ukrajnai-hatalomatvetel-utan-talas-p.original.pdf
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A Kercsi incidens: a befagyott orosz-ukrán válság átmeneti felengedésének lehettünk 

tanúi a Kercsi-szorosban kialakult incidens kapcsán, amikor 2018. november 25-én 

13-14 tengeri mérföldre az elcsatolt Krími-félsziget partjaitól az orosz parti őrség 

tüzet nyitott három kisebb ukrán hadihajóra, amelyeket elfoglalt, az elfogott 24 

főnyi legénység ellen pedig tiltott határátlépés címén eljárást indított. Kijev szerint 

az ukrán hajók előre jelezték áthaladási szándékukat a Kercsi-szoroson - ezt az állítást 

Moszkva valótlannak minősíti -, de nem kaptak választ, ezért az orosz fél indokolatlanul 

nyitott rájuk tüzet, megsértve az ENSZ tengerjogi egyezményét, valamint az Azovi-

tenger és a Kercsi-szoros használatáról szóló kétoldalú megállapodást is. A hivatalos 

orosz álláspont ezzel szemben az, hogy az ukrán járművek sértették meg Oroszország 

területi vizeit, és a figyelmeztető lövéseket is semmibe véve haladtak a Kercsi-szoros 

felé, amelyen az áthajózás engedélyköteles. A történtek miatt 30 napig hadiállapotot - az 

ukrán jog szerint a rendkívüli állapot egyik fajtáját - vezettek be Ukrajnában. A nyugati 

országok zöme agresszióval és a nemzetközi jog megsértésével vádolta meg 

Oroszországot, önmérsékletre intette mindkét országot, és követelte az ukrán 

tengerészek elengedését. Moszkva szerint a kercsi "provokáció" ürügy volt a hadiállapot 

bevezetésére Petro Porosenko ukrán elnök számára, aki ekként igyekszik növelni 

esélyeit a március végén esedékes elnökválasztáson.15 

 

Ellenőrző kérdések:  

1. Mi tekinthető a posztszovjet térség ún. befagyott konfliktusai közös gyökerének? 

2. Mely országok között található a Dnyeszter Menti Köztársaság? 

3. Mi a Dnyeszter Menti Köztársaság másik elnevezése? 

4. Kik a gagauzok? 

5. Mikor kiáltják ki a Dnyeszter Menti Köztársaságot? 

6. Mely események vezetnek 2008ban az orosz-ukrán ellentét végleges 

kiéleződéséhez? 

7. Mikor és milyen kimenetellel zajlott az orosz-grúz ötnapos háború? 

8. Mi tekinthető az orosz-ukrán konfliktus közvetlen előzményének? 

9. Melyek a Krím-félsziget orosz annektálásának lépései? 

10. Mi a Kercsi incidens? 

 

 

 

                                                             
15https://hvg.hu/vilag/20190115_Kercsi_incidens_Moszkva_meghosszabbitotta_az_ukran_tengereszek_el
ozetes_letartoztatasat(2019.01.20.) 

https://hvg.hu/vilag/20190115_Kercsi_incidens_Moszkva_meghosszabbitotta_az_ukran_tengereszek_elozetes_letartoztatasat
https://hvg.hu/vilag/20190115_Kercsi_incidens_Moszkva_meghosszabbitotta_az_ukran_tengereszek_elozetes_letartoztatasat
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Ajánlott irodalom, források: 

Benes Károly: A 2008-as orosz–grúz háború hatása az európai biztonságra Dialóg Campus Kiadó, 

2018 https://akfi-dl.uni-nke.hu/pdf_kiadvanyok/web_PDF_2008_orosz_gruz_haboru.pdf  

Robert Hamilton: The Post-Soviet Conflicts https://www.youtube.com/watch?v=umIg0mrsZBs  

Stephen F. Cohen: The Ukrainian Crisis - It's not All Putin's Fault 
https://www.youtube.com/watch?v=-pUj3Vqptx8  

Tálas Péter: Az ukrán válság értelmezési kereteiről: 
https://www.youtube.com/watch?v=EsM5PCJkhqc&t=20s  
 

 

 

 

Jelen tananyag a Szegedi Tudományegyetemen készült az Európai Unió 

támogatásával. Projekt azonosító: EFOP-3.4.3-16-2016-00014 azonosító: EFOP-

3.4.3-16-2016-00014 
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Magyarország biztonsági környezete, biztonság- és védelempolitikája 

a 21. században 

 

Kelet-Közép-Európa és Magyarország biztonsági környezete a kétpólusú 

világrend megszűnését követően: 

 

Magyarország és a kelet-közép-európai térség országainak biztonsági és geopolitikai 

környezete a kétpólusú világrend széthullása és a rendszerváltások következtében 

alapvetően átalakult, amely a régió országainak biztonság- és védelempolitikáját is 

alapvetően megváltoztatta. Ahogy Tóth András rámutat, két folyamat, az 

európaizálódás és a renacionalizálódás határozta meg ezen országok biztonság-és 

védelempolitikáját 1989-1990 után. Ez egyrészt azt jelentette, hogy a térség országai 

az európai/nyugati politikai értékeken alapuló demokratikus jogállamok és 

piacgazdaságok kialakítását és az euro-atlanti szervezetekbe (Európa Tanács, EU, 

Nyugat-európai Unió, NATO) való integrációt tűzték ki külpolitikájuk alapvető 

prioritásaiként. Másrészt megkezdődött a saját nemzeti érdekeik és önálló kül- és 

biztonságpolitikájuk megfogalmazása. 

A két folyamat az érintett országok esetében eltérő mélységben és intenzitásban zajlott. 

Amíg az önálló államisággal rendelkező országok esetében többnyire „csak” a 

demokratikus jogállam és a piacgazdaság megteremtése, a kül- és biztonságpolitika 

nemzeti alapokra helyezése történt, majd az euro-atlanti szervezetekbe való integráció, 

addig a felbomló föderatív államok esetében (SZU, Csehszlovákia, Jugoszlávia) a belső 

integráció, a nemzeti integráció – adott esetben fegyveres konfliktusok kísérte – 

megteremtése előzte meg az euro-atlanti integráció felé tett lépéseket. 

A SZU széthullása és a rendszerváltás gazdasági, szociális következményei a kelet-közép-

európai államokban is rávilágítottak arra, hogy a nemzeti biztonság hagyományos 

katonai és külpolitikai dimenzióján kívül más biztonsági szektorok kihívásaival is 

szembe kell nézniük (gazdasági, társadalmi biztonság, később környezeti biztonság). A 

rendszerváltás ugyanis jellemzően hosszan elhúzódó gazdasági, szociális és 

közbiztonsági kihívást keletkeztetett.1 

 

 

                                                             
1 Tóth András: A Magyar Köztársaság geopolitikai környezete az új évezred kezdetén. A térség történelmi, 
földrajzi és civilizációs adottságai, a tágabb környezet biztonsági hatása In: Deák Péter (szerk.): 
Biztonságpolitikai kézikönyv Osiris Kiadó Budapest, 2007 315-316. 
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Szintén Tóth kifejti, Magyarország – és a térség országai – előtt elvileg több kül- és 

védelempolitikai opció állt a széthulló kétpólusú világrendben: 

1) a keleti opció: A SZU-val/Oroszországgal való – módosított formájú és tartalmú 

– szövetség fenntartása. Ez a legtöbb ország számára nem volt valóspolitikai 

opció, hiszen céljuk éppen a szovjet/orosz érdekszférából való kikerülés volt. 

Azonban mégsem csupán elméleti opció volt, hiszen a meciari Szlovákia 1993 és 

1998 között, valamint a milosevici Jugoszlávia 1991- és 2000 között is emellett 

kardoskodott. 

2) a semlegesség opciója: komoly politikai nosztalgia volt tapasztalható a kelet-

közép-európai politikai elit egy részében a semleges kül- és biztonságpolitikával 

kapcsolatban. A kétpólusú világrendben azonban a semleges státusz vesztett a 

jelentőségéből, hiszen nem volt mi között semlegesnek lenni. Másrészt a 

semlegességi politikához, azok kritériumainak teljesítéséhez a térség országai 

szegények voltak, nem tudták teljesíteni, ahogyan azt Ausztria, Finnország, 

Svédország vagy éppen Svájc tette. A semlegesség egy változata, a nagyhatalmak 

által garantált semlegesség/biztonság alternatívája főleg Oroszország által 

forszírozott opció volt. Andrej Kozirjev külügyminiszter és Borisz Jelcin elnök 

által szorgalmazott elképzelés szerint Kelet-Közép-Európa biztonságát egy 

Oroszország és Nyugat-Európa, Oroszország és USA közötti egyezmény szavatolta 

volna, főleg a térség országainak NATO-tagsága körüli vitában merült fel élesen 

ez az opció orosz részről. Az érintett országok számára elfogadhatatlan szcenárió 

ezeket az országokat továbbra is csak az európai biztonság tárgyaként és nem 

alanyaként kezelte. 

3) a közép-európai opció: lényegében egy közép-európai regionális biztonsági 

struktúra kiépítését jelentette. Az 1990-es évek elejének számos regionális 

kezdeményezése közül (Quadragonálé 1990, Pentagonálé, Hexagonálé) csak a 

visegrádi együttműködésnek volt biztonságpolitikai vonatkozása. A regionális 

kooperáció azonban nem helyettesíthette az euro-atlanti integrációt. 

4) a biztonság önálló szavatolásának opciója: ez a legtöbb ország számára 

kényszeralternatívát jelentett egy ideig, amit a szovjet blokk szétesése, a nyugati 

biztonsági intézmények garancianyújtási készségének kezdeti hiánya, a regionális 

együttműködések kialakulatlansága, a semlegesség gyakorlati 

kivitelezhetetlensége, valamint a délszláv térség nemzeti-etnikai ellentétei és az 

ezek mentén kialakult fegyveres összetűzések generáltak. Lényegében ezt 

képviselte az Antall-kormány által meghirdetett „körkörös védelem” koncepciója 

is. A biztonság önálló szavatolásának agresszív és offenzív verzióját jelentette a 

milosevici Szerbia, amely Jugoszlávia szétesését megakadályozandó kezdett 

(polgár)háborúba. 

5) összeurópai kollektív biztonsági rendszer opciója: ez tulajdonképpen az 

EBEÉ/EBESZ keretében kialakítandó összeurópai azaz Oroszországot és a 
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posztszovjet térséget is felölelő struktúra kialakítását jelentette, amely a 

hidegháború és a SZU széthullása körüli rövid eufórikus időszakban született. 

6) az euro-atlanti integráció opciója: a kelet-közép-európai országok politikai 

elitje a rendszerváltás utáni pár évben az európai integrációt tartotta 

elsődlegesnek, főleg, ami a csatlakozás ütemezését jelentette. A NATO-tagság 

bekerülése a hivatalos biztonságpolitikai stratégiákba (elsősorban Csehország, 

Magyarország és Lengyelország esetében) azt követően került sor, hogy 

nyilvánvalóvá vált az EU a bővítés helyett, az integráció mélyítését preferálja. 

Ekkor 1993-94-ben veszi az USA napirendre bizonyos kelet-közép-európai 

országok a NATO-tagságát, amely ezt követően nagyon gyorsan realizálódott is 

1999 márciusa, majd 2004 márciusa során.2 

 

Magyarország és a NATO: 

 

Magyarország biztonságpolitikai környezetét az elmúlt 25 évben legalapvetőbben 

az ország 1999-es NATO-csatlakozása befolyásolta. Ahogy több korábbi hazai 

biztonságpolitikai dokumentum is és a jelenlegi nemzeti biztonsági stratégiai is 

leszögezte: biztonságpolitikánk egyik alappillére a NATO-tagság. 

 

Magyarországon rendszerváltás utáni első stratégiai dokumentumait az 1993-ban 

elfogadott Védelempolitikai alapelvek (11/1993. OGY határozat, 1993. március 

12.) és a Honvédelmi alapelvek (27/1993. OGY határozat, 1993. április 23.) 

jelentették. Ezek a stratégiai dokumentumok már egyértelműen azt demonstrálták, 

hogy Magyarország elkötelezett az európai értékek és intézmények mellett, így célja a 

stabil biztonsági környezet fenntartása és a viták békés rendezése. Ennek megfelelően a 

fegyveres erők legitim használatát erős korlátok közé szorították – az ország határain 

kívül kizárólag nemzetközi szervezetek keretei között és ENSZ-felhatalmazással. Ennek 

eredményeképpen az 1990-es évek közepére a sikeres biztonság- és bizalomerősítő 

intézkedések, valamint a régió államai és a páneurópai, illetve euro-atlanti intézmények 

közötti mélyülő párbeszéd hatására megerősödtek az intézményesített kapcsolatok is. 

 

A NATO római nyilatkozata (1991) és a Partnerség a Békéért program (PfP, 1994) 

indítása olyan pozitív hajtóerőt jelentettek a térség államai számára, amelyek 

egyértelmű lehetőségként kínálták fel a fentiek közül az euroatlanti integrációt, 

amennyiben képesek megfelelni a csatlakozási kritériumoknak. Emellett a délszláv 

válság jelentette feszültség is azt a késztetést erősítette Magyarországon, hogy a NATO-

hoz közeledve igyekezzen megakadályozni a konfliktus eszkalálódását vagy 

továbbterjedését. Az évtized második felének legfőbb stratégiai kérdése tehát az volt, 

                                                             
2 Uo. 318-322. 
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hogy hogyan és mikor csatlakozhat Magyarország – és a térség több állama – ezekhez a 

szervezetekhez? 

 

Az új Védelempolitikai alapelvek (1998) elfogadása már teljes mértékben 

tükrözte a változó prioritásokat, és a megszilárdult, békés regionális 

kapcsolatokra alapozva az euroatlanti integrációt jelölte meg célként a vonatkozó 

politikai, gazdasági és katonai kritériumok teljesítésével. Ennek megfelelően 

folytatódtak a belső átalakulási folyamatok a biztonság- és védelempolitika terén: a 

fegyveres erőket demokratikus/civil irányítás alá vonták, és elkezdődött az új (NATO) 

intézményi kultúra elsajátítása, az interoperabilitás követelményeinek teljesítése. 

Mindezt úgy kellett véghezvinni, hogy a Magyar Honvédséget rendre szorongatták az 

alulfinanszírozottság és a folyamatosan csökkenő személyi állományból fakadó 

problémák. A NATO-hoz való közeledés a délszláv válság hatására kölcsönös előnyök 

mentén gyorsult: míg Magyarország számára kulcsfontosságú volt a határainál dúló 

fegyveres konfliktus továbbterjedésének megakadályozása és a stabilitás helyreállítása, 

addig az észak-atlanti szövetségnek válságkezelő tevékenységéhez szüksége volt arra az 

előretolt utánpótlási bázisra, amit Magyarország jelenthetett. Így a közeledés még annál 

is gyorsabban mehetett végbe, mint azt sokan akár 1994-ben hitték volna.  

 

A magyar fegyveres erők rendszerváltás utáni első nagyobb méretű külföldi 

alkalmazására a délszláv háború válságkezelő műveleteiben került sor: 1996-tól az 

IFOR (Implementation Force) művelet keretében katonai mérnökök vettek részt a 

boszniai stabilizációban, miközben az ország befogadó nemzeti támogatásban 

részesítette a NATO erőit (Taszáron). A Balkán stabilizációjában való részvétel 1997-

től az SFOR (Stabilization Force), 1999-től a KFOR (Kosovo Force) részeseként 

folytatódott. A szövetség műveleteiben való részvétel kiterjedt az iraki és az 

afganisztáni műveletekre is, megerősítve Magyarország szövetségesi szolidaritását és 

a nemzetközi béke és biztonság fenntartása melletti elkötelezettségét.3 

 

 

Magyarország és az EU közös biztonság- és védelempolitikája: 

 

 

Magyarország az EU közös biztonság- és védelempolitikáját (KBVP) a NATO mellett az 

európai biztonság másik pillérének tekinti. 2010 óta bár a magyar külpolitika irányítói 

deklaráltan is diverzifikálni igyekeztek a magyar külpolitikát – egyrészt területileg 

(keleti nyitás), másrészt tematikusan is (a külgazdaság jelentőségének növelése a 

szakkülpolitikán belül, lásd Külgazdasági és Külügyminisztérium) –, a 2012-ben 

közzétett nemzeti biztonsági stratégia és korábban, 2011-ben a külpolitikai stratégia 

                                                             
3 Csiki Tamás – Tálas Péter: A magyar stratégiai kultúráról In: Csiki Tamás – Tálas Péter: Magyar 
biztonságpolitika 1989-2014 Nemzeti Közszolgálati Egyetem Stratégiai Védelmi Kutatóközpont 2014, 29- 
30. 



Juhász Krisztina: Biztonságpolitika a 21. században 12. lecke (30-32 perc) 

 

továbbra is a NATO-t és az Európai Uniót tekinti a magyar kül- és biztonságpolitika főbb 

vonatkozási pontjainak.4  

 

Magyarország lényegében a KBVP elindítása óta – és már az uniós csatlakozást 

megelőzően is – aktívan részt vesz az Európai Unió polgári és katonai válságkezelési 

műveleteiben. Kezdettől és nagyobb számú kontingensekkel – egyébként teljes 

összhangban az ország közvetlen nemzetbiztonsági érdekeivel – támogatta az EU 

Nyugat-Balkánon indított műveleteit (A Concordia katonai és Proxima polgári műveletet 

Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaságban, az EUFOR Althea katonai és EUPM polgári 

missziót Bosznia-Hercegovinában, később 2008-tól az EULEX Koszovót). Ugyanakkor 

nem csak az ország közvetlen környezetében vállalt részvételt katonai és civil 

válságkezelési műveletekben, hanem – bár olykor csak néhány fős kontingensekkel –

többek között Szomáliában (EUTM Szomália), Maliban (EUTM Mali) és Afganisztánban 

(EUPOL Afganisztán). 

 

Magyarország az EU KBVP égisze alatt indított műveletekben való részvétel mellett a 

KBVP megerősítésében is szerepet vállal a politikaterületen jelenleg kialakítás alatt álló 

szorosabb katonai-védelmi együttműködés, az állandó strukturált együttműködés 

réseseként 24 másik tagállam mellett. 

 

 

Magyarország Nemzeti Biztonsági Stratégiája: 

 

 

A magyar kormány 2012. február 15-én elfogadta Magyarország Nemzeti 

Biztonsági Stratégiáját (NBS), amelynek közzétételével a 2004-es Magyar Köztársaság 

nemzeti biztonsági stratégiája hatályát veszítette. Az NBS a stratégia-alkotás 

hierarchiájának legmagasabb szintjén áll. A hierarchia szerint következő szintként az 

ágazati stratégiák állnak (többek között ide sorolható a nemzetbiztonsági stratégia, 

katonai stratégia, rendvédelmi, informatikai és információvédelmi, szociálpolitikai 

stratégiák). A stratégiai dokumentum részletesen foglalkozik Magyarország 

biztonsági környezetével, biztonságpolitikai érdekeivel, valamint az országot érő 

fenyegetésekkel és kihívásokkal (lásd az alábbi táblázatot). 

 

 

 

 

                                                             
4 Uo. 30. 
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Magyarország biztonságpolitikai 

környezete 
Magyarország biztonságpolitikai 

érdekei 
A Magyarországot érintő biztonsági 

fenyegetések, kihívások és azok 
kezelése 

Elengedhetetlen a biztonság 
politikai, katonai, gazdasági, 

társadalmi, ezen belül emberi és 
kisebbségi jogi, valamint környezeti 

dimenziójának együttes kezelése.  

Magyarország egyetlen országot 
sem tekint ellenségének, vitás 
kérdéseit az Egyesült Nemzetek 

Szervezete (ENSZ) 
Alapokmányának elveivel és a 
nemzetközi jog normáival 

összhangban, békés eszközökkel 
kívánja rendezni. 

Az instabil régiók, az államok 
közötti és államokon belüli 
konfliktusok, a gyenge vagy 
működésképtelen államok, 

valamint a világban zajló erőteljes 
fegyverkezés potenciális veszélyt 

jelentenek Magyarország és 
szövetségesei biztonságára. Az 

érintett térségekben tapasztalható 
instabilitás, a szegénység és a 
demokrácia-deficit, valamint a 

konfliktusok jellemzően etnikai és 
vallási háttere táptalajt jelentenek az 

országokon belüli erőszakhoz, 
fegyveres konfliktusokhoz, vagy az 

olyan, határokon átívelő 
fenyegetésekhez is, mint a 

szélsőségesség, a terrorizmus, vagy a 
fegyver-, kábítószer- és 

emberkereskedelem. 
Globalizált világunkban a biztonság 

nem a határainknál kezdődik. A 
távoli biztonsági kockázatok, 
kihívások és veszélyforrások 

drámai gyorsasággal kerülhetnek 
határainkon belülre. Biztonságunk 

külső és belső dimenziója ezért 
elválaszthatatlan egymástól. A 

terrorizmus, a tömegpusztító 
fegyverek és hordozóeszközeik 

globális terjedése, valamint egyes 
régiók erőteljes fegyverkezése növelik 

a bizonytalanságot és 
kiszámíthatatlanságot, és növekvő 

veszélyt jelentenek hazánk és az euro-
atlanti szövetségesi 

rendszerbiztonságára. 
 

Magyarország alapvető 
biztonsági érdekének tekinti 

szuverenitásának, területi 
épségének és alkotmányos 

rendjének védelmét, az ország 
stabilitását, gazdasági, 

társadalmi és kulturális 
fejlődését, az emberi jogok és 

alapvető szabadságok 
érvényesülését. Nemzeti 

biztonsági érdekünknek tekintjük 
továbbá a nemzetközi béke, 
biztonság és együttműködés 
fenntartását, a demokrácia 

térnyerését, az euro-atlanti térség, 
különösen a Magyarországhoz 

földrajzilag közel eső térségek és a 
szomszédos országok stabilitását, 
az euro-atlanti integráció további 

mélyítését. 

A terrorizmus korunk jelentős 
globális fenyegetése marad. 

Magyarország 
terrorveszélyeztetettsége alacsony, 
ugyanakkor külföldi eredetű vagy a 

külföldi magyar érdekeltségek 
elleni fenyegetettséggel számolni 

kell. Emellett külföldi 
terrorcselekményeknek is lehetnek 

hazánkat érintő biztonsági és 
gazdasági következményei.  

Egy Magyarország, illetve 
szövetségesei ellen irányuló, 
hagyományos fegyverekkel 

végrehajtott támadás veszélye 
jelenleg elenyésző mértékű. 

Ugyanakkor szélesebb 
környezetünkben a hagyományos 

konfliktusok lehetősége továbbra is 
fennáll, sőt egyes régiókban nőhet is, 

amelynek hatása közvetve 
Magyarországot is érintheti. 

Magyarország 
biztonságpolitikájának alapvető 

keretét a NATO- és EU-tagság 
jelenti.  

Az Észak-atlanti Szerződés 5. 
cikke, a kollektív védelem 

Magyarország biztonságának 
sarokköve, az ehhez való aktív 

hozzájárulás Magyarország 
legfontosabb biztonságpolitikai 

kötelezettsége. 
Uniós tagságunk meghatározó 
biztonságpolitikai törekvése a 
közös kül- és biztonságpolitika 

és az ennek szerves részét 

A vegyi, biológiai, radiológiai és 
nukleáris tömegpusztító fegyverek 

terjedése kiszámíthatatlan 
veszélyforrást jelent a nemzetközi 

békére és biztonságra. Annak 
ellenére, hogy a tömegpusztító 
fegyverek és hordozóeszközeik 

mennyiségének csökkentésében és 
használatuk korlátozásában komoly 

eredményeket sikerült elérni, számos 
állam továbbra is nagy jelentőséget 
tulajdonít megszerzésüknek, s ilyen 
képességek birtoklása révén kíván 

javítani geopolitikai pozícióján. 
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képező közös biztonság- és 

védelempolitika 
megvalósulásának elősegítése és 

erősítése.  
Magyarország továbbra is aktív 
szerepet kíván vállalni a NATO 

és az EU válságkezelő 
tevékenységében, műveleteiben 

és misszióiban, valamint a 
hozzájuk szükséges képességek 

nemzeti és kollektív keretek között 
folytatott fejlesztésében. 

A globális pénzügyi-gazdasági 
válság példátlan kihívás elé állította az 

egész euro-atlanti közösséget. Az 
elhúzódó és mély válság gyengíti a 
fejlett országok, köztük hazánk 

biztonsági intézményrendszerét, a 
nemzetközi szervezetek és 

együttműködési keretek kohézióját, 
és csökkenti a biztonság erősítésére 

fordítható forrásokat. Mindez 
megköveteli, hogy a rendelkezésre álló 

erőforrásokat innovatívan és 
hatékonyabban összpontosítsuk 

biztonsági képességeink erősítésére. 

Az Egyesült Államokkal 
fenntartott szoros kapcsolat és 

együttműködés az 
értékközösségen túl stratégiai 

érdekünk is. Magyarország 
érdeke az Egyesült Államok 
európai elkötelezettségének 

megőrzése, az Európai Unióhoz 
fűződő stratégiai 

partnerségének erősítése. 

A migrációt természetes, 
ugyanakkor összetett jelenség, 
amely gazdasági és demográfiai 

előnyöket, valamint köz- és 
nemzetbiztonsági kockázatokat 

egyaránt magában rejt. 
Magyarország határainak egy része a 

belátható jövőben is az EU vagy a 
schengeni térség külső határa marad, 
ami együtt jár az uniós határszakasz 

igazgatásának felelősségével és 
feladataival. Az illegális migráció 

Magyarországot jelenleg elsősorban 
tranzit országként érinti, azonban 

hosszabb távon nem zárható ki, 
hogy az illegális migrációban 

érintettek nagyobb része 
célországként tekintsen hazánkra. 

Magyarország mind földrajzi, mind 
gazdasági értelemben nyitott 

ország, amely sebezhetővé teszi az 
országot több területen: pl. 

energiabiztonság, a környezeti és a 
gazdasági biztonság területein. 

A határon túli magyarság 
különleges helyet foglal el 

Magyarország 
biztonságpolitikájában. 
Tekintettel a szomszédos 

államokban honos magyar 
közösségek jelenlétére, sajátos 

helyzetükre és kapcsolatukra az 
anyaországgal, ezen államok 
biztonsága elválaszthatatlan 

Magyarország biztonságától és 
fordítva. Magyarország 

támogatja, hogy a határon túli 
magyarok – az európai 

gyakorlattal összhangban – 
közösségként, szülőföldjükön 
megmaradva élvezhessék az 

önkormányzatiság és az 
autonómia sajátos helyzetüknek 
leginkább megfelelő formáit és 

az ezekből eredő jogokat. 

Az energiabiztonság 
kulcsfontosságú Magyarország 
számára. Importfüggőségünk 

magas, a fosszilis energiahordozók 
forrás- és útvonal-diverzifikáltsága 

elmarad a kívánatos szinttől, ez 
pedig számos kockázatot rejt 

magában. Mind a lakossági ellátás 
szempontjából, mind a magyar 
gazdaság energiaigénye miatt 
stratégiai jelentőségű a stabil, 

versenyképes áron hozzáférhető és 
tervezhető energiaellátás. 

Saját szerkesztésű táblázat Magyarország Nemzeti Biztonsági Stratégiája alapján5 

 

                                                             
5 A Kormány 1035/2012. (II. 21.) Korm. határozata Magyarország Nemzeti Biztonsági Stratégiájáról 
Magyar Közlöny 1378-1385. 
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Ellenőrző kérdések: 

 

1. Milyen folyamatok határozták meg a kelet-közép-európai államok biztonság- és 

védelempolitikáját a kétpólusú világrend és a rendszerváltások után? 

2. Milyen kül- és védelempolitikai lehetőségek álltak a kelet-közép-európai államok 

előtt az 1990-es évek elején? 

3. Mikor csatlakozott Magyarország a NATO-hoz? 

4. Mely NATO-műveleteket támogatta Magyarország például? 

5. Milyen az EU közös biztonság- és védelempolitikája keretében indított 

műveleteket támogat(ott) Magyarország? 

6. Mikor fogadták el Magyarország jelenleg nemzeti biztonsági stratégiáját (NBS)? 

7. Hogyan írható le Magyarország biztonsági környezete az NBS alapján? 

8. Milyen biztonságpolitikai érdekek jelennek meg az NBS-ben? 

9. Milyen biztonsági kihívásokat és fenyegetéseket nevesít például az NBS? 

10. Részt vesz-e Magyarország az állandó strukturált együttműködésben? 

 

Ajánlott irodalom és források: 

 

Csiki Tamás – Tálas Péter: Magyar biztonságpolitika 1989-2014 Nemzeti Közszolgálati 

Egyetem Stratégiai Védelmi Kutatóközpont 2014  

http://nit.uni-nke.hu/uploads/media_items/magyar-biztonsagpolitika_-1989-

2014.original.pdf  

Szálkai Kinga: Magyarország NATO-tagságának jelentősége a 21. század elején AJRC-

Elemzések 2016E06 Antall József Tudásközpont 2016 

http://www.ajtk.hu/uploaded/file/file_1499425185_1_AJRC-

Elemze%CC%81sek%202016E06%20Sza%CC%81lkai%20Kinga.pdf 

Türke András István – Besenyő János – Wagner Péter: Magyarország és a CSDP Zrínyi 

Kiadó 2017. 
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támogatásával. Projekt azonosító: EFOP-3.4.3-16-2016-00014 azonosító: EFOP-

3.4.3-16-2016-00014 
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