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A geopolitikai gondolkodásnak a 20. század elejétől kezdődő fejlődésében az állam és a 
környezet egymásra hatásának kutatása volt a jellemző annak érdekében, hogy a katonai 
erővel történő területszerzést politikailag alapozza meg. A 20. század végén kezdődött, illetve 
a 21. század elején folytatódó világméretű társadalmi átalakulás viszont arra ösztönöz, hogy 
a nemzetközi biztonságpolitikai helyzet változását geopolitikai összefüggéseiben vizsgáljuk, 
azaz felmérjük milyen biztonságpolitikai, nemzetbiztonsági következményekkel járt, illetve a 
jövőt illetően járhat a geopolitikai környezet változása, milyen kihívásokat, kockázatokat és 
veszélyeket jelenthet ez a világban, különös tekintettel Kelet-Közép-Európában. Jelen 
tanulmány célja, hogy megvizsgálja a globális geopolitikai környezet hatását a nemzetközi 
biztonságpolitikai helyzet alakulására, különös tekintettel a kelet-közép-európai térségre. 
 

A geopolitika fejlődése, a geopolitikai gondolkodás értelmezése 
 

A geopolitika legelső művelője, a svéd Rudolf Kjellén (1864-1922) volt, aki az erőt, 

befolyást megszemélyesítő politikát képviselő államot (illetve annak területi, környezeti 

összefüggéseit) vizsgálva jutott el ahhoz a következtetéséig, miszerint az állam nem más, mint 

egy földrajzilag meghatározható szervezet, vagy egy térben elhelyezkedő jelenség. A 

hatalmak egymáshoz való viszonyát vizsgáló művében a geopolitika célját abban a tanításban 

látta, hogy a területszerzések szükségesek az állam fejlődéséhez, illetve arra is utalt, hogy a 

jelzett területszerzés eszköze a fegyveres erő alkalmazása lehet (Kjellén, 1916).  

Már az elmúlt század elejétől vizsgálták a geopolitikai gondolkodás képviselői, milyen 

hatással lehet a földrajzi elhelyezkedés az államok társadalmi-gazdasági fejlődésére, 

nemzetközi kapcsolataira, a világpolitikában betölthető szerepükre. A fasizmus kialakulásával 

az akkori „élettér elmélet” az erőszakos terjeszkedés magyarázatává vált, majd a II. 

világháborút követően a katonai-stratégia földrajzi összetevőire koncentrált. A világháborúkat 

követő átrendeződés a világban lendületet adott a geopolitika kutatóinak. Az amerikai Saul 

Bernard Cohen az ötvenes évektől kezdődően vizsgálta a hidegháborús korszak geopolitikai 

„átrendeződési folyamatait”, az egyes földrajzi térségek és a bennük kialakuló politikai 

formációk viszonyait, összefüggéseit (Cohen, 1963). A 20. század végén bekövetkezett 

változások óta a geopolitikai kutatások a környezet gazdasági szempontú vizsgálatára 

irányulnak. 
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A 20. század elején kialakult tudományterülettel foglalkozó kutatók kezdeti teóriáit – 

miszerint az adott ország földrajzi elhelyezkedése hatást gyakorol(hat) annak társadalmi-

gazdasági berendezkedésére, fejlődésére – tovább bővítve, jelen korunk tudósai a geopolitikai 

kutatások gazdasági irányultságán túl már annak biztonságpolitikai, nemzetbiztonsági 

hatásokat is vizsgálják.  

A biztonságpolitikai, nemzetbiztonsági jelleg általában az adott állam érdekeivel, azok 

megjelenítésével, illetve érvényesítésük rendszerével, módjaival függ össze, ezért a bel- és 

külpolitikai érdekek, a szuverenitás, területi sérthetetlenség biztosítása a külső behatások 

ellen, a politikai és gazdasági stabilitás fenntartása földrajzi dimenzióval is bír. Az 

érdekérvényesítés többnyire olyan erőfeszítésekkel jár(t), hogy az adott állam az 

intézményeket és a rendszert saját érdekei előtérbe helyezése érdekében befolyásolja, ez sok 

esetben más állam érdekei ellen irányul. Az érdekek képviselete együtt jár a befolyási 

övezetek kiterjesztésével (Gadzsijev, 1977). Az államoknak legfőbb célja mindig is a 

területszerzés, a terjeszkedés volt, az erősebb, nagyobb országok gyakorlatában ez a törekvés 

a gyarmatosítás, az – esetleg értékes területtel bíró - gyengébbek leigázása formájában 

valósult meg. Jelen korunkban ez a törekvés azon területek, térségek feletti ellenőrzés 

megszerzésére irányul, aminek birtoklásával uralkodó helyzet biztosítható nemzetközi 

vonatkozásokban. 

Ha elfogadjuk azt a magyarázatot, hogy a geopolitika a térnek az állam politikai 

céljaira és érdekeire gyakorolt hatásait, illetve a politika és a földrajzi környezetet alkotó, nem 

politikai tényezők közötti kölcsönhatást vizsgálja, akkor a nemzetbiztonság összetevőinek, a 

nemzet biztonságának garantálása érdekében alapvető tényezők értékelése során fokozott 

figyelmet kell fordítani a földrajzi, környezeti tényezők (a természeti erőforrások, az éghajlati 

viszonyok, a demográfia, társadalmi rétegződések, a gazdasági és területi viszonyok) 

alakulásának, változásának számbavételére.  

 

A világ biztonsági helyzete 

A biztonsági helyzet alakulása a 20. század végén 

 

A 20. század utolsó éveiben globális kihatású társadalmi-politikai változások zajlottak 

le a világban (mindenekelőtt Európában), amelyek átrajzolták a világ stratégiai térképét. 

Megszűnt a Varsói Szerződés, felbomlott a Szovjetunió; véget ért a hidegháború, minimálisra 

csökkent a nagyhatalmak és az általuk vezetett koalíciók közötti világméretű nukleáris 

fegyveres konfliktus veszélye. Kelet-Közép-Európában – többnyire békés módon – 
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gazdasági-társadalmi forradalmak mentek végbe, uralkodóvá váltak a piacgazdasági 

viszonyok és a többpárti demokrácia. Elindult és lendületbe jött az euro-atlanti integráció 

folyamata: a NATO 1999-ben, a bővítés első körében felvette tagjai sorába Lengyelországot, 

Magyarországot és Csehországot, majd tovább vitte a bővítési folyamatot, s mára a NATO 

már 28 tagországgal rendelkezik (az Európai Unió ugyancsak tucatnyi állammal folytatott 

differenciált csatlakozás-előkészítő tárgyalásokat, illetve bővült a jelenlegi 27 tagországot 

magába tömörítő szervezetté).  

A katonai tömbök szembenállásának megszűnése, a gyors ütemű gazdasági-társadalmi 

átalakulás ugyanakkor régóta elfojtott problémákat hozott a felszínre, kiélezve mindenekelőtt 

a szomszédos államok közötti rendezetlen viszonyokat és az államokon belüli nemzetiségi- 

etnikai, nyelvi, vallási, kulturális ellentéteket, tág teret adva a szélsőséges nacionalizmus 

előretörésének. Beindultak az integrációval ellentétes, dezintegrációs folyamatok is. Egyes 

államszövetségek az etnikai választóvonalak mentén – békésen vagy erőszakos módon – több 

kisebb országra hullottak szét. A II. világháború óta először Európát is fegyveres 

konfliktusok, polgárháborúk rázták meg. A délszláv térség elhúzódó válsága, a harcok 

hevessége és az eddig szilárdnak hitt, toleráns európai kultúrától idegen kíméletlensége, a 

polgári lakosság ellen elkövetett atrocitások, a háborús bűnök, a népirtás, a határokon átcsapó 

menekültáradat és más tovaterjedő hatások a délkelet-európai régió, közvetve az egész 

kontinens stabilitásának megingatásával fenyegettek. 

 Mindezen változások „hátterében”, velük párhuzamosan és kölcsönhatásban globális 

léptékű átrendeződés ment végbe a világban, egyetlen „szuperhatalom” maradt, amely 

érdekeit világméretekben volt képes érvényesíteni: az Amerikai Egyesült Államok. Ez az 

abszolút fölény azonban egyre nagyobb gazdasági, politikai, valamint katonai terheket rótt az 

amerikai adminisztrációra. Washington azt kívánja elérni, hogy európai szövetségesei 

nagyobb részt vállaljanak „a közös nyugati értékek” védelméből, Nyugat-Európa pedig 

önállóan is képessé kíván válni, legalább a kontinens válságainak kezelésére. De ellenpólust 

kíván képezni a nagyhatalmi státusa megőrzéséért „utóvédharcokat” folytató Oroszország is, 

csakúgy, mint a rohamosan feltörekvő Kína, vagy az újonnan atomhatalommá vált India is. 

Korunk jellemző tendenciája tehát az egypólusú világból a többpólusú világrendre 

történő átmenet. Ez a folyamat buktatókkal, veszélyekkel terhes, és rányomja bélyegét a 

helyi, regionális fejleményekre is.  

 Az érték- és érdekellentétek, illetve azonosságok bonyolult problémáival átszőtt 

szövetségesi, versengő, partneri vagy ellenséges viszonyok új államközi struktúrákat hoztak 
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létre. A kelet-nyugati szembenállást részben felváltotta az észak-dél antagonizmus. A korábbi 

NATO-szövetségesek azonos álláspontot képviselhettek a Szövetség további bővítésének 

szükségességét illetően, de némelyikük Oroszországgal került azonos platformra, amikor az 

amerikai hadszíntéri vagy nemzeti rakétavédelmi tervek megítéléséről volt szó. Moszkva 

továbbra is ellenzi a NATO „terjeszkedését” és „intervencióját”, sőt – az új nemzetbiztonsági 

koncepció, valamint a katonai doktrína tanúsága szerint – bizonyos értelemben potenciális 

ellenségének tekinti a Szövetséget, ugyanakkor a múlt század elején megjelent és hatásukat 

tekintve globális fenyegetésekkel szemben (pl. nemzetközi terrorizmus, szervezett bűnözés, 

kábítószer-kereskedelem, szélsőséges vallási fanatizmus) szüksége van a Nyugat (a NATO) 

együttműködésére, támogatására. A világ tehát a pozitív fejlemények ellenére sem lett 

egyértelműen biztonságosabb, a jövő egyre inkább bizonytalanná, instabillá, 

megjósolhatatlanná vált. 

Az európai biztonsági környezetet nem csak a regionális, hanem a globális 

veszélyforrások, kockázatok és kihívások, valamint az egyes országok és ország-csoportok 

belső ellentmondásai is alakítják. A globális, regionális és belső kihívások, illetve kockázatok  

között hierarchikus kapcsolat (kölcsönhatás) van, de befolyásuk időben és térben változó 

mértékben érvényesül. Napjainkban a világméretű, transznacionális kihívások korábban soha 

nem tapasztalt intenzitással jelentkeznek. Az 1980-as évek végén lezajlott európai változások 

(vagyis a rendszerváltások, a Varsói Szerződés felbomlása, a hidegháború befejeződése, a 

VSZ és a NATO szembenállásának megszűnése stb.) Európában – tehát regionális szinten – 

zajlottak le, de súlyuknál és hatásuknál fogva, globális jelentőségűeknek bizonyultak. Ez 

leginkább abban mutatkozik meg, hogy eltűnt (de legalábbis minimálisra csökkent) a globális 

katonai konfliktus, az egész emberi civilizáció létét fenyegető nukleáris világháború veszélye. 

Az Európában végbement változások azonban új kihívásokat szültek és régi 

ellentmondásokat keltettek életre, felforgatva a szilárdnak hitt európai rendet és stabilitást. A 

hidegháború “megbízható”, szilárd egyensúlyát dezintegrációs és integrációs mozgások, 

valamint a gyökeres átalakulást kísérő társadalmi-gazdasági válságok ingatták meg. Miközben 

Európa északi, délnyugati és középső része egyre inkább stabilizálódott, délkeleti része még 

továbbra is konfliktusforrásoktól volt terhes, sőt még napjainkban sem zárható ki egy – akár 

fegyveres – válság kialakulása. Európában tehát a stabilitás és az instabilitás elemei egyaránt 

jelen vannak. 

 Ha azonban Európát, mint biztonságpolitikai egységet vizsgáljuk, akkor abból az 

alapvető „helsinki axiómából”, hogy a biztonság átfogó jellegű és oszthatatlan, egyenesen 
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következik, hogy az a jóhiszemű feltevés, amely szerint Európa nyugati felében (a NATO- és 

az EU-tagországokban) akkor is stabilitás, azaz teljes biztonság uralkodhat, amikor a 

kontinens más régióiban konfliktusok és válságok dúlnak, önáltatás, hiszen a túlzott derűlátást 

beárnyékolják a pl. az észak-ír vagy a korzikai problémák. Amíg a délszláv válság, a 

„posztszovjet” konfliktusok, a nemzetiségi és etnikai ellentétek végérvényesen nem 

rendeződnek – és ezen térségek biztonságpolitikai helyzete még továbbra sem tekinthető 

stabilnak -, addig nem jelenthetjük ki, hogy Nyugat-Európa, vagy általában Európa teljes 

biztonságban van. A biztonságérzet fokozódását az válthatta ki, hogy a hidegháború súlyos 

kockázatait, a nukleáris világháború veszélyét (amely elrettentő erejénél fogva nagy 

látszatstabilitást eredményezett), sokkal kisebb kockázatok (és a nekik megfelelő 

félelemérzet) váltották fel. A számos kisebb kockázat összhatása viszont a stabilitás jelentős 

gyengüléséhez vezetett. A „világégés” veszélyének elmúlásával a kisebb konfliktusok, 

potenciális veszélyforrások száma megnőtt, azok komplexebbek, sokszínűbbek és nehezen 

azonosíthatókká váltak.  

 

Kelet-Közép-Európa geopolitikai helyzete, jellemzői 

 

 Az elmúlt húsz évben szinte állandóan változó nemzetközi környezet folyamatos 

hatást gyakorol(t) Európa biztonsági struktúráira, ennek megfelelően – az aktuális érdekek 

mentén – változtak az erőviszonyok, a hatalmak egymáshoz viszonyított kapcsolatai. Érdekes 

ellentmondásként a nemzetközi szintű biztonságra való törekvés, hivatkozás helyett előtérbe 

került, az ENSZ által már 2000 óta hangsúlyozott emberi (humán) biztonság, amely szoros 

összefüggésben van a szorosan vett emberi környezet alakulásával. Az emberi környezet 

ugyanakkor nem korlátozódik egy városra, megyére, országra, az újonnan megjelent 

kihívások, fenyegetések, veszélyek határokat nem ismerő jellege miatt kiterjedhetnek 

szélesebb földrajzi régiókra is. 

  A világban megjelenő globális kihívások és kockázatok közül kiemelve Kelet-Közép-

Európát, le kell szögezni, hogy a térség földrajzi helyzetéből adódóan a világ szinte minden 

problémája előbb vagy utóbb itt is érezteti hatását. A térség központi elhelyezkedése miatt, a 

nyugat-kelet, vagy az észak-déli mozgások kereszteződésében a terület minden külső hatásra 

érzékeny, amihez hozzájárul még a belső indíttatású problémák sokasága is. 

 A II. világháború után bekövetkezett – fél évszázados – megosztottság, elszakítottság a 

nyugati fejlődéstől erősen bevésődött a térség országaiba, adminisztrációjába, állami létébe. A 
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hidegháború befejeződésével kezdődő átalakulás üteme ugyanakkor nem elegendő a hátrány 

gyors ledolgozására. 

Kelet-Közép-Európát érintő kihívások, kockázatok 

1. A globális biztonságpolitikai kihívások nehezen kezelhetők, legyenek azok a 

gazdasági, pénzügyi világválság drasztikus megszorításokra kényszerítő hatásai, vagy 

a korábbi szocialista gazdasági modellből a piacgazdaságra való átállás nehézségei, a 

piacgazdaság követelményrendszeréhez való alkalmazkodás, az integrációkhoz való 

tartozás jelentette kötelezettségvállalásnak való megfelelés, a társadalmi és gazdasági 

átalakulás negatív kísérőjelenségeinek (pl. szervezett bűnözés) leküzdése, vagy 

legalább kordában tartása. 

2. A térség országainak integrációs elkötelezettségéből adódó negatív, emocionális 

hatások (pl. a nemzetközi terrorizmustól való félelem) elleni felkészültség 

megkérdőjelezhető foka, a drasztikusan leépített védelmi képességek 

megfelelőségének kétségbe vonása.  

3. A térség földrajzi elhelyezkedése következtében jelentősen megnövekedtek egyes 

korábban nem, vagy csupán csekély mértékben tapasztalt kihívások, mint az illegális 

migráció és ennek járulékos hatásai (illegális munkaerő, bűnözés, járványok, 

idegengyűlölet), vagy az illegális kereskedelem (üzemanyag, élelmiszer, gyógyszer, 

kábítószer, akár fegyver). 

4. Az egyenlőtlen fejlődés következtében felerősödtek a nemzetiségi viszályok 

(nyelvhasználati tiltások), a korábbi történelmi döntések megkérdőjelezése 

(irredentizmus), szélsőséges ideológiák terjedtek el. 

5. Továbbra is jelentős – sőt erősödőben van - a gazdasági függés, alapvetően az 

energiaszektorban, s ezen is belül kiemelendő az Oroszországtól való függés. 

6. A globális környezetváltozás következtében súlyosabbá váltak a térségben 

bekövetkező természeti katasztrófák (árvizek, szélsőséges időjárás mezőgazdaságra 

gyakorolt negatív hatásai). 

7. A kialakult társadalmi-gazdasági helyzet következtében jelentős kivándorlás indult 

nyugat felé (roma kivándorlás, jelentős számú orvos és egészségügyi dolgozó távozása 

a nem kielégítő kereseti, megélhetési lehetőségek miatt), ezzel egy időben jelentős 

demográfiai változás is bekövetkezett (születés-elhalálozási arány kedvezőtlen 

alakulása), ami egyértelmű lakosságcsökkenést, ezzel együtt a munkaerő jelentős 

visszaesését is jelentette. 
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 A Szovjetunió és a Varsói Szerződés felbomlását követően beindult egy újfajta 

együttműködést célzó folyamat, amelynek alapvető célja a közel-szomszédos országok 

gazdasági kapcsolatainak fejlesztésének kölcsönös támogatása volt. Az 1990-es évek elején 

több két és többoldalú kapcsolatfelvételre került sor a térség országai között, elsődlegesen a 

határ közeli területekre koncentrálva. 1993. február 14-én megalakult a Kárpátok-Eurorégió 

(magyar, lengyel, ukrán, majd kibővülve szlovák és román részvétellel). Mivel a térség 

egyben az Európai Unió keleti határát is képezi, a földrajzi pozícióból adódóan uniós 

biztonságpolitikai jelentőséggel is bír, mintegy szűrő funkciót kell, hogy betöltsön a szövetség 

területére irányuló nem kívánatos hatások ellen (Dobák, 2009). Ez a tény jelentősen 

felértékelte a térség geopolitikai fontosságát, egyben növelte felelősségét. 

 A negatív hatások mellett jelentős előnyök is származhatnak a régió földrajzi 

elhelyezkedéséből, mivel a terület a kelet-nyugati kereskedelmi kapcsolatok egyik központja 

lehet (illetve volt is évszázadokon át). Jelentős a terület Európa energiaellátása miatt is, hiszen 

ezen a területen keresztül húzódik több olaj- és gázvezeték (Barátság kőolajvezeték, Transz-

szibériai gázvezeték).  

 

Európa biztonságának geopolitikai vetületei 

 

 Európa biztonságát befolyásoló tényezők vizsgálata során, a geopolitika alakulása 

szempontjából a következő területekre célszerű koncentrálni (Szternák, 2000):  

Ø a környezet megváltozásából, megváltoztatásából adódó közvetlen következmények; 

Ø a környezet megváltozásából adódó társadalmi, gazdasági problémák; 

Ø a változások tudati leképződése, következményei. 

 

Környezeti (ökológiai) hatások, a globális felmelegedés és a 

 környezetszennyezés következményei 

 

Az ENSZ, környezetünkkel foglalkozó programja keretében, a meteorológiai 

világszervezettel együttműködésben 2007 elején publikált jelentésében foglalkozott a 

klímaváltozás káros következményeivel. A jelentés előzményeként már 1985-ben „Éghajlati 

Világkonferencia” került megrendezésre a témában, majd három évvel később a résztvevő 

országok kormányai torontói ülésükön elhatározták, hogy csökkenteni kívánják a légkörbe 

jutó káros gázok mennyiségét. Az ENSZ Környezetvédelmi Programja (United Nations 
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Environment Program - UNEP) és az Éghajlat-változási Kormányközi Testület 

(Intergovernmental Panel on Climat Change - IPCC) 1990-től foglalkozik a kérdéssel, 

jelentéseiben (1990, 1996, 2001, 2007) – széleskörű kutatásokra alapozva – felhívták a 

figyelmet a klímaváltozás következményeként az emberiséget fenyegető veszélyre. 

A műholdas felvételek alapján már megállapítható, hogy a művelhető terület csökkent 

(a Föld lakosságának növekvő száma miatt ez fokozottan jelent gondot az 

élelmiszerellátásban), a sarki jég kiterjedésének csökkenése egyrészt az ivóvíz készlet 

drasztikus, másrészt a tengerszint emelkedése következtében az élettér figyelemre méltó 

csökkenését eredményezi, az elsivatagosodási folyamat ugyancsak az életfeltételek 

beszűkülését hozza. A Brit Hadley Éghajlatkutató és Előrejelző Központ (Center for Climat 

Prediction and Research) kutatásai szerint 2000-től jelentős felmelegedés tapasztalható mind a 

szárazföld éghajlati viszonyaiban, mind a tengervíz átlag hőmérsékletében (az évszázad 

végéig a folyamat az első viszonylatban 5,5 C, másodikban 3 C fok emelkedést jelent) 

(Global Warning Predictions, Hadley Center, 2007). Ezt a meglehetősen vészjósló 

megállapítást árnyaltabb formában tartalmazza az IPCC negyedik jelentése, amely szerint a 

földközeli hőmérséklet az elmúlt évszázadban 0,74+- 0,18 C fokkal nőtt, s ez a változás a 

következő évszázad végéig (2100-ig) 1,1-6,4 C fokkal nőhet (Climat Change 2007: The 

Phisical Science Basis. Contribution of Working Group I to the Fourth Assessment Report of 

the Intergovernmental Panel on Climat Change 690.) 

Tudományos körök általános megállapítása szerint a globális felmelegedés emberi 

okokra vezethető vissza. Éghajlat-szimulációs kísérletek alapján megállapították, hogy az 

emberi tevékenység által okozott gázkibocsátást figyelembe vevő modell 0,5 C fokkal 

magasabb nyári átlaghőmérsékletet eredményez, mint az emberi közreműködés nélküli. Az 

1990-es évek konkrét, mért adataival is ez az eredmény volt összhangban, vagyis az 

adatokban tetten érhető az emberi tevékenység hatása. A Hadley Center munkatársa, Peter 

Schott és kollégái kutatása ugyancsak az emberi tevékenységet gyanúsítják a globális 

hőmérséklet-emelkedés kiváltó okaként. A kutatócsoport számításai szerint a közeljövőben 

bekövetkező hőhullámokért 75%-ban az emberi tevékenység, konkrétan a szén-dioxid-

kibocsátás éghajlatra gyakorolt hatása tehető felelőssé. Előrejelzéseik szerint az elkövetkező 

40 évben a kontinens nyarainak több mint fele a 2003. évihez hasonlatos vagy még melegebb 

lesz.  

A globális hőmérséklet-növekedés környezeti változásokhoz, a tengerszint 

emelkedéséhez, a csapadék mennyiségének és térbeli eloszlásának megváltozásához, 

szélsőséges időjárási viszonyokhoz vezet. Várhatóan változik a mezőgazdaság 

http://hu.wikipedia.org/wiki/K%C3%B6rnyezet
http://hu.wikipedia.org/wiki/Tengerszint-emelked%C3%A9s
http://hu.wikipedia.org/wiki/Tengerszint-emelked%C3%A9s
http://hu.wikipedia.org/wiki/Csapad%C3%A9k
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termelőképessége is. Mindez komolyan hathat a gazdaságra, mérsékelheti a fejlett országok 

nemzeti össztermékének mennyiségét, kihathat annak minőségére. Számíthatunk egyes 

természetes vizek kiszáradására, a gleccserek (el)olvadására, s az árvizek, hurrikánok és 

tájfunok is gyakoribbakká, nagyobbakká, pusztítóbbakká válhatnak. Állat- és növényfajok 

kipusztulásának sebessége jelentősen nő, ugyanakkor bizonyos kártékony fajok elszaporodása 

felgyorsulhat, jelentősen befolyásolva ezzel az ökológiai egyensúlyt. Bizonyos betegségek 

könnyebben elterjedhetnek; több, eddig már „megfékezettnek” hitt betegség újra megjelenhet 

mutáns változataival együtt.  

Az IPCC jelentés kitér arra is, hogy a globális felmelegedés nem pusztán környezeti 

probléma. A 2005. februárjában, az Exeter Egyetemen megrendezett "Avoiding Dangerous 

Climate Change" c. nemzetközi konferencia megállapítása szerint 3 C fokos kőmérséklet-

emelkedés következtében a század végére mintegy 3,3 milliárd embert érintő gabonahiány 

várható. Továbbá számolni kell gazdasági visszaeséssel (20%-os GDP-csökkenés 

világszinten) és ivóvíz-ellátottsági gondokból adódó migrációs problémákkal is.  

A környezeti hatások számbavételekor egy másik, igen jelentős negatív hatással bíró 

terület a környezetszennyezés, amit 1972-ben a brit biológus, Kenneth Mellanby úgy 

határozott meg, hogy az „a mérgező anyagok jelenléte, amelyeket az ember juttatott a 

környezetébe", azonban ezen felül még jelenti a természetes talaj- és a vízrendszerek 

tönkretételét azáltal, hogy a természetes anyagok máshová kerülnek az eredeti helyükről 

(Markham, 1994)).  

 

A környezet megváltozásából adódó társadalmi és gazdasági problémák 

 

 A környezet jelentős és gyors lefolyású megváltozásának káros hatása az emberre 

széles spektrumban vizsgálható. Legáltalánosabb negatív hatás a lakható és művelhető 

földterület csökkenése és a világ lakosságának rohamos növekedése viszonyából adódik. 

Súlyosbítja a helyzetet az a tény is, hogy a jelzett probléma elsősorban a gazdaságilag 

elmaradottabb (pl. Afrika, Dél-Amerika) területeken alakult ki. 

 Az életfeltételek negatív változása – a hőmérséklet emelkedése következtében 

megsokasodott erdőtüzek, a levegő állagát javítani képes erdők jelentős és rohamos 

pusztulása – a veszélyeztetett területeken élők nagyarányú migrációját idézi elő, amely 

egyrészt területek elnéptelenedését, másrészt a jobb természeti körülményekkel rendelkező 

területeken népsűrűség növekedést, ezzel együtt feszültségek, konfliktusok kialakulásának 

esélyét növeli. Az ún. „ökológiai menekültek” száma mára megközelíti az 50 milliót, s ez a 

http://hu.wikipedia.org/wiki/Gazdas%C3%A1g
http://hu.wikipedia.org/wiki/GDP
http://hu.wikipedia.org/wiki/Gleccser
http://hu.wikipedia.org/wiki/%C3%81rv%C3%ADz
http://hu.wikipedia.org/wiki/Hurrik%C3%A1n
http://hu.wikipedia.org/wiki/T%C3%A1jfun
http://hu.wikipedia.org/wiki/GDP
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Migr%C3%A1ci%C3%B3&action=edit&redlink=1
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szám rohamosan növekszik. A célországokba érkező menekültek beilleszkedése, élet- és 

munkafeltételeinek alakulása, saját nyelvhez, valláshoz való joguk újabb problémákat 

okoz(hat)nak. Az Utrecht-i Egyetem Társadalomtudományi Fakultásán működő, európai 

migrációval és etnikai kérdésekkel foglalkozó központ (European Research Centre on 

Migration and Ethnic Relations - ERCOMER) a nemzetközi migráció társadalmi kérdéseit 

kutatja. Egyik megállapításuk szerint a világméretű egyenlőtlenségek miatt továbbra is 

számolni kell a migráció nagyarányú növekedésével, ami gazdasági és társadalmi 

problémákat, nemzeti vagy térségi gazdaságok összeomlását, munkanélküliség növekedést, de 

akár társadalmon belüli konfliktusok kialakulását eredményezheti (Unit E1 – Social and 

Demographic Analysis, 2009). 

 Az életfeltételek negatív alakulásához járulhat hozzá a környezet változásából adódó 

egészségügyi helyzet romlása – járványok, fertőző betegségek kialakulása -, ezzel együtt az 

egészségügy fejlesztésére (gyógyszergyártás növelésére) a gazdaságtól való erőforrás 

elvonásának az igénye. 

 A svéd Stockholm Environment Institute elemzése szerint a globális környezetváltozás 

negatívan befolyásolja az energiaszektort, a vízgazdálkodást, a mezőgazdaságot, az 

egészségügyet, az idegenforgalmat és bizonyos társadalmi magatartásformákat is (Hodes-

Johnson, 2001). 

A klímaváltozás következtében módosulhatnak a ma jellemző európai urbanizációs 

trendek, átalakulhat a nagyvárosi tér modern társadalmi szerkezete. A belvárosi 

klímaproblémák miatt felgyorsulhat a szuburbanizáció, növekedhet a középosztálybeliek 

kiköltözése. A vállalatok és magasabb jövedelmű csoportok kiköltözésével párhuzamosan, az 

átalakuló ingatlanárak következtében a belvárosokban leromolhat a társadalmi szerkezet, 

növekedhet a vidékről, illetve a rosszabb státusú, de kedvezőbb klímájú elővárosokból, 

városkörnyéki falvakból beáramló alacsony jövedelmű, iskolázatlan társadalmi csoportok 

aránya. Mindez kedvezőtlenül befolyásolhatja a városi tér gazdasági, társadalmi stabilitását, 

veszélyeztetheti a nagyváros gazdasági-társadalmi funkciói, stratégiai szerepei érvényesülését, 

továbbá a nagyvárosban élők társadalmi és gazdasági biztonságát is (Szirmai, 2007).  

 

A változások tudati leképződése, következményei 

 

 A nemzetközi biztonságpolitika, ezen belül a geopolitikai változások meghatározó 

befolyással bírhatnak a jelen és a jövő országok, ország-csoportok közötti 
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kapcsolatrendszerek alakulására. Az emberi lét alapvető jellemzője az élet feltételeinek 

biztosításáért folytatott küzdelem, ebből következően, ha az egyed szempontjából 

kedvezőtlenül alakulnak a környezeti feltételek, egyre nagyobb esélye lehet a konfliktusok 

kialakulásának. Az ivóvíz, a megművelhető terület, az élelmiszerhez való hozzájutás, az 

energia biztosítása, az élettér elegendő volta, mint alapvető létfeltétel birtoklása okok lehetnek 

helyi, de akár regionális konfliktusok kialakulására is. 

 ENSZ adatok szerint 2025-re közel kétmilliárd ember kényszerül majd szinte teljesen 

ivóvíz hiányos területen élni, de a 8 milliárdra becsült népesség mintegy kétharmadának lesz 

ivóvíz gondja. Tekintettel a globális felmelegedés okozta, már tapasztalható elsivatagosodás 

jelenségére az ivóvíz hiánya következtében egyrészt az ivóvíz-készletekért folytatott 

fegyveres konfliktusokkal, másrészt jelentős mérvű elvándorlással kell számolni.  

 Európában a magasabbra tevődő hóhatár megváltoztatja a folyók lefolyását, a 

gleccserek olvadása következtében jelentős édesvíz készletek tűnnek el. Gyakoribbá válnak 

télen és tavasszal az árhullámok, nyáron viszont vízhiány keletkezhet (Lévay, 2007). 

Ugyancsak gondot jelenthet a mezőgazdaságilag megművelhető földterületek 

csökkenése, részben az öntözővíz hiánya, részben az állattenyésztés céljaira a művelésből 

kivont területek növekedése miatt. Ez a mezőgazdasági kultúrák (földművelők és 

állattenyésztők) közötti konfliktus kialakulását eredményezhetik.  

 A globális felmelegedés következtében Európában mintegy 20 %-kal csökkenhet a 

mezőgazdasági területek hasznosíthatósága, illetve megváltozik Európa különböző földrajzi 

részeinek termékstruktúrája (délen szárazság, északon a felmelegedés mértékétől függően 

terméstöbblet jelentkezhet). A tengerek szintjének növekedése egyes területek elárasztását 

jelentheti, tehát a lakható terület csökkenése következhet be. 

 A fosszilis energiakészlet csökkenése, illetve hozzáférhetőségének behatárolt volta 

országok közötti függőségi – ezen keresztül befolyásolhatósági – viszonyt eredményez.  

 

Az Európai Unió a 21. században 

 

 Európában a biztonság (egyéni és nemzetbiztonság) kérdése évszázadok óta vitatott 

kérdés. A kialakult konfliktusok többsége túllépett egy-egy állam közötti ellentmondás 

erőszakos rendezésén, a válságok, konfliktusok szinte azonos módon és mértékben érintették 

a földrész teljes területét, lakosságát. Jóllehet tapasztalhatók voltak bizonyos törekvések a 

fegyveres összeütközések, harcok „tisztességes” lefolytatására, a végeredmény mindig azonos 

volt, legtöbbet az ártatlan lakosság szenvedett, lett áldozata a politika által létrehozott 
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konfliktusoknak. 

 A II. világháborút követően, az Európai Közösség megalakításának gondolata volt 

hivatott megcélozni olyan platform létrehozását, ahol a közös érdekek mentén esélyt lehet 

teremteni a nézeteltérések békés megoldására, egymás értékeinek és érdekeinek tiszteletben 

tartására, a biztonság fenntartására, megvédésére. A Római Szerződéssel, 1957-ben 

létrehozott Közösség ezen eszmei alapon fejlődik napjainkig. A hidegháború vége, a 

vasfüggöny felszámolása, a Varsói Szerződés, majd a Szovjetunió felbomlása Európa 

egységesítése folyamatában mérföldkő volt. Európa fejlett országait tömörítő szervezet, az 

Európai Unió bővítési folyamata lehetőséget nyitott a volt keleti blokk országai részére a 

felzárkózáshoz, a gazdasági fejlődéshez, a kölcsönös érdekek alapján történő 

együttműködéshez, ugyanakkor elvárásokat is megfogalmazott az újonnan csatlakozó, vagy 

csatlakozni kívánó országok részére (Criteria, approved at the Coppenhagen Summit of EU in 

1993). „Fő cél olyan Európa kialakítása, ahol az államok képesek és készek jó kapcsolatok 

kiépítésére és fenntartására valamennyi szomszédjukkal. Bár az Európai Unió csak része 

Európának, de Európa része az egész világnak, így az Európai Unió célja végül a világ 

biztonságának erősítése” (Halonen, 2004). 

 Az Európai Unió Európa megosztottságának felszámolását követően a partnerségre, a 

gyakorlati együttműködésre helyezi a hangsúlyt, a hagyományos diplomácia eszközeinek 

további alkalmazásától, a modern, hatékony kereskedelem kialakításán keresztül a szoros, 

innovációra képes együttműködés megvalósításáig. Az együttműködés kiterjesztésének 

példája, hogy gazdasági súlyának növekedésével párhuzamosan az Európai Unió 1992-ben, 

Maastricht-ban saját kül- és biztonságpolitikát fogadott el, melynek révén egységesen tud 

megnyilatkozni és fellépni. A dokumentum megfogalmazását az 1990-es években Európában 

és a világ más pontjain kibontakozott regionális konfliktusok, valamint a terrorizmus 

előretörésének váltották ki, amikor az EU vezetői arra a következtetésre jutottak, hogy 

hivatalos, hatékony tevékenységre képes és egységes elvek szerint működő diplomáciai és 

intervenciós eszközöket kell létrehozniuk az Unió számára. 

 Az Európai Unió 2003. december 12-én, Brüsszelben elfogadta a „Biztonságos Európa 

egy Jobb Világban” elnevezésű biztonsági stratégiáját, amely az Egyesült Államok európai 

integrációban játszott meghatározó szerepét nem vitatva rámutat, hogy az Európai Unió 

globális szerepet képes és kész játszani a globális biztonság megteremtésében, fenntartásában. 

Az EU Biztonsági Stratégia hangsúlyai a célok elérésére 

Ø hatékonyabban és aktívabban kell a stratégiai célok elérésére törekednie a 
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válságkezelés és konfliktus megelőzés területein, a rendelkezésre álló és tovább 

bővítendő eszköztár felhasználásával; 

Ø az új fenyegetések elleni fellépéshez megfelelő, aktív szakpolitikára van szükség; 

Ø olyan stratégiai kultúrát kell kialakítani, amely lehetővé teszi a korai, gyors és 

határozott beavatkozást; 

Ø képesnek kell lenni több – katonai és polgári képességeket egyaránt igénybe 

vevőművelet egyszerre történő lebonyolítására, 

Ø hatékonyan kell együttműködni az ENSZ-szel, fokozni kell a rövid távú válságkezelési 

helyzetekben az ENSZ támogatását; 

Ø az EU operatív képességeinek fokozása érdekében élni kell az EU és a NATO közötti 

megállapodások – különösen a Berlin Plusz – nyújtotta lehetőségekkel (CFSP – 

Maastricht, 1992.02.07.). 

 

 Az elfogadott Biztonsági Stratégia sorba véve az Uniót, de egész Európát és a világot 

– azon belül is elsősorban a polgári lakosságot fenyegető – érintő kihívásokat, veszélyeket, 

rámutatott a reagáló képességek fejlesztése mellett a multilaterális rendszerek alkalmazásának 

fontosságára mind globális, mind európai szinten. A stratégia szellemisége a nem katonai 

módszerek alkalmazását hangsúlyozta, kiindulva az EU „civil szervezet” jellegéből, s a 

stabilitás és biztonság fenntartásának eszközeiként a „civil” megoldásokat helyezte előtérbe. 

 Az Európai Biztonsági Stratégia végrehajtásáról szóló jelentés (Report on the 

Implementation of the European Security Strategy, 2008.) már a déli és a keleti partnerekkel 

kialakított „erős keretrendszerről” tesz említést, amelynek új dimenziói az Unió a Mediterrán 

Térségért és a Keleti Partnerség formájával bővültek.  

 

Az EU közös biztonsági érdekeit fenyegető veszélyek és kihívások 

 

Ø a tömegpusztító fegyverek elterjedése vonatkozásában Líbia felszámolta vonatkozó 

programját, viszont Irán és Észak-Korea továbbra is ragaszkodik – a szerintük polgári 

hasznosítási célokat szolgáló – nukleáris programjaik folytatásához; ezért célszerű 

megkezdeni a nukleáris fegyverek előállításához szükséges hasadóanyagok 

gyártásának tilalmát előíró szerződésre irányuló tárgyalásokat; 

Ø a terrorizmus és a szervezett bűnözés elleni fellépés érdekében az EU terrorizmus 

elleni stratégiája megkönnyítette a határokon átnyúló nyomozások lefolytatását, a 
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büntető eljárások összehangolását (The EU Counter-Terrorism Staregy, 2005.); 

Ø a számítógépes biztonságot illetően az EU 2006-ban fogadott el, a biztonságos európai 

információs társadalomra irányuló stratégiát, amely a tagállamok IT rendszerei ellen 

elkövetett támadásokat már gazdasági, politikai vagy katonai fegyverként értelmezi 

(Strategy for a Secure Information Society in Europe, 2006); 

Ø az energiabiztonság kérdésében az EU már egy olyan prognózist vetített előre, amely 

szerint 2030-ra a tagországok olaj- és gázszükségletének közel 75%-át behozatalból 

kell fedezni, amely szükséglet az értékelés szerint stabilitásukat fenyegető 

veszélyekkel szembe néző országokból elégíthető ki. Az Unió energiapolitikája egy 

egységesebb, jobban összekapcsolható energiapiac, és megfelelő válságkezelő 

mechanizmus kialakítását célozza (European Energy Policy, 2005); 

Ø az éghajlatváltozás biztonsági vonatkozásairól a 2003-ban megfogalmazott stratégia 

aktualitásait a főképviselő és a Bizottság 2008-ban készített jelentése tartalmazza, 

amely kiemeli a megelőzési és válságkezelő képességek javítása mellett az elemzési és 

előrejelzési képesség fejlesztésének igényét. A Tanács által elfogadott csomag a 

jelentésben foglalt javaslatok alapján 2020-ig realizálandó fő feladatként határozta 

meg a széndioxid-kibocsátás mértékének – 1990-es szinthez viszonyított - 20%-os 

csökkentését (amely csökkentés a tagállamokkal történő további tárgyalások, 

egyeztetések alapján akár a 30%-ot elérheti), és a szükséges energiafelhasználás 20%-

ának megújuló forrásból történő biztosítását (Europe’s Climat and Energy Package, 

2008);  

Ø a konfliktus megelőzéssel és a polgári válságkezeléssel kapcsolatos képességek 

javulásán túl fejleszteni kell az elemzési és korai előrejelző képességeket, amely a 

veszélyeztetett országokkal, illetve a nemzetközi és a regionális szervezetekkel való 

szorosabb és hatékonyabb együttműködést igényli. 

 

 A jelentés rámutatott arra, hogy a közös biztonsági érdekeket fenyegető veszélyek és 

kihívások szám szerint nem változtak, de jelentőségük nőtt és valamennyi összetettebbé vált, 

ami az EU reagálási képességének alakításában is további elvárásokat jelent. 

 

A jövő biztonságpolitikájának alakulása, lehetséges konfliktusok 

  

 Európa biztonságpolitikai helyzetének elemzése során célszerű figyelembe venni az 

Észak-atlanti Szerződés Szervezete által, az ezredfordulót követő évtizedekre vonatkozó 
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jelzését, miszerint az egységes európai biztonság elképzelhetetlen abban az esetben, ha 

megmarad a gazdaságilag fejlett Nyugat-Európa és a kontinens keleti részének 

fejletlensége közötti ellentmondás. Bár az integrációkhoz való csatlakozással a térség 

országai lehetőséget nyertek a különbözőség felszámolására, a folyamat csak kezdeti 

stádiumában van, alapvetően a változások okozta negatív jelenségekkel (gazdasági recesszió, 

munkahelyek megszűnése, ezzel együtt a munkanélküliség rohamos növekedése, a szegények 

és a gazdagok közötti szakadék szélesedése, etnikai és vallási ellentétek kiéleződése, területi 

viták, befolyási övezetek beszűkülése, megszűnése) kell napi szinten megküzdeni.  

 Számolni kell a régión belüli problémák sokasodása mellett az Európán kívüli 

térségekben jelentkező veszélyek, válságok, konfliktusok hatásaira. Különösen nagy veszélyt 

jelentenek a nemzetközivé vált terrorizmus – hagyományos pusztító cselekedetei mellett – 

informatikai támadásai, amelyek következtében a közigazgatás, az egészségügy, az alapvető 

létfeltételek biztosítását végző szervezetek, a banki szféra sérülése, esetleges leállása 

következhet be. 

 Az Európai Unió az európai biztonsági stratégia végrehajtásáról szóló, 2008. december 

11-i jelentése értékeli Európa biztonsági helyzetét, amely alapot ad a jövő 

biztonságpolitikájának felvázolásához, a lehetséges kihívások, fenyegetések, veszélyek és 

konfliktusok számba vételéhez. 

Az Európai Unió a balkáni helyzet alakításában is vezető szerepet játszik a mai napig. 

A térségben hét országban finanszíroz segítségnyújtási projekteket azzal a céllal, hogy 

előmozdítsa az itt élő társadalmak stabilizációját, 2008 decemberében pedig 1900 fős rendőri 

és igazságügyi erőt küldött Koszovóba a közrend fenntartásának elősegítése érdekében. 

 A jelentés szerint az európai térségben – az Európai Unió bővítése következtében – 

megszilárdult a demokrácia. A Balkán-térségben végbement változások – Jugoszlávia 

szétesése következtében kialakult új államok közötti konfliktusok elcsendesedése – reményt 

adnak a háborúval fenyegető ellentétek elsimulásának, az új államok rendezett formájú 

kapcsolatokban való békés egymás mellett élésének tartósságára. 

 Az európai biztonságot befolyásolható tényezők számbavétele már ismert és újonnan 

megjelent fenyegetések sorát eredményezi. 

Az európai biztonságot befolyásolható tényezők 

Ø a hidegháború évtizedeiben felhalmozott, még rendszerben lévő, vagy már kivonásra, 

de megsemmisítésre még nem került fegyverzet technika létéből adódó problémák (a 

kivonás, megsemmisítés költségei, a mérgező, vagy sugárzó anyagok megbízható 
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semlegesítése, felszámolása technológiai és költségvetési vetületei), a felújítások 

elmaradása miatt gyakoribbá váló meghibásodásokból adódó veszélyek; 

Ø a népesség közép- és kelet-európai térségben tapasztalható elöregedése, amely részben 

a munkaerő csökkenését, részben pedig a szociális biztonság veszélyét jelenti; 

Ø az afrikai államokban bekövetkezett demográfiai robbanás – ugyanakkor a környezetet 

sújtó problémák (vízhiány, elsivatagosodás, munkalehetőségek hiánya) következtében 

a délről északi irányban megnövekvő migráció társadalmi, gazdasági hatásai; 

Ø az egyre nehezebbé válik a nyersanyagokhoz és energiához való hozzáférés; 

Ø fokozottan kell számolni a környezeti és éghajlati változásokkal, ezekből eredő 

egészségügyi problémákkal (járványok kialakulása); 

Ø a közigazgatási, védelmi és pénzügyi rendszerekbe való illetéktelen behatolás már 

gazdasági, védelmi és biztonsági kihívás is egyben (Balogh, 1998); 

Ø a fejlődő világban – ahonnan általában Európa az energiaellátáshoz szükséges 

nyersanyagokat szerzi be - kialakult/kialakuló fegyveres konfliktusok, helyi háborúk 

során nem zárható ki tömegpusztító fegyverek valamely fajtájának alkalmazása, amely 

helyzet akadályozhatja, lehetetlenné teheti az energiaforrásokhoz való hozzájutást, a 

nyersanyag kitermelését, szállítását; 

Ø Oroszország nagyhatalmi törekvéseinek felerősödése, az ország politikai, gazdasági és 

katonai helyzetének kedvezőtlen alakulása; 

Ø az európai országok lemaradása a gazdasági versenyben, gazdasági, pénzügyi 

válságok kialakulása, a termelési és kereskedelmi folyamatok csökkenése; 

Ø a szervezett, nemzetközi bűnözés, a terrorizmus, a kábítószer kereskedelem és 

fogyasztás felerősödése, elterjedése, ennek következtében társadalmi válság 

kialakulása, elmélyülése (Ghast – Solan, 1996). 

Ø fenyegetést jelent továbbra is a kelet-európai bizonytalanság, amely már az elmúlt 

század utolsó évtizedében jelentős gazdasági visszaesést eredményezett és a folyamat 

még máig nem stabilizálódott; 

Ø a mára azonos integrációhoz tartozó, mégis nagyságrendjükben eltérő, különböző 

adottságokkal rendelkező országoknak közel harmonizáló biztonsági stratégiákat 

célszerű megfogalmazni; 

Ø a változásokat követően megjelenő, illetve felerősödő nacionalista és deviáns nézetek 

összekapcsolódása a kisebbségi, vagy területei problémákkal; 

Ø az európai megosztottság (a Balkán és a szovjet utódállamok részleges elkülönülése) 
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még hosszú távon éreztetheti hatását, nincsenek az egységes Európának történelmi és 

gazdasági gyökerei, ezek kialakítása, megteremtése lassú folyamat; 

Ø a nem katonai jellegű veszélyek, válságok, konfliktusok előfordulásának gyakorisága, 

hatásuk jelentősen befolyásolhatja az európai biztonságot (Heisbourg, 1994).  

 

 Európán kívüli, de Európa biztonságára hatást gyakorló térségekben, a világ számos 

válságövezetében folytatott válság- és konfliktus kezelés területén az Európai Unió jelentős 

szerepet vállalt Afganisztánban és Grúziában, utóbbiban 2008 augusztusában az EU 

közvetítésével létrejött tűzszüneti megállapodás vetett véget a Grúzia és Oroszország között 

kirobbant harcoknak, és az EU megfigyelőket is a helyszínre küldött a két ország közötti 

helyzet alakulásának nyomon követése céljából. 

 

Európa (és Magyarország) biztonságát befolyásoló tényezők várható alakulása 

 
 Azon tényezők közül, amelyek Európa biztonságát közvetlenül befolyásolják, a szakértők 

általában az integrációt (az EU helyzetének alakulását), továbbá Németország beilleszkedését, 

valamint Oroszország sorsát és jövőbeni törekvéseit emelik ki. Roskin professzor, az amerikai 

szárazföldi erő hadtudományi egyetemének folyóiratában megjelent tanulmányában (Roskin, 

1999-2000) e három tényező lehetséges alakulását elemzi egymáshoz való viszonyukban. 

Mindegyik változóra két lehetséges szélső értéket ad meg (egyesült vagy megosztott Európa, 

erős vagy gyenge Németország, alkalmazkodó vagy ellenséges Oroszország) és ezek 

kombinálásával nyolc lehetséges szcenáriót vázol fel: 

1. Egyesült Európa, erős Németország, alkalmazkodó Oroszország; 

2. Egyesült Európa, erős Németország, ellenséges Oroszország; 

3. Megosztott Európa, erős Németország, alkalmazkodó Oroszország; 

4. Megosztott Európa, gyenge Németország, alkalmazkodó Oroszország; 

5. Egyesült Európa, gyenge Németország, alkalmazkodó Oroszország; 

6. Egyesült Európa, gyenge Németország, ellenséges Oroszország; 

7. Megosztott Európa, erős Németország, ellenséges Oroszország; 

8. Megosztott Európa, gyenge Németország, ellenséges Oroszország. 

 

Kontinensünk biztonságára nézve a legveszedelmesebb forgatókönyv egy (katonai 

képességeiben újra megerősödött) ellenséges Oroszország és egy gyenge Európa 

szembenállása lenne. Ez hasonló helyzetet eredményezne, mint ami az 1940-es évek végén 
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állt fenn, és kizárólag az európai biztonság fenntartásában vállalt masszív amerikai részvétel 

útján lenne egyensúlyban tartható. 

Roskin professzor „háromtényezős” elmélete és a reá alapozott forgatókönyvek 

felállítása leegyszerűsítettnek és túlformalizáltnak tűnik – legalább az Egyesült Államok 

szerepét be kellett volna venni, mint negyedik befolyásoló tényezőt – de a kombinációk egy 

dolgot világosan mutatnak: mégpedig azt, hogy a szcenáriók kulcseleme Oroszország. 

Amennyiben a tényezők közé az Egyesült Államokat is besoroljuk, akkor a globalizációs 

nyitottság (európai elkötelezettség), illetve az elzárkózás (izolacionizmus) felülkerekedésétől 

függően a lehetséges elrendeződések (konstellációk) száma 23=8-ról 24=16-ra növekszik. De 

ez persze még mindig csak egy leegyszerűsített modell lenne. Ezen kívül okvetlenül elemezni 

kell az orosz-amerikai kapcsolatok alakulását, és – többek között – hatásukat a multilaterális 

leszerelési egyezményekre, amelyek a tapasztalatok és a logika szerint csak amerikai-orosz 

megegyezés után „életképesek”. A figyelembe vett tényezők számának növekedésével a 

szakértői értékelések, előrejelzések megbízhatósága egy darabig feltehetően növekedne, de 

nem korlátlanul. Az elméleti modell egyre bonyolultabbá és nehezen átláthatóvá válna, 

viselkedését mind nehezebb lenne előre megjósolni, és kapcsolata (együttmozgása) a 

valóságos világgal a növekvő hasonlóság ellenére is egyre jobban lazulna. 

   Magyarország biztonságát, amely elválaszthatatlan az európai biztonságtól, a 

következők tényezők mindenképpen lényegesen befolyásolják: 

Ø az euro-atlanti integráció menete, a NATO, az EU, és az összeurópai biztonsági 

rendszer helyzetének alakulása; 

Ø a Magyarországgal szomszédos országok (régiók) stabilitása, kül- és 

biztonságpolitikai törekvései; 

Ø a délszláv válság végleges rendezése és a térség jövőbeni helyzete; 

Ø Oroszország fejlődésének iránya és üteme; 

Ø az Egyesült Államok európai politikájának alakulása; 

Ø az európai államok, mindenekelőtt Németország, Franciaország, az Egyesült Királyság 

és Olaszország regionális törekvései, képességük a kiegyensúlyozott európai 

együttműködésben való részvételre; 

A rendszerváltás utáni szomszédaink száma ötről hétre emelkedett és ezek közül öt új 

államként jelent meg. Más részről viszont térségünkben az európai integrációs szándékok és a 

védelmi jellegű doktrínák deklarálása, valamint a haderő- és fegyverzetcsökkentést is felölelő 

bizalomerősítő intézkedések olyan erőviszonyokat alakítottak ki közvetlen környezetünkben, 

amelyben elhárult a közvetlen katonai fenyegetettség és a „strukturális 
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támadóképtelenségnek” köszönhetően stabilizálódott a katonai egyensúly. Ukrajna, és 

Románia kivételével minden szomszédunk olyan haderővel és katonai képességgel 

rendelkezik, amely a hazánkéhoz hasonló, vagy kisebb, de (a szárazföldi műveletekre 

jellemző védelmi előny tudatában) egyik szomszédunk sem kezdeményezhet győzelemmel 

kecsegtető támadást hazánk ellen. 

A haderő méreteit tekintve Ukrajna jelenthetné a legnagyobb potenciális katonai 

fenyegetést. Ukrajna azonban függetlenségének kikiáltása óta kiegyensúlyozott külpolitikát 

folytat, és Magyarországgal fenntartott jószomszédi kapcsolatait tekinti a Nyugat felé való 

nyitottság zálogának. Kijev kül- és biztonságpolitikáját az orosz függőség enyhítése, a 

jószomszédi kapcsolatok ápolása, az Európához való közeledés, a védelmi jellegű doktrína 

követése, a tömbönkívüliség, a NATO-val való együttműködés és az ország 

atomfegyvermentes státusza jellemzi. Kétoldalú kapcsolatainkat az alapszerződés, a katonai 

együttműködési és számos egyéb megállapodás szabályozza. A kárpátaljai magyar 

kisebbséget Ukrajna viszonylag elfogadhatóan “kezeli”, de e téren még számíthatunk 

kihívásokra, éppen úgy, mint az ukrán gazdaság krónikus válságának, az ukrán maffia 

tevékenységének és a migrációból származó veszélyeknek a következményeképpen. Ukrajna 

azonban – NATO-tagságunkat is figyelembe véve – a jövőben sem szándékozik fenyegetni 

katonai biztonságunkat. (Jóllehet a katonai képességeket vizsgálva elviekben Ukrajna 

jelenthetne Magyarországra nézve katonai fenyegetést, de ehhez a képességéhez nem párosul 

politikai szándék.)  

 Románia – főleg belső viszonyai és kisebbségi politikája miatt – a rendszerváltás után 

számunkra még sok biztonsági kockázatot tartogatott. Az l998-ban kötött alapszerződés, a 

magyar kisebbség kormánykoalícióba történő beillesztése, a román kormány(ok) határozott 

(nemegyszer elsietett, megfelelő feltételek híján erőltetett) euro-atlanti törekvései, majd az 

ország NATO csatlakozása azonban lényegesen módosítottak a helyzeten. Tekintettel, arra, 

hogy a román haderő mérete hazánkénál jóval nagyobb, elméletileg számolnunk kellene 

potenciális katonai kihívásokkal, de a román érdekek és szándékok, valamint ugyanazon 

védelmi szövetséghez való tartozásunk kizárják a fenyegetettség lehetőségét. 

 A Szerb Köztársaság felől a belső és külső (regionális) instabilitás kisugárzása 

jelenthet veszélyt. Belgrád – a volt jugoszláv haderő teljes átalakítását, csökkentését követően 

is - a mienknél nagyobb, harcedzett haderővel rendelkezik, de nem érdekelt abban, hogy 

Magyarországgal katonai konfliktust alakítson ki. Az infrastruktúra állapota miatt különben is 

képtelenség lenne egy hazánk elleni támadó csoportosítás észrevétlen, meglepetésszerű 

létrehozása (nem beszélve annak a NATO-garanciák miatti teljes értelmetlenségéről). 
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Egyébként Szerbia mai és jövőbeni vezetői alighanem tisztában vannak azzal, hogy országuk 

visszatérése az európai nemzetek közösségébe nem kis részben nemzetközi kapcsolatainak 

helyreállításán és elsősorban Magyarország lehetséges összekötő szerepén múlik.   

 Horvátország Tudjman elnök halála után, az új törvényhozói és végrehajtói hatalom 

létrejöttével sikeresen szorgalmazta az euro-atlanti integrációt. 2009. április elsejétől vált a 

NATO teljes jogú tagjává. Konkrét lépéseket tesz a horvát-magyar kapcsolatok fejlesztése 

érdekében is. Annak ellenére, hogy Zágráb kül- és biztonságpolitikájában fontos szerepet 

tulajdonít a katonai erőnek, Horvátország felől nem kell katonai fenyegetéstől tartanunk. 

 Szlovénia nyugat-orientáltsága, belső stabilitása, békés belső viszonyai, gazdasági 

sikerei és euro-atlanti integrálódása révén semmilyen kihívást vagy veszélyt nem jelent 

számunkra. 

 Ausztria EU-tagország, amely sajátosan értelmezett (és egyes vélemények szerint 

mindinkább elavuló) semlegességének, hadereje képességeinek és védelmi jellegű katonai 

doktrínájának köszönhetően katonailag eleve nem fenyegetheti hazánkat.  

Szlovákia katonai doktrínája védelmi jellegű, fegyveres erőink között példaértékű az 

együttműködés. Az ország euro-atlanti elkötelezettsége egyértelmű, szlovák oldalról tehát 

semmiképpen sem leselkedik ránk katonai veszély A nemzetiségi ügyek, a nyelvhasználati 

kérdés, egyes politikusok szélsőséges megnyilvánulásai azonban továbbra is megterhelheti a 

kétoldalú kapcsolatokat. 

Összességében megállapítható, hogy szomszédaink politikai és biztonságpolitikai 

céljai hasonlóak vagy azonosak Magyarország céljaival és így egyelőre kizárhatjuk, hogy 

katonai támadást intéznek hazánk ellen. A környezetünkből származó nem katonai jellegű 

kockázatokkal és veszélyekkel azonban továbbra is számolnunk kell. 

 

Amerikai értékelés a jövő kihívásainak alakulásáról 

 

Egy átfogó, globális perspektíva megismerése céljából nem érdektelen tanulmányozni 

az amerikai katonai felderítés (DIA – Defence Intelligence Agency) értékelését a globális és 

regionális kihívásokról, amely 10-20 éves távlatra előre tekintve vázolja fel a hidegháború 

utáni korszak bonyolult, instabilitást eredményező folyamatait (Hughes – Wilson, 2000). 

 

A következő 10-20 év globális és regionális kihívásai – DIA értékelés 

Ø az egyenlőtlen gazdasági és demográfiai fejlődésben rejlő veszélyek; 
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Ø a gazdasági, technológiai és szellemi erőforrások aránytalan megoszlása, amely 

feszültségeket szül; 

Ø a helyenként robbanásveszélyes etnikai, vallási és kulturális ellentétek; 

Ø a fegyverkezésben, de a polgári technológiák szintjén is megnyilvánuló gyors és 

széleskörű technológiai fejlődés kiszámíthatatlan kockázatai (pl. a 

környezetszennyezés, a hagyományos életvitel ellehetetlenülése, a társadalmi 

struktúrák széttöredezése); 

Ø a nukleáris, vegyi és biológiai fegyverek, rakéták, valamint más kulcstechnológiák 

elterjedése; illetéktelen, felelőtlen kezekbe jutása (az indiai-pakisztáni nukleáris 

fegyverkezési verseny pl. megkönnyítheti szélsőséges iszlám erők atomfegyverhez 

és rakétahordozó eszközhöz jutását); 

Ø az ingatag globális és regionális szervezetek összeomlásának hatásai (ezek a 

struktúrák a hidegháború alatt jöttek létre, nem felelnek meg a jelen kor 

kihívásainak, beleértve a NATO hagyományos felépítését is); 

Ø az államok, nemzetek biztonságát veszélyeztető nemzetközi terrorizmus, a 

szervezett bűnözés, a kábítószer-kereskedelem. 

 

Az amerikai reagálásokból nyilvánvaló, hogy az Egyesült Államok szempontjából a 

proliferáció (a tömegpusztító fegyverek elterjedése) jelenti a legnagyobb fenyegetést, Európa 

számára viszont az egyenlőtlen gazdasági és demográfiai fejlődésből származó 

feszültségek. Számos országban vagy régióban drámai módon változnak az etnikai 

számarányok, és a magát egyedüli államalkotó nemzetnek tekintő eredeti többség – 

demokrácia hiányában – csak erőszakkal lesz képes fenntartani uralmát. 

A gazdasági integrációs törekvések esetleges kudarca egyes országokban a 

kirekesztettség érzetét fokozhatja és a nacionalista, elzárkózó politikai erők előretöréséhez 

vezethet, erősítheti a bizalmatlanság légkörét, belső és külső feszültségek kialakulásához 

járulhat hozzá. 

A nemzetközi intézmények közül az ENSZ is súlyos válságban van, amit részben a 

szervezet pazarló gazdálkodása, szükségtelenül felduzzasztott állománya, bürokratikus 

ügyintézése, katonai eszközeinek elégtelensége és a hatékonyság hiánya, részben pedig a 

döntési mechanizmus gyengeségei idéztek elő. Ez utóbbihoz jelentős mértékben hozzájárult a 

BT állandó tagsággal együtt járó vétójoggal való visszaélés (pl. Oroszország és Kína nem volt 

hajlandó időben elismerni a koszovói humanitárius katasztrófa tényét), és az állandó tagsági 
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viszony leértékelődése (az Egyesült Államok nem érdekelt abban, hogy Oroszország – vagy 

még inkább Kína – döntő befolyást gyakorolhasson az európai eseményekre). 

A globalizáció részben káros mellékhatásai a világ számos térségében ellenreakciót 

váltanak ki. A modernizáció társadalmi összefüggéseire érzéketlen technokrata szemlélet 

maga is hozzájárulhat az elmaradottság hadállásainak megmerevedéséhez, ha nem tesz 

egyértelmű különbséget fejlődés és növekedés, jólét és fogyasztás, életminőség és 

életszínvonal, szabadság és szabadosság, kultúra és gazdagság, világpolgáriság és 

nemzetietlenség, környezetjavítás és környezetszennyezés, tudomány és természetellenesség, 

korszerűség és hagyományrombolás, tájékoztatás és manipuláció között. A demokratikus, 

jogállami és piacgazdasági értékek terjedésének útjába sok helyütt kulturális, vallási és etnikai 

jelszavak mentén szervezett „nyugat-ellenes”, radikális iszlám és szélsőséges nacionalista 

erők állnak. Néhány „szakadár” állam egyenesen kívül helyezi magát a nemzetközileg 

elfogadott viselkedés legalapvetőbb normáin, semmibe veszi az általánosan elismert emberi 

jogok minimumát is, példátlanul sanyargatja népét, háborút visel saját országának lakossága 

ellen és felelőtlen fegyverexportjával veszélyezteti a világ stabilitását. 

A fejlett világ - mindenekelőtt az Egyesült Államok - gazdasági, technológiai és 

katonai fölénye arra ösztönöz egyes eltérő értékrendet valló állami és nem állami csoportokat, 

szervezeteket, hogy a szembeszegülés „aszimmetrikus” eszközeit alkalmazzák. A 

hagyományos fenyegetések gyengülésével párhuzamosan felerősödtek az új típusú, 

transznacionális veszélyek, fenyegetések, kockázatok és kihívások. Így például a nemzetközi 

terrorizmus; szervezett bűnözés; kábítószer-, fegyver- és embercsempészet; illegális migráció; 

számítógépes szabotázs; a létfontosságú infrastrukturális létesítmények elleni támadások; a 

tömegpusztító fegyverek és célba juttató eszközeik proliferációja. Továbbá a kettős célú 

csúcstechnológiák elterjedése; a nukleáris és egyéb ipari katasztrófák, természeti csapások, 

környezetszennyezés; etnikai és vallási viszályok, szélsőséges ideológiákat követő 

mozgalmak; a zsarnoki rendszerek agresszív bel- és külpolitikája; korrupció; kormányzati 

csőd; a válságok határokon átnyúló, instabilitást fokozó hatásai. 

További veszélyként nevesíti a DIA a szakadár, renegát, törvényen kívüli egyének, 

csoportok és államok tevékenységét (A CIA igazgatója 1999. és 2000. évi kongresszusi 

beszámolójában többször is név szerint, hangsúlyozottan foglalkozott Oszama Bin Laden 

tevékenységével). Ez is mutatja, hogy a nem állami tényezők, szervezetek, de adott esetben 

akár egyes személyek is olyan pénzügyi, anyagi és technológiai háttérre tehetnek szert, amivel 

jelentős mértékű befolyást gyakorolhatnak egyes országok, sőt régiók helyzetére. Egy-egy 
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gazdag ember magánvagyona felülmúlja több kisebb, vagy akár közepes ország egy éves 

nemzeti jövedelmét). 

De nem feledkezhetünk meg a jelentésben szintén szereplő természeti katasztrófák, 

környezeti ártalmak valószínű szaporodásáról sem, amely részben az önző, csak a nemzeti 

érdekeket szem előtt tartó gazdaságfejlesztési stratégiák egyenes következménye (pl. a 

globális felmelegedés, amely egyes régiók további elsivatagosodásával, mások víz alá 

kerülésével járhat, óriási népmozgásokat indíthat meg, és fegyveres konfliktusokhoz, 

háborúkhoz vezethet). 

Az amerikai felderítő szervek által készített és nyilvánosságra hozott értékelések 

összefoglaló következtetésként megállapítják, hogy napjainkra jelentősen csökkent a 

globális méretű stratégiai fenyegetés, ugyanakkor a helyébe lépő regionális és 

transznacionális kihívások, illetve kockázatok sokkal összetettebbek, szerteágazóbbak, s 

kezelésük is nehezebben tervezhető. 

 

Az Egyesült Államok viszonyrendszerének alakulása, hatása az európai biztonságra 

 

 A 20. század utolsó negyedében elindult európai folyamatok, majd a Varsói Szerződés 

felbomlása, a Szovjetunió szétesése következtében megszűnt hidegháborús veszély 

következtében az addig kétpólusú világban az Egyesült Államok maradt az egyedüli, globális 

képességekkel rendelkező nagyhatalom. A kialakult helyzetnek – amelynek létrejöttében az 

amerikai politikának és gazdaságnak csekély, mondhatni marginális szerepe volt – az 

amerikai politika általi félreértése, helytelen magyarázata következtében az Egyesült Államok 

abba a téves pozícióba helyezte magát, hogy „azt teszünk amit akarunk, a világ kénytelen azt 

tenni, amit mi mondunk”. Ez a mentalitás sugárzik az USA 2002-ben elfogadott Nemzeti 

Biztonsági Stratégiájából is, amennyiben az új kihívások csírában való elfojtása érdekében, 

„megelőző háború” kilátásba helyezésével feljogosítja magát fegyveres erői bevetésére bárhol 

a világban, amennyiben alapvető érdekeinek (nyersanyagellátás, külpiacok) sérülését érzi. 

 A stratégia tételesen sorolja fel a nemzetközi terrorizmust támogató földrészeket és 

országokat, ahol kész a terrorista bázisok katonai erőkkel történő megsemmisítésére. 

Ugyancsak tételesen sorolja azon térségeket és országokat, ahol továbbra is kész segítséget 

nyújtani a belső politikai, vallási, etnikai problémák rendezéséhez. A stratégia széles körű 

támogatásra talált az amerikai lakosság körében, az általános vélemények szerint az USA-nak 

továbbra is jelentős szerepet kell játszania a világban, ehhez támogatják a külföldi 

támaszpontok rendszerének fenntartását, s ehhez a megfelelő költségvetési fedezet 
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biztosítását. 

 Amerikai külpolitikai szakértők ugyanakkor a stratégia hibájaként azt is 

megállapították, hogy az nem foglalkozik az új közép-európai demokráciákkal (Forgács – 

Szternák, 2007), felületesen érinti az Európai Unióval való kapcsolatot.  

 A világban lezajlott átalakulási folyamatok fényében szükségesnek látszik az amerikai 

külpolitika felülvizsgálata. Kétségtelen tény, hogy napjaink gazdasági válsága ellenére is az 

USA világhatalmi szerepe megkérdőjelezhetetlen, ugyanakkor figyelembe kell venni azt a 

tényt is, hogy a múlt század végén kialakult „egypólusú világ” ismét változik, egy 

„többpólusú világ” van kialakulóban. Oroszország – minden társadalmi és gazdasági 

problémája ellenére - nem mondott le a világ folyamataiba való beleszólási jogáról, Kína már 

az USA-val összemérhető gazdasági hatalommá nőtte ki magát, s a térségben rohamos 

fejlődést mutató India is világhatalmi státuszra törekszik. 

 Az Egyesült Államok európai biztonságot befolyásoló hatásai közül a NATO tagság, 

illetve abból adódó – területen kívüli – kötelezettségekből való nagyobb arányú részvállalás 

igénye a legjelentősebb. A NATO keretében az Egyesült Államok kész a kollektív biztonság 

érdekében az európai szövetségesekkel együttműködni, viszont elvárja a költségekhez való 

arányos hozzájárulást, illetve – esetenként kimondatlanul – magának vindikálja a szervezet 

működésében az irányító pozíciók jelentős hányadát.  

 

Az ázsiai térség meghatározó országainak hatása az európai biztonságra 

Az Oroszországi Föderáció 

 

Az 1991. augusztus 19-i sikertelen moszkvai puccsot követően augusztus 25-én Mihail 

Gorbacsov lemondott az SZKP főtitkári tisztségéről. December 8-án Fehéroroszország,  

Oroszország és Ukrajna Minszkben megállapodott a Független Államok Közösségének 

(FÁK) létrehozásáról, s az általuk körvonalazott szerződést december 21-én Alma Ati-ban 

összesen 11 volt szovjet tagköztársaság képviselője írta alá. Utolsó formális aktusként – az 

akkori alkotmánynak megfelelően - Mihail Gorbacsov december 25-én lemondott elnöki és 

ezzel együtt a Szovjetunió Fegyveres Erői legfelsőbb főparancsnoki tisztéről. Ezzel jogilag is 

megszűnt létezni a Szovjetunió. 

Az új Oroszország államiságának lényegi alkotó eleme a föderatív államforma. A 

Szovjetunió szétesése és az úgynevezett „utódállamok"— köztük az Oroszországi Föderáció 

— létrejötte az addigi Uniót alkotó, etnikailag elkülönült köztársaságok függetlenné válásával 

valósult meg. Az Oroszországi Föderáció gazdasági potenciálja, de főként nyersanyagkincsei 
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és a jelentős nukleáris potenciállal rendelkező hadereje révén játszott és játszik fontos 

szerepet az európai biztonság területén. 

 Az orosz biztonságpolitika (de különösen a külpolitika) leghiggadtabb formálói már az 

új Oroszország regnálásának első éveiben belátták, hogy az Oroszországi Föderáció 

gazdaságilag és katonailag jóval gyengébb, és éppen ezért katonailag jobban sebezhető, mint 

amilyen a jogelőd Szovjetunió volt. A szuperhatalmi státusz elvesztése, a védelmi képességek 

gyengülése, az orosz társadalom elhúzódó gazdasági, társadalmi, politikai és szellemi válsága 

a nemzetközi kapcsolatok rendszerében is Moszkva szerepének súlyos csökkenéséhez vezetett 

és jelentősen korlátozta külpolitikai érdekérvényesítő tevékenységét (Tömösváry, 2003).  

Az orosz külpolitika alapvető célja az volt, hogy kedvező nemzetközi feltételeket 

teremtsen az ország demokratikus átalakulásához, és elősegítse Oroszország méltó 

bekapcsolódását az új világrendszerbe, s ennek érdekében Oroszország diverzifikált 

külpolitikát kezdett folytatni, amelyben a FÁK-együttműködés abszolút elsőbbséget élvezett, 

de mellette fontos szerepet szántak a fejlett országokkal való kapcsolatok alakításának. Ennek 

kézzel fogható eredményei voltak az Európa Tanácsban megszerzett tagság (a G-7 kibővülése 

G-8-ra), a Japánnal megkezdett párbeszéd, illetve a Kínával korábban megkezdett 

kapcsolatrendezés folytatása. 

A következő orosz politikai vezetés (Jelcin elnök, Primakov már mint kormányfő, 

Ivanov külügyminiszter) szerint az ország átmeneti gyengeségét aktív külpolitikával lehet és 

kell ellensúlyozni. Az ennek megfelelő orosz külpolitika az alábbi feladatokra 

koncentrálódott: 

Ø Oroszország területi egységét biztosító külső feltételek megteremtése; 

Ø a centripetális tendenciák erősítése a posztszovjet térségben; 

Ø a megtépázott orosz nagyhatalmi státusz helyreállítása; 

Ø a nemzeti érdekek fokozott, de konfrontációt kerülő érvényesítése; 

Ø a nemzetközi stabilitás növelése regionális szinten; 

Ø diverzifikált nemzetközi kapcsolatrendszer létrehozása; 

Ø új konfliktusgócok kialakulásának és a tömegpusztító eszközök elterjedésének 

megakadályozása. 

Oroszországnak, új geopolitikai beágyazódottsága következtében, három körben - a 

Föderáció, a posztszovjet régió és a FÁK („közel-külföld”), továbbá az ún. „távol- külföld", 

valamint három irányban - Nyugat: az euró-atlanti térség; Dél: Közel- és Közép-Kelet; Kelet: 

Ázsia és a Csendes-óceán medencéje - kell megoldania fontos kül- és biztonságpolitikai 

kérdéseket. Moszkva eltökélt szándéka volt, hogy az oroszországi átalakulási folyamat külső 
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feltételrendszerének biztosítása mellett a korábbi passzív szereplőből aktív szereplővé kíván 

válni az európai biztonsági struktúrákban. 

Oroszország kapcsolatai a NATO-val 1992. február 24-25-én Manfred Wörner főtitkár 

látogatásával kezdődtek, jó alkalmat teremtetve a Szövetség és Oroszország vezető politikusai 

közötti véleménycserére egy olyan időszakban, amely tele volt regionális konfliktusokkal 

(Délszláv térség, Hegyi Karabah, Grúzia). Az 1993-ban felerősödő, a kelet-közép-európai 

országok részéről egyre erőteljesebben hangoztatott NATO-csatlakozási igények, valamint a 

Jelcinnel szembeforduló ellenzék elleni véres harcokba torkollott fellépése következtében 

kialakult bonyolult belpolitikai helyzet miatt az Oroszország és a NATO között elfogadhatóan 

induló kapcsolatok megromlottak, s hosszú időre kifejezetten belpolitikai indíttatású viták 

célpontjává degradálódtak. Ugyanakkor a NATO számára világossá vált, hogy Oroszország 

teljes elszigetelődése – különösen az 1993. szeptember 21-ét követően kialakult belpolitikai 

helyzetben, egy esetleges politikai visszarendeződéssel párosulva – óriási veszélyekkel járhat 

mind a Szövetség, mind pedig Európa biztonsága szempontjából. (Borisz Jelcin 1993. 

szeptember 21-én írta alá a 1400. számú rendeletét, mely azonnal hatályba is lépett, és első 

pontjával feloszlatta a parlamentet. A parlament a Jelcin-beszédre reagálva szeptember 23-án 

megfosztotta az elnököt a hatalmától. Erre válaszként a parlament épületének a környékét, az 

ott lévő tiltakozókat katonai egységek vették körül és szögesdróttal, teherautókkal, 

vízágyúkkal felszerelt járművekkel barikádozták el a törvényhozókat a külvilágtól.)   

Éppen ezért folytatódott annak keresése, miként kapcsolhatnák be Moszkvát is a 

nemzetközi biztonság érdekében folytatott széleskörű együttműködésbe. Jó alkalomként 

kínálkozott erre a NATO 1994. január 10-11-i brüsszeli csúcsértekezletén bejelentett 

„Partnerség a békéért” (Peace for Peace PfP) program. Az ülésről kiadott „Felhívás”-ban a 

Szövetség állam- és kormányfői felszólították a NACC-ben résztvevő valamennyi államot és 

az EBEÉ tagállamait, hogy amennyiben készek és képesek részt venni, csatlakozzanak a 

programhoz (Tömösváry, 2003). 

Az Oroszországi Föderáció és a NATO közötti hivatalos kapcsolat a „NATO és az 

Oroszországi Föderáció közötti kölcsönös kapcsolatokról, együttműködésről és biztonságról 

szóló Alapokmány” 1997. május 14-én, Moszkvában történt aláírásával jött létre, majd 1997. 

május 27-én a Párizsban megtartott NATO-Oroszország csúcstalálkozón a legfelsőbb szinten 

is aláírásra került az „Alapokmány a NATO és az Oroszországi Föderáció közötti kölcsönös 

kapcsolatokról, az együttműködésről és a biztonságról” címet viselő dokumentum. Az 

Alapokmány jelentősége abban áll, hogy írásos formában is kimondta: a NATO nem 

fenyegeti Oroszországot, s a felek nem tekintik egymást ellenségnek. 
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Az Oroszország és a Nyugat, illetve Moszkva és a NATO kapcsolatában bekövetkezett 

kedvező irányú változások hatásai jól nyomon követhetők voltak az 1997 decemberére 

elkészült Nemzeti Biztonsági Koncepcióban is. A Koncepció legfontosabb megállapítása az 

volt, hogy az Oroszországi Föderáció biztonságát érintő fenyegetések alapvetően belső 

tényezőkből és folyamatokból erednek és Oroszországot gyakorlatilag nem fenyegeti külső 

agresszió.  

Oroszország a NATO balkáni (koszovói) beavatkozása kapcsán – az iraki 

beavatkozást követően – másodszor is kénytelen volt tudomásul venni, hogy nagyhatalmi 

státusza meggyöngült. Az Egyesült Államok, illetve a NATO de facto az ENSZ Biztonsági 

Tanácsát megkerülve hozta meg döntését, tudva, hogy a BT-ben nem lett volna esély a 

szükséges határozatok meghozatalára. Ezzel lényegében megkezdődött az áttérés egy olyan 

nemzetközi döntéshozatali rendre, amelyben Oroszország csak tényleges felelősségvállalási 

képességének megfelelően szólhatott bele a döntésekbe. 

  Bár az orosz politikai elitet igen érzékenyen érintette, hogy a NATO jugoszláviai légi 

hadművelettel kapcsolatos döntésének meghozatalából Moszkvát kihagyták, azt is el kellett 

ismerniük, hogy a jugoszláviai akció nem veszélyeztette Oroszország biztonságát. A 

konfliktust követően az ENSZ BT 1244. számú határozatában kapott mandátumnak 

megfelelően a NATO megkezdte a koszovói békefenntartó kontingens betelepítését a 

térségbe, amelyben részt vettek – mintegy 3200 fővel - az Oroszországi Föderáció fegyveres 

erői is. 

Putyin 2000. március. 26-i, elnökké történt megválasztásával új korszak indult az 

Orosz Föderáció kül- és biztonságpolitikájában. Az orosz elnök fontosnak tartotta a 

világpolitika jelentősebb alakítóival meglévő partneri, vagy legalább is megkülönböztetett 

viszony demonstrálását. Az orosz külpolitika az 1991. év elején bekövetkezett elhidegülés 

ellenére is fontos kérdésként kezelte az - új amerikai adminisztráció megerősödését, de 

különösen az USA elleni 2001. szeptember 11-i terrortámadást követően már kevésbé feszült 

- amerikai kapcsolatokat. Ugyanakkor megállapítható, hogy az Egyesült Államok „rovására” 

európai fordulat ment végbe az orosz külpolitikában. Putyin felismerte, hogy Oroszországot 

komoly érdekek kötik Európához, s ezért igen fontosnak tartja, hogy Oroszország nélkül sem 

politikai, sem katonai, sem pedig gazdasági értelemben ne születhessenek jelentős döntések 

Európában. A térség iránti orosz figyelem erősödését az is indokolja, hogy stabil piacot jelent 

az orosz energetikai exportnak, s egyúttal az orosz külkereskedelmi aktívum jelentős forrása 

is.  

Az Európai Unióval kapcsolatos orosz stratégiát vezérlő kérdések a következők: 
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Ø miként kötődhet Oroszország az EU formálódó közös védelmi politikájához (ezzel 

megnyílhatna az út a fejlett technológiák irányába, könnyebb lenne az orosz 

hadiipar exportja); 

Ø hogyan növelheti az árucsere-forgalmat a térség országaival. 

A „putyini” külpolitika ázsiai nagyhatalmakhoz (Kína, India, Japán), illetve Iránhoz és 

más délkelet-ázsiai országokhoz való közeledésének inkább gazdasági, mint politikai okai 

voltak. Ezen országokban a korábbi hadiipari exportpiacok visszaszerzésére, illetve bizonyos 

energetikai együttműködéshez keresett Oroszország potenciális partnereket. 

Az Oroszországi Föderáció új Nemzeti Biztonsági Stratégiája 2009. május.13-án 

került nyilvánosságra. A dokumentum 2020-ig határozza meg Oroszország nemzeti biztonsági 

prioritásait. Pozitívan értékelik Oroszország és a NATO viszonyrendszerében kialakult 

helyzetet, ugyanakkor az Európai Unióval kialakított együttműködés prioritást élvez a NATO-

val szemben, jóllehet az EU szomszédsági politikája elindítását egyoldalúnak tartják, 

megítélésük szerint az EU kényszerhelyzetbe hozta Oroszországot. Az EU bővítésével az 

Unió határa közelebb került a posztszovjet térség rendezetlen konfliktus gócaihoz, így uniós 

érdek, hogy a demokratikus, európai fejlődési modellt választó országok reformfolyamatait és 

demokratikus fejlődését külső, negatív tényezők ne befolyásolják. Bár Oroszország nem ért 

egyet az EU bővítés ütemével, elismeri, hogy annak potenciális stabilizáló szerepe lehet. 

A nemzetbiztonsági koncepcióból és a katonai doktrínából kirajzolódik, hogy 

Oroszország kedvezőtlen biztonsági helyzetének javításában a katonai tényező szerepe 

továbbra is meghatározó jelentőségű. Oroszország nem mond le nagyhatalmi státusáról 

(amelyre jelenleg csak katonai ereje alapján hivatkozhat). A dokumentumok szerint 

létfontosságú – tehát szükség esetén fegyveres erővel megvédendő (és nyilván veszélyeztetett, 

máskülönben aligha említendő) – nemzeti érdekek a területi egység, a szuverenitás, a 

gazdaságfejlődés és a nemzetközi kapcsolatok fenntartása (azaz az elszigetelődés 

megakadályozása). Az alapérdekeket fenyegető belső veszély a gazdaság hanyatlása, az 

állami szabályozás csődje, a korrupció, a bűnözés, a terrorizmus, a szeparatizmus, valamint a 

fegyveres erők alacsony szintű kiképzettsége és harckészültsége. Külső veszély a már említett 

amerikai (nyugati) dominancia, a NATO bővítése és a Szövetség új stratégiája, az ENSZ és az 

EBESZ szerepének csökkenése, a nemzetközi terrorizmus, valamint a (nyugathoz 

viszonyított) műszaki lemaradás lehetősége. A felsorolt veszélyek elhárítása érdekében 

erősíteni kell az orosz fegyveres erők belső funkciók ellátására irányuló képességeit 

(rendfenntartás, terrorista-ellenes műveletek, szakadár, szélsőséges mozgalmakkal szembeni 

fellépés), fenn kell tartani a nukleáris elrettentő erőt (ugyanakkor el kell kerülni a 
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fegyverkezési versenyt az Egyesült Államokkal), fokozni szükséges a FÁK-on belüli katonai 

együttműködést, biztosítani kell a katonai jelenlétet külföldön (a szövetséges államok 

területén) és a világtengereken. Képesnek kell lenni egy "hadászati légi támadás" 

visszaverésére (félreérthetetlen utalás a NATO Jugoszlávia elleni hadműveletére), kezelni kell 

a helyi konfliktusokat és biztosítani kell egy "nagyméretű" háborúhoz való hadászati 

szétbontakozás előfeltételeit. Ez utóbbi, a korábbi dokumentumokhoz képest új kikötés 

egyben burkolt figyelmeztetés is (ha úgy tetszik, emlékeztető) arra, hogy Oroszország képes 

egy európai (vagy ázsiai), kontinentális méretű hadászati művelet végrehajtására. 

A felsorolt követelmények realitása, megvalósíthatósága viszont kétséges. 

Mindenesetre a szándékok komolyságát jelzi Moszkva fegyverzetkorlátozási tárgyalásokon 

képviselt álláspontjának keményedése és a haderőreform kapcsán felszínre került (egymásnak 

sokszor ellentmondó) fejlesztési elképzelések a nukleáris erők átszervezéséről, a 

hagyományos képességek növeléséről, a légideszantcsapatok létszámának emeléséről. 

Mindezek a fejlemények arról tanúskodnak, hogy Oroszország – sajátos nemzeti 

szempontjaiból kiindulva – másképp értékeli az európai folyamatokat, mint a kontinens 

államainak többsége. A NATO bővítése orosz értelmezésben nem a biztonság és a bizalom 

övezetének kiterjesztése, hanem katonai fenyegetéssel felérő agresszív terjeszkedés. Így a 

Szövetség új Stratégiai Koncepciója nem a válságkezelés és a konfliktus megelőzés jó 

szándékú kísérlete, hanem a jogtalan intervenció "receptje". Ennek megfelelően a koszovói 

beavatkozás nem humanitárius indíttatású béketeremtő művelet, hanem a Balkán stratégiai 

"bekebelezésére" tett (amerikai) próbálkozás; a NATO európai felelősségvállalása nem a 

nemzetközi béke és biztonság előmozdítója, hanem az ENSZ és az EBESZ kárára 

érvényesített kizárólagos dominanciára törekvés megnyilvánulása; az Európai Unió bővítése 

pedig nem feltétlen a gazdasági és politikai integráció irányába tett lépések sorozata, hanem 

Oroszország elszigetelésének lehetséges eszköze volt. Ez a megközelítés világosan jelzi, hogy 

melyek azok az ütközési pontok, amelyek a "nyugat" (beleértve Magyarországot is) és 

Oroszország viszonyában a jövőben is feszültségeket okozhatnak, s meghatározó módon 

befolyásolhatják az euro-atlanti integráció továbbvitelének orosz fogadtatását. 

Összességében kijelenthető, hogy az orosz kül- és biztonságpolitikát az eszközök és 

érdekérvényesítési módszerek megújulása jellemzi, az orosz külpolitika, s ezen belül a 

diplomácia a politikai stabilizáció eredményeként magabiztossá vált, s ezt a gazdasági 

érdekérvényesítés motiválja. A NATO-val való együttműködés határozott célja, hogy olyan 

kapcsolatokat alakítson és tartson fenn, amelyek garanciát jelentenek az orosz biztonsági 

érdekek érvényesítésére. 
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Kína 

 

Kína 1980-ban a Világbank és a Nemzetközi Valutaalap (IMF) tagja lett. A pekingi 

vezetés 1982-ben meghirdette a „minden irányban való nyitás” politikáját, amely a 

Szovjetunióval és más szocialista országokkal való gazdasági kapcsolatok fejlesztését is 

előirányozta. Ezekkel az országokkal Kína 1984-ben és 1985-ben egyezményeket kötött az 

ötvenes években épült ipari létesítmények fejújításáról (Tálas, 1994). A piaci és 

tervszabályozás hatékony összekapcsolása érdekében a kínai gazdaságpolitika súlypontja 

1992-tõl a régi intézmények lebontásáról az új rendszer kiépítésére, az egyedi, részleges 

intézkedésekről a komplex és összehangolt reformokra helyeződött át.  

A jelen század első évtizedében a pekingi vezetés a kínai gazdaság nemzetközi 

versenyképességének növelése, az információs társadalom kialakulása érdekében a 

nemzetgazdaság és az ipar szerkezeti átalakítására, a vidéki ipar és az ország elmaradottabb 

nyugati tartományainak fejlesztésére, az infrastruktúra modernizálására törekedett. Az állami 

szektorban számos reform végrehajtását tervezték a részvény-tulajdonjogok megosztása, a 

vagyonkezelés, a szabályozó-felülvizsgáló rendszer, valamint a belső ügyvitel területén. 

Feladatul tűzték ki továbbá a vállalatok teljes önállóságának megvalósítását, az ország 

adottságainak megfelelő és a vállalkozásoktól független, de üzleti alapon működő 

társadalombiztosítási rendszer kiépítését, a hazai és nemzetközi piacok lehetőségeinek jobb 

kihasználását, a nyitási program gyorsabb kiterjesztését az energiagazdálkodás, a szállítás, a 

távközlés és az infrastruktúra más területeire, a külföldi befektetések feltételeinek javítását, 

valamint a Világkereskedelmi Szervezetbe (WTO) való belépést.  

 A 2005-2006-os évekről nyilvánosságra került adatok szerint a fejlettségi mutatók 

tekintetében minőségi változás következett be Kína helyzetében, nemzetközi megítélésében. 

A 2008-as évben kezdődött nemzetközi pénzügyi válság Kínát sem kerülte el, összességében 

azonban az ország sikeres évet zárt: gyorsan növekedett, lendületben maradt a gazdaság, nőtt 

a társadalmi jólét és stabil a gazdasági szerkezet. A reform és nyitás politikájának harminc 

évvel ezelőtti bevezetése eredményeként Kína 2007-ben a világ harmadik legjelentősebb 

gazdaságává vált, egyes elemzők szerint az ország legkésőbb 2015-re a világ első 

gazdaságává válhat. 

 Kína hagyományosan legnagyobb külkereskedelmi partnerei az EU, az USA, 

Hongkong, Japán, az ASEAN, Dél-Korea, Oroszország, India és Tajvan. 2006-ig több éven 

keresztül Kína legnagyobb exportpiaca az USA volt, 2007-re azonban az EU vette át az első 
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helyet. 2008-ban az EU országaival folytatott kétoldalú kereskedelem 425,6 Mrd USD-ét ért 

el.  Kína külkereskedelmi többlete az EU-val szemben 160 Mrd USD volt (ITD, 2009). 

 A kínai kormányzat kiemelt figyelmet fordít a tőkekihelyezés növelésére is, ezért több 

szegmensben is létrehoztak, illetve újjászerveztek állami pénzügyi befektetési cégeket. A 

korábbinál nagyobb jelentőséget tulajdonítanak a közép- és kelet-európai tagországoknak, 

illetve az unióhoz még nem csatlakozott kelet-európai országoknak.  

 A kínai felemelkedés, mint geostratégiai folyamat a globális erőközpontok 

megváltozását, átrendeződését hozta, s ennek következtében várható, hogy a 21. század 

elejére a globális erőcentrum a Csendes-óceán medencéjébe helyeződik át. Kína és az Európai 

Unió egyre bővülő és szorosabbá váló gazdasági és kulturális együttműködésével az eurázsiai 

térség az euro-atlanti és a csendes-óceáni térséggel egyenrangú geopolitikai entitássá válhat 

(Rácz, 2007). 

 

Közép-Ázsia 

 

 A térségnek az elmúlt két évtizedben bekövetkezett biztonságpolitikai felértékelődése 

a geopolitikai helyzetéből adódó jelentős szerepnek köszönhető. Afganisztán és a kialakult 

konfliktushelyzet a közép-ázsiai országokban egyre erősödő iszlám radikalizmussal való 

kapcsolódása miatt is a figyelem középpontjába került. Az európai integrációk szempontjából 

kihívást, veszélyt jelent a térségben egyre súlyosabbá váló harccselekmények, amelyek 

mögött a kábítószer-termelés és -kereskedelem, az ehhez kapcsolódó szervezett bűnözés, 

valamint a terrorista szervezetek és a szélsőséges iszlám mozgalmak aktív tevékenysége áll. A 

Közép-Ázsiában regnáló autokratikus politikai rendszerek, a Szovjetunió szétesését követően 

kialakult súlyos gazdasági és szociális problémák igen kedvező táptalajt jelentenek az 

alapvetően vallási töltetű szélsőséges nézetek terjedéséhez. Az utóbbi években jelentősen nőtt 

a radikális iszlám szervezetek tevékenysége, amely a térség biztonságának jelentős romlását 

okozza. Az Üzbegisztán, Tadzsikisztán és Kirgizisztán által közrefogott területen 

koncentrálódott radikális csoportok, különböző terrorszervezetek, szélsőségesek – kihasználva 

az ott élő lakosság igen nyomorúságos helyzetét és ebből adódó elégedetlenségét – aktív 

szervező, toborzó munkával fejlesztik képességeiket, ami jelentős kihívás a nemzetközi 

szervezetek, de a térségnek a nyugati államokkal együttműködni kívánó országai számára is. 

 A térségben, a multilaterális irányban fejlődő világ erőközpontjai – az Egyesült 

Államok, Oroszország és Kína – igyekeznek befolyást szerezni, ezzel irányításuk alá vonni a 

térség folyamatait, de ez a versengés nem a megoldás irányába hat, hanem elodázza a térség 
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biztonsági helyzetének javítását. Az alapvető probléma, a kábítószer-termelés és -

kereskedelem visszaszorítása csak nemzetközi összefogással lehetséges, amíg ez a törekvés 

eredménytelen, addig várható az Európába irányuló kábítószer-kereskedelem intenzitásának 

növekedése, s ezzel együtt a térségben kialakult, működő terror- és szélsőséges szervezetek 

anyagi erősödése (Lakatos, 2004).    

 

Az afrikai térség fejleményeinek hatása Európára 

 

 A múlt század utolsó évtizedében Afrika országainak többsége még mindig a nemzetté 

válással küzdött, a törzsi viszályok, szeparációs törekvések továbbra is a társadalmi-gazdasági 

fejlődés gátját jelentették. A fejlett és a fejletlen világ közötti fejlődési szakadék tovább nőtt 

(Czene  – Szternák, 2009).  

 Afrika országainak földrajzi elhelyezkedéséből, nyersanyag és ásványkincs 

meglétének és kitermelhetőségének különbözőségeiből adódóan, valamint a törzsi, vallási 

ellentétek következtében a térség országai között jelentős konfliktusok (polgárháborúk, helyi 

fegyveres villongások) alakultak ki, ami negatívan befolyásolja a külföldi tőke beáramlását, a 

fejletlen infrastruktúra minőségi átalakítását, a gazdaság emelkedését. A konfliktusok nagy 

aránya, valamint a szociális-gazdasági helyzet súlyos volta következtében kialakult 

nagyarányú korrupció gerjeszti az illegális kereskedelmet, ami elsődlegesen a kábítószer-, a 

fegyver- és embercsempészetre koncentrálódik. Az afrikai államokat általánosságban az 

erőszak alkalmazása jellemzi, ami a tömeges elvándorlást, a térség társadalmi-gazdasági-

biztonsági helyzetének romlását eredményezi. 

 A nemzetközi figyelem Afrika felé fordulása a bipoláris világrend, a hidegháború 

befejeződését követően következett be, amikor az Egyesült Államok, Oroszország és a 

világhatalmi létrán egyre feljebb kerülő Kína, felismerve a világban jelentkező 

energiagondokat, valamint a nyersanyagkészletek kitermelésére irányuló fokozott igényeket, 

„újra felfedezte” Afrikát. Kína a kontinensen folyamatosan dúló háborúk, konfliktusok 

fegyverigényének kiszolgálásával jelentős energia és nyersanyag utánpótláshoz juthat(ott). 

Kína az ezredfordulón az afrikai térség jelentős fegyverutánpótlás szállítójává vált, de az 

általános kereskedelem területén az 1995-ös állapothoz képest 2006-ra tizennégyszeresére 

növelte befektetéseit, amit a jelen időszakra 100 milliárd USD szintre (az 1995-ös 4 

milliárdról) kívánt emelni (Európai Parlament, 2010). 

 Az Európai Unió az afrikai országok irányában kialakított stratégiája a Maastricht-i 

Szerződés megfogalmazásában öltött először testet, amennyiben azokat fontos 
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nyersanyagbázisainak, illetve az európai árúk hatalmas piacának jelölte meg. Az EU Afrika 

Stratégiájának 2005. évi megalkotása, illetve a Stratégiai Partnerség 2007. évi megkötése 

hivatott a kölcsönös érdekek hangsúlyozásával megfelelő keretet biztosítani az 

együttműködéshez. 

 Az EU biztonságfelfogásában az európai biztonság feltétele a globális biztonság 

megteremtése, a nemzetközi jog érvényesítése, illetve a konfliktusok okainak átfogó 

megközelítésén alapuló konfliktuskezelés, azaz a kiváltó tényezők (szociális problémák, 

társadalmi, etnikai, vallási, egészségügyi, környezeti problémák) megfelelő kezelése. Cél az 

erőszakos cselekmények megakadályozása, a konfliktusok kitörésének, megismétlődésének 

megelőzése. 

 Földrajzi helyzeténél fogva az Afrikában kialakult kockázatok és veszélyek 

komplex módon gyakorol(hat)nak hatást Európára, Európa biztonságára. Az afrikai 

„bukott államok” anarchikus viszonyai közül menekülők áradata humanitárius katasztrófát, 

regionális – társadalmi és gazdasági – bizonytalanságot okozhatnak az európai országokban, 

illetve ezen országokban kialakult instabil politikai-társadalmi helyzet melegágya lehet a 

nemzetközi terrorizmusnak, a tömegpusztító fegyverek elterjedésének, a szervezett 

bűnözésnek. 

 

A 21. század kihívásai 

A kihívások fajtái és csoportosítási lehetőségei 

 

 A korábbi – bipoláris világrend alapvető fenyegetéséből adódó – nukleáris világháború 

veszélyével szemben mára a kihívásoknak, veszélyeknek, fenyegetéseknek széles 

spektrumával kell szembe nézni, ezért fontos azok megfelelő csoportosítása, rendszerezése, 

hogy kezelésükhöz, hatásaik csökkentéséhez, vagy megszüntetésükhöz a megfelelő és 

hatékony erőket, eszközöket, módszereket tudjuk alkalmazni. 

A kihívások fajtái, csoportosításuk 

A Föld népességének alakulása, az egyes országok demográfiai jellemzőinek változása, ennek 
biztonságpolitikai vetületei: 

Ø a létfeltételek megfelelősége (alapvető szükségletek megléte: élelmiszer, víz) 

Erőforrások rendelkezésre állása: 

Ø fosszilis energiaforrások drasztikus csökkenése 

Ø nukleáris energia felhasználásának korlátai 
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Globalizáció negatív hatásai: 

Ø egyenlőtlen fejlődésből adódó különbözőségek elhatalmasodása 

Ø gazdasági instabilitás kialakulása 
Ø az informatikai fejlődéssel együtt jelentkező befolyásolhatóság, támadhatóság 

Ø a kereskedelem jelentős növekedéséből adódó szállítási problémák 
Ø illegális kereskedelem növekedése, feketegazdaság burjánzása, szervezett bűnözés 

Ø gazdasági, pénzügyi válságok kialakulása  
Ø szélsőségek megjelenése 

Katonai kihívások 

Ø helyi (nemzetiség, vallási alapú) konfliktusok, háborúk 

Ø instabil régiók, országok közötti viszályok, konfliktusok kiszélesedése, 
elmérgesedése 

Ø ország csoportok közötti fegyverkezési verseny veszélye 
Ø nukleáris eszközök illetéktelen személyek, országok tulajdonában 

Kulturális különbözőségekből adódó konfliktusok 

Ø vallási, felekezeti különbözőségek 

Ø terrorizmus 

 

Az új kihívások, kockázatok, veszélyek megjelenése és ezek jellemzői 

 

A hidegháború időszakában – a VSZ és a NATO katonai szembenállása miatt – a 

biztonság elsősorban katonai biztonságot jelentett és így a kihívások, a veszélyek 

egyértelműek voltak. Ma viszont a konkrét, jól azonosítható veszélyek helyett sok esetben 

nehezen azonosítható, együttesen jelentkező kihívásokkal és kockázatokkal kell számolni. 

Általánosságban megállapítható, hogy Európa biztonságát nem a katonai szembenállás, 

hanem egyes országok belső vagy külső politikai, társadalmi és gazdasági zavarai, főleg a 

belső egyensúlyvesztésből adódó konfliktusai fenyegetik. A belső instabilitás – mint például 

a volt Jugoszlávia esetében – természetesen kihat a biztonságpolitika katonai elemeire is. A 

volt Jugoszlávia belső válsága, széthullása, etnikai megosztottsága és a belgrádi rezsim 

diktatórikus politikája helyi (lokális) katonai konfliktust idézett elő. A jugoszláv válságot 

lezáró Dayton-i megállapodás azonban máig sem hozta a konfliktus teljes megoldását, jóllehet 

a térség két állama – Horvátország és Albánia - mára már az Észak-atlanti Szerződés 

Szervezetének tagja lett. Bosznia-Hercegovina és Koszovó, a területükön állomásozó 

nemzetközi erők jelenléte ellenére is, magában hordozza az etnikai alapú ellenérzéseket, 
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amelynek feloldására jelenleg nem, csupán ellenőrzés alatt tartására képes a nemzetközi 

közösség. 

Az új „nemzetközi rend” születése „univerzális” kihívások elé állítja az egész 

emberiséget. Tekintettel arra, hogy a globális kihívások és veszélyek nem szoríthatók 

államhatárok közé, kezelésük és leküzdésük nemzetközi összefogást igényel. A globális 

kihívások és kockázatok nem minden régióra és országra hatnak egyformán. A terrorizmus – 

mint általános kihívás – pl. különböző formákban és hangsúlyokkal jelentkezik Dél-

Amerikában, Észak-Afrikában, Közép-Ázsiában vagy Európában. Más lehet azonban a 

helyzet egyes környezeti ártalmak, pl. a globális éghajlatváltozás vagy a trópusi őserdők 

kiirtásának következményei esetén. A természeti környezet egységes egész, és mint ilyen, az 

egész emberiség közös kincse. A csernobili katasztrófa már 1986-ban felhívta a figyelmet 

arra, hogy a környezeti katasztrófák nem ismerik az országhatárokat és csak regionális vagy 

nemzetközi együttműködés révén számolhatók fel. 

A változások drámai módon formálhatják át a politikai közösséget alkotó nagy és kis 

embercsoportok természetes, illetve mesterséges környezetét. Egyes régiók soha nem 

tapasztalt hőmérséklet-ingadozásokat, csapadékmaximumokat vagy szárazságot élhetnek át. 

Az erdőket füves ligetek válthatják fel, a szubtrópusi vidékek elsivatagosodhatnak. A téli 

vagy nyári sportlehetőségekre épített üdülőterületek az emberi életre alkalmatlanná válhatnak. 

A megélhetési feltételek gyökeres romlása az életmód drasztikus átalakítását teheti 

szükségessé. A fokozatos átalakulás váratlan társadalmi és gazdasági változásokhoz; tömeges 

népmozgásokhoz; az anyagi, technológiai és humán erőforrások nemzeti, politikai, kulturális 

és etnikai közösségek közötti átrendeződéséhez, robbanásveszélyes helyzetekhez vezethet, 

beleértve a fegyveres konfliktusok kialakulásának lehetőségét is. 

Környezeti kihívásokat támaszt a katonai szféra is a leszerelési, fegyverzetkorlátozási, 

haderő csökkentési folyamat kapcsán „feleslegessé” vált nukleáris anyagok, töltetek és vegyi 

fegyverek felelőtlen tárolása vagy szakszerűtlen megsemmisítése révén. A volt szovjet haderő 

erkölcsileg és technikailag elavult atommeghajtású tengeralattjárói, nukleáris és vegyifegyver-

készletei még sokáig komoly környezeti fenyegetést jelentenek. 

A hazai közvéleményben még alig tudatosult az a globális veszély, amelyet a 

tömegpusztító fegyverek elterjedése (proliferációja), a jogellenes fegyverkereskedelem és a 

technológia illegális átadása idéz elő. Hazánk “intézményi szinten” már felismerte e veszélyt 

és a nonproliferációs tevékenység (politikai) jelentőségét. Ennek megfelelően csatlakoztunk 

az összes nonproliferációs rezsimhez, illetve „klubhoz” és megerősítettük részvételünket a 

régebbi egyezmények végrehajtásában.  
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A proliferáció összefügg a terrorizmus globális kihívássá válásával, hiszen a terrorista 

államok vagy csoportok tömegpusztító fegyverek megszerzésére törekednek. Könnyen 

elképzelhető, hogy egy fanatikus fundamentalista terrorista csoport milyen veszélybe sodorná 

az emberiséget, ha nukleáris vagy biológiai fegyverhez jutna.  

A globális gazdasági és pénzügyi instabilitás lehetősége teljesen új kihívások, 

kockázatok elé állítja az emberiséget, és az érintett országokban nem csupán gazdasági, 

hanem politikai válságot is előidézhet. Az államok közötti rendkívül összetett kölcsönös 

függőség, az interdependencia, azaz a gazdasági és pénzügyi folyamatok bonyolult 

összekapcsolódása révén (az egész világot átfogó informatikai hálózat közvetítésével) a 

világgazdaság vagy a nemzetközi pénzügyi rendszer egyensúlyának megbomlása esetén az 

államok és kormányok stabilitása teljesen váratlanul meginoghat.  

Európa egységesülési folyamata nem zökkenőmentes. A kialakult pénzügyi 

világválság következtében a szigorú költségvetési politikák által uralt gazdaságfejlesztési 

stratégiák nehezen kezelik a járulékos szociális problémákat, mindenekelőtt az aggasztó 

méretű munkanélküliséget. Növekednek a különbségek a társadalom egyes csoportjai között, 

valamint az országok és a régiók viszonylatában. A folyamatoknak „nyertesei” és „vesztesei” 

vannak, ami kül- és belpolitikai téren egyaránt fokozhatja a bizalmatlanságot, az 

elégedetlenséget, az „euro-szkepticizmust”, a szélsőséges nézetek iránti fogékonyságot, a 

„bűnbak-keresést”.  Sok helyütt előtérbe kerülnek a részérdekek, a rövidtávú megfontolások. 

Európa számos országának egységét szeparatista mozgalmak veszélyeztetik. A tömeges - 

részben illegális - bevándorlás következményei próbára teszik a vallási, kulturális, nyelvi, 

gazdasági közösségek megtartó, túlélő-, alkalmazkodó- és tűrőképességét. A globalizáció 

kontinentális és nemzeti méretekben, de az egyén szintjén is fenyegeti az azonosságtudatot, és 

nézetkülönbségekhez vezet Európa, valamint Észak-Amerika, Európa és Ázsia, illetve Afrika 

között. 

Az információs kihívások és kockázatok azonban nemcsak a pénzügyi közvetítő 

funkciók révén okozhatnak váratlan nehézségeket, hanem percek alatt működésképtelenné 

tehetik egy ország hírközlési rendszerét, polgári és katonai vezetését. Még magányos „cyber-

terroristák”, vagy akár játékos kedvű számítógépes „csodagyerekek” is behatolhatnak a 

védelmi rendszerek számítógépes hálózataiba, és képesek lehetnek arra is, hogy 

összekuszálják a banki- és tőzsdeügyleteket, vagy megbénítsák a nagy internet-szolgáltatók 

működését. A CIA és az FBI szerint a terrorista államok olyan programokat fejlesztenek ki, 

amelyekkel súlyos csapásokat képesek mérni az ellenségesnek tekintett államok 

létfontosságú, ugyanakkor könnyen sebezhető katonai és polgári infrastrukturális rendszereire 
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(pl. a hírközlési vagy az energiaszolgáltató hálózatokra, illetve a katasztrófa-elhárító 

rendszerre). 

A globális társadalmi, politikai kihívások – többek között – az Észak és Dél közötti 

ellentétekkel, az elszegényedéssel, a demográfiai problémákkal, (a túlnépesedéssel vagy 

éppen a népességfogyással), a szervezett bűnözéssel és kábítószer-kereskedelemmel, a 

szélsőséges vallási és politikai mozgalmak megjelenésével kapcsolatosak. 

A délszláv válság rámutatott arra, hogy a hidegháború megszűnése után mennyire 

megváltozott a regionális kockázatok és kihívások jellege. Jugoszlávia példázta az erőszakkal 

összetákolt államok dezintegrációjának bonyolult folyamatát, amelyhez a külső feltételeket az 

európai egyensúly felbillenése (a demokrácia és a piacgazdaság térnyerése, a megcsontosodott 

rendszerek fennmaradásában érdekelt erők védelembe szorulása), a belső feltételeket pedig az 

elfojtott társadalmi, vallási, nemzetiségi ellentétek felszínre törése teremtette meg.  

A volt Szovjetunió területén megalakult új államok problémái alapvetően belpolitikai 

és nemzetgazdasági téren jelentkeztek elsősorban, ezért – Ukrajnát kivéve – a földrajzi 

távolság miatt hatásaikban nem érintették annyira közvetlenül Magyarországot, mint a 

délszláv válság, de hosszabb távon komoly potenciális kihívásokat és kockázatokat 

eredményezhetnek. Hazánk érdekeire az utódállamok közül Oroszország méretei, katonai 

ereje, stratégiai jelentősége, olaj- és földgázpiaci szállítói pozíciói révén, Ukrajna pedig a 

földrajzi közelség és a szomszédsági kapcsolatok befolyásolására képes nemzetiségi tényező 

miatt lehet hatással. 

Az orosz politikai gondolkodás prioritásait jól tükrözi a Putyin-kormányzat által 

jóváhagyott stratégiai dokumentumok keletkezésének sorrendje és a tartalmi elemeik közötti 

viszony. Először a nemzetbiztonsági koncepció született meg, majd azt követően a katonai 

doktrína látott napvilágot. A sorban harmadik meghatározó összefoglaló útmutató a 

külpolitikai koncepció volt. Moszkvának azonban nincs nyilvánosan meghirdetett gazdasági, 

vagy komplex társadalomfejlesztési stratégiája, amelynek alkalmazásával kezelni lehetne 

Oroszország valóban égető problémáit, beleértve pl. a demográfiai tendenciák és a 

katasztrofális egészségügyi helyzet hosszú távon várható következményeit. Míg más európai 

országok a gazdaság és a társadalom fejlesztésének külső és belső feltételeit igyekeznek 

megteremteni, addig úgy tűnik, hogy az orosz megközelítésben a "nemzetbiztonság" 

oltalmazása és a nagyhatalmi pozíció fenntartása az elsődleges stratégiai cél, aminek 

alárendelték az egyéb politikai, gazdasági, társadalmi és kulturális aspektusokat. 

Az orosz külpolitikai koncepció minden mást megelőző kulcsszavai: biztonság, 

nemzeti érdek, erő, befolyás. Az ebből kirajzolódó stratégia védekező jellegűen tekinthető, az 
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észlelt fenyegetések féken tartására, a bekövetkezett nemzetközi pozícióvesztés okozta károk 

mérséklésére, a tendencia visszafordítására irányul. Ebben a viszonyítás-rendszerben a 

kiemelkedő veszély az Egyesült Államok világméretű "előretörése", dominanciája; az ENSZ 

szerepének csökkenése; a globalizációs, integrációs folyamatokból való kirekesztettség 

lehetősége. E tendenciák ellensúlyozására szolgálnak a "multipoláris" világ kialakítására 

irányuló politikai erőfeszítések, Oroszország katonai erejének fenntartása és növelése, a 

regionális vetélkedésbe való bekapcsolódás (azon belül mindenekelőtt a "közel-külföld" 

feletti befolyás fenntartása). Továbbá a gazdasági kapcsolatok fejlesztése, a szövetségesi és 

partnerségi viszonyok alakítása, valamint az országról kialakított kép javítása, a nemzetközi 

közvélemény „pozitív” formálása (a demokrácia és az emberi jogok előmozdításának ürügyén 

a szomszédos országok oroszajkú lakosságának érdekében való fellépés kilátásba helyezése). 

 

A délszláv és a poszt-szovjet kockázatok mellett Európába még más térségek felől is 

kisugároztak és továbbra is kisugározhatnak regionális instabilitáshoz vezető hatások. Ezek 

egyik forrása az „egyenlőtlen fejlődés”, ami abból származik, hogy kontinensünk országai 

nem egyszerre és nem egyformán indultak el, illetve haladnak a demokratizálódás, valamint a 

piacgazdaság létrehozásának útján. Emiatt is számolni lehet különböző „választóvonalak” 

kialakulásával, (pl. a nemzetközi integrációs szervezetek tagsági viszonyai mentén). Az 

integrációra érett államok a fejlett európai intézményrendszerbe bekapcsolódva progresszíven 

fejlődhetnek, a többiek pedig úgy érezhetik, hogy egyre inkább lemaradnak (legrosszabb 

esetben olyannyira, hogy egy „szegénységi küszöb” alá kerülve elvesztik esélyüket a 

felzárkózásra. 

Kontinensük perifériáján, a Földközi-tenger térségében, Észak-Afrikában, a Közel-

Keleten és a Balkánon, a Kaukázus vidékén és más közeli térségekben nemegyszer katonai 

konfliktussal fenyegető gazdasági, politikai és társadalmi válságjelenségek mutatkoznak, 

terjed a korrupció, fenyeget a kormányozhatatlanságig fajuló csőd veszélye, az instabilitás 

határokon keresztüli átcsapása. Néhány állam antidemokratikus gyakorlatával önmagát zárja 

ki a kölcsönösen előnyös együttműködési lehetőségek kiaknázásából. A problémák 

kezelésének még nincs kidolgozott és bevált módszere, noha részeredményeket - a délszláv 

válság (Bosznia) korlátok között tartásában - már sikerült elérni. Mind jobban megmutatkozik 

az európai közös kül- és biztonságpolitika (Common Foreign and Security Policy = CFSP) 

fontossága, amelynek hiányában a válságok kezelése ismétlődően felszínre hozhatja az 

európai államok közötti érdekkülönbségeket, és széthúzást, bénító vitákat eredményezhet. Az 

Európai Biztonsági és Védelmi Identitás (European Security and Defence Identity = ESDI) 
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kiteljesedése a NATO új Stratégiai Koncepciójával összhangban jelentős előrelépést hozhat e 

téren azáltal, hogy tisztázza az európai és az euro-atlanti szolidaritás kereteit, egymáshoz való 

viszonyát, a tehervállalási arányokat.  

A közel-keleti és észak-afrikai térség fejleményei közvetlen hatást gyakorolnak 

Európa biztonságára. A legerősebb kihívást a régió instabilitása képviseli, amelyet egyes 

országokban a szegénység, a túlnépesedés, a fegyverkezés, a tömegpusztító fegyverek 

birtoklásának vágya, a vallási ellentétek, a fundamentalista iszlám, a terrorizmus, valamint a 

diktatórikus, személyi kultuszon alapuló vezetés hibái idéznek elő. 

A közös kihívások tudatában az EBESZ bevonta tanácskozásaiba a mediterrán 

partnereket; az EU a Barcelonai Folyamat keretében szoros és intézményes kapcsolatokat 

alakított ki a térséggel; a dél-európai országok a Mediterrán Fórumon belül működnek együtt 

a Földközi-tenger déli partján elhelyezkedő országokkal; a NATO pedig már l994-ben 

elindította a „Mediterrán párbeszéd”-et Egyiptommal, Izraellel, Jordániával, Marokkóval és 

Tunéziával. 

A transznacionális kockázatok nem mindig jelentkeznek globális méretekben, sokszor 

van markáns regionális vetületük is. Az egyik ilyen veszély az ellenőrizhetetlen, tömeges 

illegális migráció lehet. A migráció hazánkat eddig jórészt, mint tranzitországot érintette, de a 

nyugat-európai országok szigorodó bevándorlási politikája és Magyarország “nyugatosodása” 

miatt egyre inkább célországgá is váltunk. Migrációs fenyegetettségünk nagymértékben 

fokozódhat, amint Európa egyes térségeiben vagy országaiban (vagy akár a világ távolabbi 

részein) válsághelyzet jön létre, vagy fegyveres konfliktus tör ki. 

A regionális biztonságpolitika kereteiben is fokozott figyelmet kell fordítani a 

környezeti és természeti kihívásokra. A NATO és az EU intézményesen foglalkozik a 

katasztrófák, valamint a környezeti károk megelőzésével, illetve elhárításával. Különösen 

szembeötlő a NATO-tagországok katasztrófa-elhárító szervezeteinek együttműködése.  

A Kárpát-medence közepébe „szorult” Magyarországot a környezeti ártalmak, árvizek, 

víz- és levegőszennyezések, az ipari és egyéb katasztrófák különösen nagy veszélynek teszik 

ki. A környezetvédelem, az önmagában vett fontosságán túl – áttételes összefüggések révén – 

azért is a biztonságpolitika egyik jelentős tényezője, mert könnyen államok közötti veszélyes 

konfliktushelyzet kialakulásához vezethet, ha egy határokon átcsapó akaratlan 

környezetrombolás más okból feszült, ellenséges politikai légkörben következik be. Ebben az 

esetben nehéz lehet a fejlemények tárgyilagos mérlegelése és a politikai – vagy katonai – 

reflexek elfojtása. Rendkívül fontos ilyen esetekben a katasztrófához vezető okok feltárása, a 

szándékos terrorcselekmény vagy a fegyveres erők részvételének kizárása, a katasztrófa-
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elhárítással összefüggő katonai mozgások, elővigyázatossági intézkedések értelmezése. 

 

Magyarország geopolitikai környezete, adottságai, az euro-atlanti szervezetek jelentősége 

Európa és hazánk biztonsági helyzetének (nemzetbiztonságának) alakításában 

 

A globális és regionális biztonságpolitikai kihívások, kockázatok hatása, jellege és 

erőssége nagymértékben függ az adott ország geopolitikai környezetétől. Magyarország 

földrajzi meghatározottsága eléggé sajátos. Hazánk Európa fejlődéstörténeti “törésvonalán” 

fekszik, vagyis nem a centrumban, de nem is a periférián. Olyan országok és népek veszik 

körül, amelyek együttesen Európa egészét és sokszínűségét képviselik politikai, gazdasági, 

szociális, kulturális és vallási szempontból egyaránt.  E speciális földrajzi fekvés, illetve a 

szomszédok sokszínűsége egyben azt is jelenti, hogy találkozunk az európai kihívások 

csaknem mindegyikével, tehát a hozzánk „begyűrűződő” veszélyek is igen változatosak 

lehetnek. 

Az ország földrajzi fekvése nem csak a kihívásokat vonzza, hanem lehetővé teszi 

számunkra, hogy szubregionális – sőt néhány vonatkozásban európai szinten – kereskedelmi, 

szállítási és pénzügyi központtá váljunk, politikai síkon pedig az összekötő kapocs szerepét 

játsszuk Európa keleti és nyugati, északi és déli fele között. E központi szerepünk kialakulhat 

a hagyományos gazdasági, termelési szektorban is, hiszen körülményeink ehhez megfelelő 

hátteret, stabilitást; viszonylag olcsó és jól képzett munkaerőt; fejlett infrastruktúrát, 

bankrendszert, valamint modern kommunikációs hálózatot nyújtanak. 

Összekötő szerepünk biztonsági és katonapolitikai téren is érvényesül. Úttörő szerepet 

játszottunk az euro-atlanti integráció bővülésének elindításában, a multilaterális és a 

regionális leszerelésben, a bizalomerősítésben, továbbá a béke megőrzésében. NATO- és EU-

politikánk pozitívumai mellett az ENSZ-ben is igen eredményes munkát végeztünk, hosszú 

évek óta vezető funkciókat töltünk be a nemzetközi biztonságpolitikáért és leszerelésért 

felelős bizottságokban, pl. az ENSZ Leszerelési Bizottságában (United Nations Disarmament 

Committee = UNDC) és a nemzetközi fegyverzetkorlátozási (atomsorompó-, atomcsend-, 

vegyi és biológiai fegyveregyezmények stb.) konferenciákon, sőt EBESZ elnöki szerepet is 

betöltöttünk.  

Aktívan részt vettünk a multilaterális Nyitott Égbolt Egyezmény kidolgozásában és 

gyakorlati megvalósításában. A magyar-román Nyitott Égbolt Megállapodás végrehajtása és 

külföldi megfigyelők meghívása révén nélkülözhetetlen gyakorlati ismereteket nyújtottunk a 

multilaterális nemzetközi egyezmény végleges formájának kidolgozásához. 
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Magyarország - földrajzi fekvésén túl - méreteit, természeti adottságait és lakosságát 

tekintve olyan markáns, egyedi sajátosságokkal rendelkezik, amelyek nagymértékben 

befolyásolják a globális és regionális kihívások hatásait, valamint a geopolitikai helyzetéből 

származó előnyök kihasználhatóságát. 

Bármilyen átfogó biztonságpolitikai elemzés során számolnunk kell azzal, hogy 

hazánk geopolitikai és geostratégiai szempontból nyitott ország. Regionális központi 

fekvésünk, természeti és gazdasági adottságaink, szűkös energia- és nyersanyag-készleteink, 

földrajzi kiterjedésünk, a lakosság lélekszáma, „minősége”, szerény védelmi potenciálunk és 

katonai képességeink mind a nyitottságot, a gazdasági, politikai és védelmi (katonai) 

ráutaltságot támasztják alá. Ma nem létezik olyan reális gazdasági, politikai vagy 

biztonságpolitikai, illetve védelmi koncepció, amelyet Magyarország csupán önerejére 

támaszkodva, az euro-atlanti közösségtől függetlenül képes lenne megvalósítani. 

Hazánk, az évtizedekig itt állomásozó szovjet csapatok kivonulásával visszanyerte 

önrendelkezését, és egy megújított értékrend alapján önálló kül- és biztonságpolitikát alakított 

ki. E szuverenitás azonban a mai globalizálódó világban és az objektíve adott kölcsönös 

függőségi viszonyok közepette – Magyarország nyitottsága mellett – csak mások segítségével, 

a regionális és a globális nemzetközi együttműködésbe történő bekapcsolódás révén óvható 

meg. Bármilyen szubregionális, regionális vagy más nemzetközi együttműködési formához, 

illetve intézményhez történő csatlakozás ugyanakkor a közös normák elfogadását és követését 

is jelenti. Ez pedig önállóságunk, szuverenitásunk egyes elemeinek feladásával jár. Ezt az 

önkorlátozást a NATO- (és részben az EU-) csatlakozás előkészítésével részben már 

megtettük. Elhatározásunkra önkéntesen, a parlamenti pártok támogatásával, tényleges 

szuverenitásunk biztosítása érdekében került sor. 

Geopolitikai helyzetünkből adódóan a magyar biztonság- és védelempolitika ma 

kizárólag szövetségesi keretekben értelmeződik (Lőrincz, 2009). Területi integritásunk, 

biztonságunk megóvását csak a NATO kereteiben tudjuk megvalósítani. Semmilyen más 

megoldás – semlegesség, „körkörös védelem”, szubregionális katonai szövetség stb. – nem 

lenne képes tartósan és megbízhatóan szavatolni biztonságunkat. 

A többpártrendszeren alapuló demokrácia és jogállamiság, a fegyveres erők polgári 

irányítása, a polgári és kisebbségi jogok szabad gyakorlása történelmi jelentőségű vívmány. A 

demokrácia megszilárdítását nemcsak a többpártrendszer és a nemzeti intézmények teszik 

lehetővé, hanem a NATO, az EU, az EBESZ és az Európa Tanács is segíti. 

Valódi és tartós demokrácia, stabilitás és biztonság nem létezhet a jólét bizonyos 

szintje nélkül. Készíthetünk bármilyen nemzetbiztonsági koncepciót, lehetnek bármilyen 
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biztonság- és védelempolitikai elveink, bármilyen tervek a haderő átszervezésére és 

korszerűsítésére, azok nem valósíthatók meg, ha nincsenek meg az anyagi alapok és a 

lakosság jóléte nem éri el azt a szintet, amely mellett már hajlandó támogatni e koncepciók és 

tervek megvalósítását. 

Fejlődésünk, nemzeti érdekeink és főleg biztonságunk hatékony védelme csak az euro-

atlanti szervezetek keretein belül biztosítható. A világ kontinensei közül egyedül Európában 

alakult ki egyfajta valódi, kollektív biztonsági rendszer, a NATO-n belül pedig az egységes 

arculatú Európai Biztonsági és Védelmi Politika (European Security and Defence Policy – 

ESDP). Európa nagyobb szerepet vállal saját védelmébe, biztonsága és stabilitása megőrzése 

érdekében. Az európai országok az ESDP jegyében egyelőre három feladatcsoport 

végrehajtására vállalkoznak a nemzetközi közösséggel együttműködésben: humanitárius és 

mentési, békefenntartási, valamint válságkezelési és béketeremtési feladatokra. 

A NATO-n– mint katonai szervezeten – kívül az európai biztonsági rendszer fontos 

eleme még az Európai Unió, az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet, továbbá az 

Európa Tanács is. Ezek a szervezetek a nemzetközi biztonsági rendszerbe illeszkedve az 

ENSZ Alapokmányban rögzített alapelveket követik. 

Figyelemre méltó sajátosság, hogy az európai biztonsági architektúra elemeit a 

hidegháború időszakából “örököltük”. Sokan arra számítottak, hogy e szervezetek közül 

néhány, de különösen a politikai és katonai szembenállás egyik főszereplője, a NATO nem éli 

túl a hidegháború végét. A Szövetség azonban bizonyította, hogy képes alkalmazkodni az új 

biztonságpolitikai környezethez, sőt az új európai biztonsági rendszer egyik legstabilabb, 

leghatékonyabb elemévé vált. „Túlélése” annak köszönhető, hogy hitelt érdemlő politikát 

folytat és azt jelentős katonai erővel támasztja alá, valamint „megtestesíti” az Egyesült 

Államok európai (katonai) jelenlétét is. 

Az integrációs szervezetek tevékenységének eredményességétől, az összeurópai 

biztonság megteremtésétől függ Magyarország biztonsága is. Egyik szervezet sem képes 

átfogni a biztonságpolitika összes elemét, még a NATO sem. Egy komplex biztonsági 

architektúrára van szükség, amelynek elemei kölcsönösen kiegészítik egymást (nem pedig 

rivalizálnak). 
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