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Az energiabiztonság helye és szerepe a nemzetközi kapcsola-
tok elméletében 

The role of energy security in the international relations 
theories 

Takács Gergely1 
 
Absztrakt: 
 
A tanulmány előző részében bemutatásra került, hogy Winston Churchill 1913-as, azóta 
híressé vált döntését követően az olaj hogyan vált stratégiai termékké, ami kihatással volt 
az első majd később a második világháború menetére, valamint a szövetséges országok 
közel-keleti befolyásszerzési törekvéseire. Ezek a folyamatok természetesen formálták a 
biztonsági tanulmányokat, mind tartalmát, mind az irányait tekintve. Ennek eredménye-
ként születtek meg az olyan fogalmak, mint az energia geopolitikája, illetve az energia 
geoökonómia. Jelen tanulmányban a nemzetközi kapcsolatok elméletein keresztül kívá-
nom bemutatni az energiabiztonság kérdését.  
 
Kulcsszavak: energiabiztonság, nemzetközi kapcsolatok elmélet, biztonsági tanulmányok 
 
Abstract: 
 
In the first part of the publication it has been presented that following the landmark de-
cision of Winston Churchill in 1913, oil has developed to be a strategic product. The 
aforementioned decision also had consequences to the course of the First and the Second 
World War, and affected the later efforts of the allied countries to gain influence in the 
Middle East. The course of these events shaped the perspective and the subject-matter of 
the security studies. This has resulted in the birth of notions like geopolitics of energy and 
geo-economics of energy. This paper – the second part of the publication – wishes to 
present the topic of energy security through the lenses of international relations theories. 
 
Keywords: energy security, international relations theories, security studies 
 

                                                           
1 Takács Gergely, PhD aspiráns, PTE BTK Interdiszciplináris Doktori Iskola 
ORCID azonosító: 0000-0002-0234-3846 
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Bevezetés 
 
A tanulmány előző részében bematatásra került, hogy az energiaellátás folyama-
tos biztosítása már a második világháborút megelőzően, majd az után is milyen 
stratégiai jelentőséggel bírt a nemzetközi kapcsolatok alakítása szempontjából. 
Ezen túlmenően kitértem arra is, hogy az energiabiztonság hogyan vált egyre meg-
határozóbb geopolitikai, geoökonómiai tényezővé, és ennek mik lehetnek az okai. 
A publikáció második részével a célom bemutatni, hogy az ellátásbiztonság kér-
dése milyen hatást gyakorol az államközi az viszonyokra, illetve az ezek magyará-
zatával, értelmezésével foglalkozó nemzetközi kapcsolatok elméleteire. 
 
Energiabiztonság és a nemzetközi kapcsolatok elmélete 
 
Az energiabiztonság tradicionálisnak tekinthető realista megközelítése szerint az 
energia fontos szerepet játszik abban, hogy egy állam a céljai eléréséhez szükséges 
képességekkel rendelkezzen. Annak ellenére is igaz lehet ez az állítás, ha figye-
lembe vesszük azt, hogy a realista és neorealista elmélet a képességek esetében 
szinte kizárólag a katonaiakra gondol, és kevesebb figyelmet fordít a gazdasági 
vagy környezeti/környezetvédelmi tényezőkre, bár nem is zárja ki őket. Erre Ken-
neth Waltz2 és Hans J. Morgenthau3 a realista iskola legmeghatározóbb képvise-
lői ki is térnek munkáikban.  

A realista elmélet a gazdasági képességek közül az energetikát nem tekinti 
olyan elemnek, amely képes lenne érdemben befolyásolni a konfliktusokat, és eb-
ből kifolyólag nem is tud igazán hatással lenni az államok biztonsági percepciójára, 
ezért a katonai képességeket sem érinti. Waltz4 jól ismert meglátása szerint a biz-
tonság gazdasági aspektusainak bevonása a neorealista elméleti keretbe, megbon-
taná annak koherenciáját, belső egységességét. Mindezek alapján látható, hogy 
realista és a neorealista megközelítés mellőzi mindazt a komplexitást, amit a gaz-
daságbiztonság, illetve azon belül az energiaellátás folyamatossága magában hor-
doz.  

Ugyanakkor azt indokolt megjegyezni, hogy azt az offenzív realista elmélet 
képviselője, John J. Mearsheimer5 is elismeri, hogy az olyan nem biztonsági jellegű 

                                                           
2 Kenneth Waltz (1979) p. 192 
3 Hans J. Morgenthau (2005) p. 64. 
4 Waltz (1979) p. 71–72 
5 John J. Mearsheimer (2004) 
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célkitűzéseknek, mint amilyen a gazdasági prosperitás, hatalmi szempontból jelen-
tőségük lehet, hiszen hozzájárulhatnak a katonai képességek fenntartásához, fej-
lesztéséhez. Abban az esetben viszont, ha a katonai és a gazdasági tényezők között 
kell választani, mindig az előbbi élvez elsőbbséget. Jelen tanulmány szempontjából 
Orbán Anita6 – aki az orosz energiafegyverrel összefüggésben vizsgálta a nemzet-
közi kapcsolatok elméleti kereteit – azon megállapítása bír relevanciával, amely 
szerint a realista megközelítés alapján az energetikai vállalatok expanzív fellépé-
sére akkor kerülhet sor, ha – jelen esetben – Oroszország katonailag nem kellően 
erős céljai eléréséhez. Tehát az energetikai ágazat az erőprojekció egy ideiglene-
sen használható eszköze. Ehhez a megközelítéshez némileg közelebb áll már a 
klasszikus realista és a neorealista iskola szintézisének eredményeként létrejött 
neoklasszikus realista elmélet, amely különbséget tesz a hatalom és a külpolitikai 
célok között.7 Az előbbi ugyanis ahhoz szükséges, hogy az államok befolyással tud-
janak lenni másokra, miközben az országok külpolitikai érdekei vezérlik a nemzet-
közi közegben való mozgást. Ez egyben azt is jelenti, hogy amíg a klasszikus realista 
elmélet szerint az államok biztonságot keresnek, addig a neoklasszikus realista 
megközelítés alapján az államok a nemzetközi viszonyok anarchikusságára úgy re-
agálnak, hogy megpróbálnak irányítást, befolyást szerezni a külső környezet felett. 
Ezzel kapcsolatban jegyezte meg Fareed Zakaria,8 hogy az államok valójában nem 
az erőforrások, hanem a befolyás maximalizására törekednek. Robert Gilpin és 
William Wohlforth9 mindezt annak kihangsúlyozásával egészítette ki, hogy a nem-
zetközi gazdasági nyomásgyakorlásnak milyen nagy szerepe lehet egy asszertív 
külpolitika10 vitelében.  

Fontos eleme még neoklasszikus realista elméleti keretnek, hogy – realista és 
neorealista iskola képviselőinek kritikái ellenére – azt az álláspontot képviselik, 
hogy a nemzetközi kapcsolatoknak nem az országok, hanem az azokat irányító ál-
lam és/vagy kormányfők a főszereplői. Ezzel kapcsolatban Zakaria11 megjegyzi, 
hogy az országok vezetői jellemzően akkor törekednek a befolyásuk határon túlra 

                                                           
6 Orbán Anita (2008) p. 12 
7 Česnakas (2010) p.45 
8 Idézi Orbán (2008) p. 21 
9 Idézi Orbán (2008) p. 21. 
10 Gilpin és Wohlforth a munkájukban többek között azt vizsgálták, hogy az államközi 
viszonyrendszer befolyásolásának a katonai vagy a gazdasági eszközei a legköltségha-
tékonyabbak. 
11 Idézi Česnakas (2010) p. 46 
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történő kiterjesztésére, amikor azt érzékelik, hogy hatalmuk megnövekedett. Ez a 
hatalom valamennyi esetben materiális alapokon nyugszik, ami adott esetben tes-
tet ölthet energiahordozó formátumban is. A vezetők jelentősége akkor jelenik 
meg leginkább, amikor döntést kell hozni arról, hogy ezt a lehetőséget milyen (kül-
politikai) célra használják fel. Ebből egyenesen következik, hogy az energiapolitikát 
azokban az országokban lehet külpolitikai célokra felhasználni, ahol szorosabb a 
kapcsolat a kormány és az ágazat között. Ennek fennállása esetén a nemzeti hata-
lom könnyen konvertálhatóvá válik állami hatalommá. Ez az elméleti megközelítés 
magyarázatot ad arra is, hogy egy adott állam politikai berendezkedésének de-
mokráciához viszonyított távolsága miért fordítottan arányos az energiaszektor 
hatalmi eszközként való felhasználásának valószínűségével. A fentieken kívül a 
neoklasszikus realista elmélet képviselői magukévá tették a később bemutatásra 
kerülő konstruktivista fogalmi keret egyes, a gazdaság fontosságát hangsúlyozó 
elemeit, amivel szintén kiváltották a realista megközelítéssel egyetértők kritikáit. 

A realista elmélettel szemben a liberális megközelítés kevesebb figyelmet for-
dít a biztonsági kockázatokra, emiatt jellemzően nem is tartják a nemzetközi biz-
tonsági tanulmányok részének, leszámítva a realista-konstruktivista metszetet. A 
neoliberalizmus az államok közötti viszonyrendszerben lehetőségként tekint a sta-
bil és őszinte együttműködésre, amely egyfajta (kölcsönös) haszonelvűségre ve-
zethető vissza (kereskedelmi kapcsolatok, függőségi rendszerek, nemzetközi intéz-
mények fontossága, a közösségben rejlő értékek).  

Energiabiztonság esetében a neoliberális elméletek azokra a struktúrákra épí-
tenek, amelyek államok és államok, illetve államok és vállalatok között jöhet-
nek/jönnek létre annak érdekében, a különböző energetikai kérdéseket szabályo-
zott, vagy legalább is bizonyos mértékig kijelölt keretek között tudják kezelni. Fon-
tos megemlíteni, hogy a neoliberális elmélet szerint az energiabiztonsági aspektu-
sok esetében is megfigyelhető, hogy az egyes szereplők, valamilyen fajta értékek 
mentén cselekednek a biztonságra való törekvés során. A neoliberális (részben ins-
titucionalista) elmélet szerint egy jól működő globális energiapiac számos energia-
biztonsági kockázatot kezelni tud, vagy adott esetben meg is szüntet.12 

A nemzetközi kapcsolatokon és biztonsági tanulmányokon belül a realista 
megközelítéssel párhuzamosan leggyakrabban használt elméleti keret a konstruk-
tivista, azaz az államközpontú, tradicionális nézetrendszerrel szembe helyezkedő 
irányzat. A koppenhágai iskola által megalkotott elméleti keret lényege, hogy a 

                                                           
12 Farkas (2012) 
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szűken vett katonai biztonságtól elmozdultak a kiterjesztő (gazdasági, társadalmi, 
környezeti és regionális) értelmezés és elemzési keret irányába.  

A biztonság fogalmát kiterjeszteni akarók – a konzervatív megközelítést magu-
kénak vallók kritikája szerint – az intellektuális koherenciát teszik kockára, ezért 
Barry Buzan – Ole Waever – Jaap de Wilde13 szerzők szerint jobb irány a biztonsá-
giasítás (securitization) csökkentése, azaz a kérdések áthelyezése a rendkívüli 
üzemmódból a politikai szféra rendes alkumechanizmusába. Szükség van tehát a 
biztonság és a biztonságiasodás folyamatának megkülönböztetésére a politikum-
tól. Biztonsági kérdésként ugyanis csak akkor lehet kezelni valamit, ha megfelel 
bizonyos követelményeknek. A szektorokra (katonai, környezeti, társadalmi, kato-
nai) bontás, vagy szektorszemlélet megkönnyíti az elemzést, ugyanakkor az össze-
függések megértése érdekében szükség van teljes egészében látni a folyamatokat. 
A koppenhágai iskola megközelítése tehát lényegében a különböző szektoroknak 
a biztonságiasítását jelenti.  

A három kutató, Waever, Buzan és Wilde elmélete szerint amennyiben egy 
adott kérdést, problémakört egzisztenciális fenyegetésként kezelünk, akkor ez ál-
tal azt a politikai szférából a biztonság világába helyezzük át. „A biztonságiasodás 
folyamatában az a kulcskérdés, kinek a szempontjából és kivel kapcsolatban válik 
megfontolás tárgyává a biztonság.”14 A létfenyegetettség megjelenhet egy vonat-
koztatott tárgy, vagy szektor kapcsán, amellyel szemben az állam – különleges esz-
közök alkalmazásával – külön felhatalmazás nélkül is felléphet, és rendkívüli intéz-
kedéseket foganatosíthat, amelyek igazolják, hogy a politikai eljárásokon túli lépé-
sek szükségeltettek.  

A biztonságiasításnak tehát három ismérve van: létfenyegetés, rendkívüli cse-
lekvés, egységközi kapcsolatokra a szabályok áthágásával gyakorolt hatás.15 A biz-
tonságiasítás révén egyúttal világosabbá válik az is, hogy a kultúra és a történelem 
hogyan hat a biztonságra, valamint megmutatja azt is, hogy a „biztonság nem 
egyedül az állam tulajdona, hanem más potenciális „vonatkozási tárgyakat” is ma-
gában foglal, így az identitásalapú társadalmi erőket, regionális és nemzetközi in-
tézményeket, de magát a bolygónk egészét is.”16 

A realista elméletek egyfajta kritikájaként megalkotott konstruktivista elméleti 
modell kidolgozását és újabb elemekkel való kiegészítését az évek során a szerzők 

                                                           
13 Buzan–Waever–de Wilde (1997) p. 57. 
14 Uo. p. 73. 
15 Uo. p. 82. 
16 Dannreuther (2016) p. 66 
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tovább folytatták. Ennek eredményeként kezdtek foglalkozni a kutatók azzal, hogy 
a nemzetközi biztonsági kérdéseket regionális szinten kell elemezni. Buzan és 
Waever17 szerint a regionális biztonsági komplexumok elmélete megalkotásának 
a hátterében az állt, hogy a kockázatok lényegesen könnyebben tesznek meg rö-
vid, mint hosszú távolságokat. „Egy földrajzilag sokféle anarchikus nemzetközi 
rendszerben a kölcsönös biztonsági függés rendesen regionális alapú halmazokat 
rajzol ki, amelyeket biztonsági komplexumoknak nevezünk. A kölcsönös biztonsági 
függés határozottan erősebb az ilyen komplexumokon belüli államok között, mint 
a komplexumokon kívüliek esetében.”18 

A biztonsági interdependencia tehát jellemzően regionális klasztereken, biz-
tonsági komplexumokon alapszik. A biztonságiasítás folyamata, és a kölcsönös biz-
tonsági függőség lényegesen intenzívebb az ilyen komplexumok tagjai között. A 
regionális biztonsági komplexumokat úgy is le lehet írni, mint egy csoport bizton-
sági dilemma földrajzilag koncentrált területen, ahol az államok alapvető bizton-
sági percepciói (sikeresen szekuritizált ügyek összefűzött klasztere) annyira össze-
fonódtak és olyan kölcsönös biztonsági függőséget hoztak létre, hogy az egyik or-
szág biztonsága nem értelmezhető egy másikétól. „A kölcsönös biztonsági függés 
mintázata mindenképpen mély és tartós, sokkal több mint egyszeri kölcsönhatás, 
ennek ellenére nem tekinthető állandónak.”19 Ezek az összetevők, illetve ezek di-
namikája határozza meg a biztonsági komplexumokat: a hatalom elosztása az álla-
mok között egy adott földrajzi egységen belül, valamint a történelmi barátsági és 
ellenségességi minták. 

A szerzők meglátása szerint egy országot önmagában vizsgálni nincs sok ért-
elme, a globális megközelítés viszont nagyon kiterjesztő, ebből adódóan csak na-
gyon általános megfigyeléseket lehet tenni. Ráadásul a globális térben az egyes 
szereplők biztonsági felfogása nagyon eltérő képet mutathat. Regionális szinten 
azonban feltételezhető, hogy egy adott térség államainak a fenyegetettségi per-
cepciója sok hasonlóságot mutat. A regionális alrendszereken belül ugyanis nem-
csak a földrajzi közelség a közös nevező, hanem a történelmi, gazdasági, politikai, 
társadalmi kapcsolódásokon keresztül a biztonsági kockázatok egy része is. Ebből 
adódóan regionális szint alatt nem is lehet egymástól függetlenül vizsgálni a külön-
böző biztonsági tényezőket. Ebből vezethető le a biztonsági komplexumok elmé-
lete is.  

                                                           
17 Buzan és Waever (2003) p. 4. 
18 Uo. p. 66.  
19 Uo. p. 71–73. 
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A Buzan és szerzőtársai által megalkotott elméleti keretben az energiabizton-
ság leginkább a gazdasági és a környezeti/környezetvédelmi szektorok vonatkozá-
sában jelenik meg és egyúttal megkérdőjelezhetetlen eme két szektor közötti szo-
ros kapcsolat is. Az ellátás és a hozzáférés biztonsága a gazdaság szereplői szá-
mára, valamint az energetikából élő vállalatok fennmaradása kétségtelenül részei 
a Buzanék által felvázolt ökonómiai szektornak. Ugyanakkor a kereslet biztonsága 
és az árak stabilitása is elengedhetetlen tényezők lehetnek bizonyos államok, va-
lamint vállalatok számára.20 

Buzan elméletének tovább gondolásaként alkotta meg a regionális energiabiz-
tonsági komplexum elméletét Mikko Palonkorpi,21 aki szerint az az alábbiakat fog-
lalja magában. Egy behatárolt földrajzi egységen belül, kettő vagy több állam ener-
getikai interakciója, ami magában foglalja az energiafüggőségi kapcsolatot ezen 
országok között, amelyet valamennyi fél – a biztonságiasítás eredményeként – 
kockázatként értékel. Az energetikai interakciók magukban foglalják a kitermelést, 
az export-importot és a tranzitot is.  

Fontos kikötés – hasonlóan Buzan és Waever regionális biztonsági komplexu-
mok elméletéhez, hogy a kölcsönös energiafüggőség az adott földrajzi egységen 
belül intenzívebb, mint azon kívüli szereplőkkel.22 Az energiaellátás biztonságasí-
tása kapcsán indokolt megjegyezni azt is, hogy az állami és a vállalati érdekek egy-
aránt megjelennek, ebből adódóan a szekuritizáló szereplők beazonosítása, vala-
mint a referenciatárgy megadása problémás lehet. Másképpen megfogalmazva, 
nehézséget okozhat, hogy pontosan mit fenyegetnek az energiabiztonsági kocká-
zatok, és kik tekinthetők releváns szereplőknek a biztonságiasítás szempontjából. 

Az energiabiztonság témakörében a referencia tárgy attól is függ, hogy ki „be-
szél”. Ettől függően az energetika lehet gazdasági, politikai és biztonsági téma is. 

                                                           
20 Az esetek döntő többségében az állam biztonsága jelenti a referencia pontot, azonban 
a biztonságiasítási tényezők között lehetnek vállalatok, politikusok, tudósok, vagy akár 
civil szervezetek is. 
21 Palonkorpi (2007) 
22 Fontosnak tartom megjegyezni, hogy Barry Buzan Lene Hansennel (2009) együtt ké-
sőbb írt tanulmányukban a gazdasági biztonságra veszélyt jelentő tényezőket kiegészítet-
ték azzal, hogy a gazdaságbiztonságba bele kell érteni az energiaforrásokhoz, pénzügyi 
eszközökhöz és piacokhoz való hozzáférést, annak érdekében, hogy az elfogadható jóléti 
szintet és az állam hatalmát fenn tudják tartani. Ebből is látható, hogy ahogy a globális 
folyamatok, úgy az elemzésére szolgáló elmélet is egyre komplexebb lett. 
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Amennyiben gazdaságiként van kezelve, akkor a biztonságiasítás nagy valószínű-
séggel a megfelelő ellátásra és az árra fog fókuszálni. Ha politikai kérdésként ke-
zeljük, akkor feltehetően a függőségi és szuverenitási aspektusok kerülnek elő-
térbe, mint referencia tárgyak/objektumok. Amennyiben túlpolitizálttá válik az 
energetika, akkor az már biztonsági kockázatot is jelenthet, főleg rendkívül nagy-
mértékben, vagy teljesen kiszolgáltatott államok esetében.23  A biztonságiasító 
szereplők is változnak attól függően, hogy gazdasági, vagy politikai aspektusok ke-
rülnek előtérbe. Az előbbinél egyértelműen az energiavállalatok, míg utóbbinál az 
állam lesz a fő szekuritizáló szereplő. Manapság azonban nem lehet ennyire tiszta 
distinkciókat tenni, mivel számos – jellemzően demokrácia deficites – kitermelő 
országban hibrid szereplők találhatók: állami vállalatok. Tekintettel arra, hogy az 
állami vállalatok kevésbé átláthatóan működnek, és sok esetben nem valós adato-
kat közölnek a gazdálkodásukról, a kitermelési szintekről és a készleteik nagyságá-
ról, ezek növelhetik az energia kemény biztonsági (hard security) aspektusát. 

Az energiabiztonsági komplexumoknál az energiaforrások regionális eloszlása 
és az energiafüggőség ahhoz hasonló, mint a haderő megoszlása a politikai-katonai 
alapú biztonsági komplexumoknál. Ahhoz, hogy ki lehessen jelölni egy energiabiz-
tonsági komplexumot, az alábbi tényezőket kell figyelembe venni és értékelni: az 
energiafüggőségek relatív erőssége az energia-kereskedelem mérlege, az energia-
mix összetétele, a saját energiaforrások mértéke a fogyasztáshoz viszonyítva, to-
vábbá milyen lehetőségek vannak az energiaforrások diverzifikációjára. Fontos 
megemlíteni az energia árának a kérdését is, ami igazán akkor bír jelentőséggel, ha 
azt mesterségesen tartják alacsony áron. Ebben az esetben ugyanis nem csak a 
szénhidrogénektől függ az importáló ország, hanem az exportáló politikai jóindu-
latától is. Ennek eredményeként a fogyasztó kettős függőségi helyzetbe kerül, és a 
tisztán kereskedelmi kapcsolatok – amennyiben létezik egyáltalán ilyen államok 
között – egyértelműen politikai színezetet kapnak, mivel a saját belső stabilitásá-
nak fenntartása érdekében önkéntelenül is figyelembe fogja venni az exportáló 
ország érdekeit.  

Palonkorpi24 szerint nem lehet egzakt módon kijelenteni, hogy az energiafüg-
gőségnek milyen szintje predesztinál egy-egy országot arra, hogy regionális ener-
giabiztonsági komplexumba kerüljenek. Főleg, hogy a függőség mértékét, illetve 
annak politikai-biztonsági aspektusát (szekuritizáció) nagymértékben meghatá-

                                                           
23 Palonkorpi (2007) p. 12-13 
24 Uo. p. 13 
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rozza az is, hogy az energiamixen belül mekkora arányt képvisel az adott energia-
hordozó. Időtáv tekintetében érdemes azokra a függőségekre koncentrálni, ame-
lyek hosszú távon is érvényben maradnak, függetlenül attól, hogy a dinamikájában 
az évek során módosulások következhetnek be.  

Tekintettel arra, hogy az energiabiztonság koncepciója és annak végrehajtása 
többnyire államközpontú feladat és a viszonyítási pontok is jellemzően államok, 
regionális szinten az energiabiztonsági helyzetek eltérő szekuritizációja kormány-
közi szinteken jelenik meg. A regionális szint abban az esetben hangsúlyos, ha a 
térségen belüli energiapiacok szerkezete és a földrajzi környezet is ezt támasztja 
alá. Amennyiben a biztonságiasítási folyamat tartalmilag nemzeti és regionális 
szinten is egyezőséget mutat, és emellett úgy tűnik, hogy az egyes államok ener-
giabiztonsága egymástól nem elválasztható, akkor beszélhetünk regionális ener-
giabiztonsági komplexum meglétéről. 

Az energiabiztonsági komplexumok esetében figyelembe kell venni azokat a 
historikus barát/ellenség viszonyt eredményező tényezőket is, amelyek kihatással 
lehetnek az energiafüggőség percepciójára. Ezen aspektusok nagymértékben be-
folyásolják azt, hogy pozitív, vagy negatív energiafüggőség jön létre kettő vagy 
több ország között, azaz mennyire politizálódik át, biztonságiasodik ez a fajta de-
pendencia. Természetesen számos más tényezőt be lehetne vonni a függőség ér-
tékelésébe, azonban a tapasztalatok alapján az államközi kapcsolatokban továbbra 
is a történelmi múlt az igazán befolyásoló tényező. Annak ellenére, hogy a való-
ságban sokszor összemossák az energiabiztonság gazdasági és politikai aspektu-
sait, nem szabad megfeledkezni a különválasztásukról a helyzet elemzése során. E 
nélkül ugyanis az energiabiztonságot – szélsőséges esetben – vagy olyan kérdés-
ként kezelnénk, amit teljes mértékben a piaci folyamatok irányítanak, vagy kizáró-
lag államok által befolyásolt geopolitikai versenyként interpretálnánk. Palon-
korpi25 szerint az energiafüggőség könnyebben átpolitizálódik, biztonságiasodik 
abban az esetben, ha az államok közötti kapcsolatokat konfliktusok, ellenségeske-
dés jellemez. Ezáltal a függőség rendkívül gyorsan negatív energiafüggőségbe for-
dulhat át. Ebből kifolyólag az energiabiztonsági komplexumok túlnyomórészt lekö-
vetik a már meglévő biztonsági kölcsönös függőségi viszonyrendszereket egy adott 
régión belül.  

Mindezen tényezők alapján a regionális energiabiztonsági komplexumokat 
olyan földrajzi térségekben lehet használni, ahol az államok közötti kapcsolatok 
következtében negatív energiafüggőségi viszonyrendszer alakul ki. Azokban az 

                                                           
25 Uo. p. 14. 
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esetekben, ahol pozitív – tehát inkább piaci mechanizmusok által meghatározott 
– energiafüggőség alakult ki egy adott régióban, sokkal megfelelőbb az energiabiz-
tonsági közösség terminológia használata.  

Farkas26 szerint a V4 együttműködésre ilyen természetes regionális komple-
xumként lehet tekinteni, mert az energiabiztonsági szempontú együttműködés el-
mélyítése a 2006-os orosz-ukrán konfliktus után indult meg. Miközben a térségen 
belül az államok közötti együttműködésnek – és természetesen az ellenségeske-
désnek is – megvannak a történelmi tradíciói. A kelet-közép-európai országokat 
energiabiztonsági szempontból összeköti a hagyományos energiahordozóktól, 
azon belül is orosz gáztól és kőolajtól való nagyfokú függőség, valamint a megújuló 
energiaforrások széleskörű használatában, illetve az energiahatékonyság fokozá-
sában (és a magas energiaintenzitású gazdaság) való elmaradottság Európa nyu-
gati feléhez képest. 

A regionális biztonsági komplexumok a tagok belső struktúrája, illetve dinami-
kája alapján kétfélék lehetnek Buzan és Waever27 szerint: sztenderd és centrali-
zált. A sztenderd biztonsági komplexumok anarchikusak, mert a tagjai nagyjából 
ugyanakkora erővel bírnak, míg a centralizálton belül az unipoláris felépítés a jel-
lemző, vagy pedig igen erőteljes és kifejlett intézményesítettség látható. Ennek 
megfelelően Farkas28 szerint a regionális energiabiztonsági komplexumok eseté-
ben is beszélhetünk különböző dinamikájúakról, amennyiben ellátási oldalról kö-
zelítjük meg őket. Az államok nettó fogyasztók, vagy nettó kitermelők lehetnek és 
ez alapján három kategóriába sorolható energiabiztonsági komplexumokat hoznak 
létre. (1) Fogyasztói blokk, amikor egy, vagy két ellátó országgal szemben szekuri-
tizálják az energiát a fogyasztó államok. (2) Ellátó blokk, amikor a kereslet bizton-
sága és az árstabilitás a szekuritizáló tényező. (3) Stabil tranzit blokk, amikor az 
ellátó és a fogyasztó országok tömörülnek egybe a megbízható energiatranzit ér-
dekében.  

Buzan29 egy későbbi munkájában kifejtett megállapításai szerint a biztonsági 
komplexumokon belüli szerkezeti változások bekövetkezhetnek a regionális ha-
talmi egyensúly eltolódásával, vagy a történelmi ellenség/barát mintázatban be-
következő módosulással. A biztonsági komplexumok számára ezen tényezők men-

                                                           
26 Farkas (2012) p. 46. 
27 Buzan–Waever (2003) 
28 Farkas (2012) p. 43. 
29 Buzan (2008) p. 215-220. 
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tén négy strukturális opció érhető el. Az egyik a status quo, amikor a hatalom el-
osztásában, vagy a barát/ellenség mintázatban bekövetkező módosulások még 
nem érték el azt a szintet, hogy a biztonsági komplexum szerkezetét megváltoz-
tassa. A másik lehetőség a belső átalakulás, amikor a biztonsági komplexum szer-
kezete a meglévő kereteken belül változik meg. Lehetőség van külső átalakulásra, 
amikor a biztonsági komplexum határai változnak meg, jellemzően egy másik ál-
lam csatlakozása, vagy valamelyik tag távozása következtében. Akár bővülésről, 
akár a tagok létszámának csökkenéséről van szó, a folyamat mindenképpen több 
biztonsági komplexumban fog változásokat generálni. A negyedik opció, hogy ka-
tonai erőfölénnyel rendelkező hatalom jelenik meg egy gyengébb államokból álló 
régióban, amely agyonnyomja a térség normális biztonsági dinamikáját.  

Energiabiztonsági szempontból például egy új erőmű építése például nem biz-
tos, hogy elég a status quo megváltozásához, mivel az energiafüggőségen érdem-
ben még nem változtat. A belső átalakulás akkor következik be, amikor olyan ener-
getikai projektek végrehajtására kerül sor, amelyek jelentős változásokat generál-
nak egy adott térségben. Külső változásra akkor kerülhet sor, ha például egy infra-
strukturális beruházás révén új kőolaj-, vagy földgázvezetéket fektetnek le, ame-
lyen keresztül a komplexumon kívülről érkezhet energiahordozó. Az úgynevezett 
elnyomásra pedig akkor kerülhet sor, hogy ha egy energiaszállító teljesen mono-
polhelyzetbe kerül például az energiaszektorban végrehajtott akvizíciókon keresz-
tül. 

Mindkettőre számos példa van az elmúlt évtizedekből. A Magyarországot is 
magában foglaló kelet-közép-európai régión belül ellátásbiztonsági szempontból 
legerőteljesebben a Gazprom és rajta keresztül az orosz állam befolyásszerzési 
(megőrzési) törekvései voltak megfigyelhetők, amelyeket az érintett kormányza-
tok sok esetben európai uniós támogatásokkal kiegészítve különböző beruházá-
sokkal – határkeresztező vezetékek és gáztározók építésével –, vagy vis maior hely-
zetekre vonatkozó szolidaritást fokozó politikai megállapodásokkal próbáltak meg 
semlegesíteni, vagy legalább enyhíteni. Az utolsóként regionális energiabiztonsági 
komplexumok elmélete jól rávilágít arra, hogy egy földrajzilag lehatárolt területen 
belüli infrastrukturális beruházás (pl. egy térség országain áthaladó új gázvezeték, 
egy úszó LNG-terminál, vagy egy új offshore gázmező felfedezése) változásokat in-
dukálhat a nemzetközi viszonyrendszerben, nemcsak regionálisan, hanem akár 
globálisan is. 

A felvázolt nemzetközi kapcsolatokkal foglalkozó elméletek rávilágítottak arra 
is, hogy az ellátásbiztonság annyira összetett kérdés, hogy szükség van konzervatív 
realista elméletek meghaladására, kiegészítésre.
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Összegzés 
 
A két részre bontott tanulmány együttes konklúziójaként elmondható, hogy az 
energiabiztonság másként jelenik meg a Föld populációjának azon megközelítőleg 
negyven százalékánál, ahol legalapvetőbb áram- és vízellátás is hiányzik, mint 
azokban az országokban, ahol a társadalmi jólét és a gazdaság működőképességé-
nek fenntartásához van szükség ellátásbiztonságra. A tanulmányban (is) leírtak 
alapján egyértelműen kijelenthető, hogy a 21. századot a különböző erőforráso-
kért – legyen szó az információtechnológiai ágazat számára elengedhetetlen ritka 
földfémekről, vagy energiahordozókról – folytatott küzdelem fogja meghatározni. 
Ennek megfelelően az importőr országok a nemzeti stratégiájukat úgy fogják kiala-
kítani, hogy lehetőség szerint katonai erő alkalmazása nélkül is folyamatosan biz-
tosított legyen a hozzáférésük az erőforrásokhoz.  

Ahogy az energiaszükségletek növekednek, úgy lesznek a vezetékek egyre 
hosszabbak és kereszteznek ezáltal egyre több országot. Ez az infrastruktúra regi-
onális stabilitást és jólétet is teremthet a tranzitbevételek révén a tranzitországok-
ban, ugyanakkor instabilitást is generálhatnak az egyes vezetékek és exportőrök 
között kialakuló verseny miatt. Ez utóbbinak lehetünk a tanúi a kaukázusi és közép-
ázsiai földgáz Európába való szállítása kapcsán kialakult versenyfutásnál is. Ez egy-
ben rávilágít arra is, hogy az importőr és az exportőr országokon kívül van az álla-
moknak a harmadik csoportja is, amelyik legalább annyira stratégiai jelentőséggel 
bír, mint a másik kettő. Ezek pedig a tranzitországok, amelyek egyfajta hidat ké-
peznek a energiakészletek és a felhasználók között.  

Az energiaárak befolyásolják a kitermelő országok geopolitikai lépéseit, hason-
lóan az olyan globális jelentőségű fogyasztókéhoz, mint Kína vagy India. Az ener-
giaszektoron belüli mozgások ezáltal újraírják a kapcsolatot a geopolitika és a be-
fektetések között. A kérdés, illetve ennek a két különálló összetevőnek a pragma-
tikus kezelése és megértése elsődleges jelentőségű a nemzeti biztonság fokozása, 
valamint a szénhidrogénekkel kapcsolatos pénzügyi piacok és folyamatok megér-
tése érdekében. Ebből adódóan az összefüggések felismerése minden korábbinál 
fontosabb. 

A tanulmány második részében az energiabiztonsággal összefüggésben bemu-
tatott nemzetközi kapcsolatokkal foglalkozó elméletek esetében látható, hogy az 
azokkal leírni kívánt (nemzetközi)környezet megváltozása módosulásokat, kiegé-
szítéseket indukált még a tradicionális realista iskola vonatkozásában is, aminek az 
eredményeként megalkotásra kerültek a neorealista és neoklasszikus realista el-
méleti keretek. A nemzetközi kapcsolatokkal foglalkozó elméletek közül a konst-
ruktivista irányzat képviselői voltak azok, akik komoly erőfeszítéseket tettek azért, 
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hogy megpróbálják gondolati síkon is megjeleníteni és megmagyarázni a 20. és a 
21. század államközi viszonyrendszereiben bekövetkezett változásokat. Ráadásul 
a konstruktivista iskola képviselői folyamatosan megpróbálták implementálni azo-
kat az újabb tényezőket, amelyek szükségesek voltak az államközi kapcsolatok ala-
kulásának korábbiaknál pontosabb elemzéséhez, megértéséhez. 

A koppenhágai iskola képviselői megmutatták azt is, hogy biztonságpolitikai és 
geopolitikai elemzések esetében természetesen továbbra is fontos valamennyi 
változó figyelembe vétele az összkép (big picture) kialakítása érdekében. Ezzel pár-
huzamosan – főleg energiabiztonsági témakörben – viszont indokolt a regionális 
szintű elemzések elvégzése is, mivel a nemzetközi energetikai folyamatokat legin-
kább így lehet megérteni. A regionális (energia)biztonsági komplexumok elméletei 
azért is bírnak a téma és a tanulmány szempontjából nagy jelentőséggel, mert rá-
világítanak arra a kölcsönös függőségi viszonyra, amelyek részben az energiarend-
szerek legfontosabb három tulajdonságára (interdependens, interkonnektált, in-
tegrált) vezethetők vissza. Mindezek fényében az energiabiztonság és az ellátás-
biztonság esetében szükség lehet a jól ismert mondás, a „gondolkodj globálisan, 
cselekedj lokálisan” mondást némileg átformálni: „gondolkodj globálisan, csele-
kedj regionálisan”. Egy adott térség országai ugyanis elsősorban a szomszédos ál-
lamokon keresztül, illetve velük együttműködésben tudnak a leghatékonyabban 
cselekedni az ellátásbiztonságuk fokozása érdekében.  

Az energia egy olyan szakpolitikai terület, ami stratégiai fontossággal bír, hi-
szen az elérhetősége és az ára befolyással tud lenni egy adott ország gazdaságára, 
versenyképességére, belpolitikai erejére, stabilitására. Nem mellékes az a tényező 
sem, hogy a katonai potenciálra egyaránt hatással van az energiaellátás bizton-
sága. Emellett az energiaárban bekövetkező változások kihatással vannak az újra-
elosztásra nemzeti és nemzetközi szinten is.  

Az energiakereskedelem politikai-gazdaságtani megközelítésének kettőségére 
jól rávilágít, hogy liberális, piacgazdasági szempontból az energia egyszerre egy 
árucikk, amihez mindenkinek hozzáférése van, miközben egy olyan stratégiai ter-
mék is, aminek kézben tartásához stratégiai érdek fűződik. Ebből adódóan az ener-
getikai kapcsolatokon belül egyszerre van jelen a feszültség/konfliktus és az 
együttműködés: a kereskedelemhez együttműködésre van szükség, de eközben a 
(geo/politikai) érdekek ütközését sem lehet kizárni. Ehhez társul még annak a koc-
kázata – mind a termelő, mind a fogyasztó oldaláról –, hogy túlzott függőség alakul 
ki a másiktól. 

Akár kőolaj-, akár földgázvezetékről van szó, lefektetése esetében hosszú év-
tizedekre kizárja annak a lehetőségét, hogy ugyanabban a térségben hasonló fej-
lesztésre kerüljön sor, ezért – kifejezetten – a nemzetközi földgázkereskedelem 
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esetében a geopolitikai és stratégiai megfontolások lényegesen erőteljesebben je-
lennek meg. Az, hogy nagy távolságokra kell elszállítani az energiahordozót, egy-
értelműen behozza a képletbe a földrajzi (geopolitikai) megfontolásokat. 

A multilaterális kormányzás, vagy annak – a tanulmányban taglalt – egysze-
rűbb formája, a regionális energiabiztosági komplexumok létezésének felismerése 
és elfogadása megteremti a lehetőségét annak, hogy minden érintett számára 
egyenlő feltételek és piaci szabályok legyenek, amelyek mentén menedzselni lehet 
a kölcsönös függőséget, az energiaforrásokhoz való hozzáférést, a beruházásokat 
nemcsak az államok, hanem a piaci szféra meghatározó szereplői számára is.  

Egy jobb energiabiztonsági elméletnek a kidolgozását nemcsak az tette és teszi 
szükségessé, hogy racionális szakpolitikai elemzést lehessen majd elvégezni, ha-
nem az is, hogy sor kerüljön egy közös nyelv, fogalmi keret kialakítására, ami elen-
gedhetetlen ahhoz, hogy a tudományos szféra szereplői ugyanazt értsék a felme-
rülő problémákon és jelenségeken.  

Az elmúlt években számos olyan tudományos igénnyel megfogalmazott elmé-
let jelent meg az energiabiztonsággal kapcsolatban – jellemzően az ezredfordulót 
követően –, amelyek jó alapot nyújthatnak egy új diszciplína létrehozásához. Ezek 
egyúttal igazolják azt az elvárást is, hogy az energiabiztonság kérdésével tudomá-
nyos szinten, akár önálló diszciplína keretében is foglalkozni kell, adott esetben 
érintve a biztonságpolitikai, nemzetközi politikai, valamint a közgazdasági tudo-
mányterületeket. 
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Az EU rendészeti szerveinek együttműködése a kiberbűnözés 
ellen1 

Cooperation between EU law enforcement agencies against 
cybercrime 

dr. Simon Béla2 
 
Absztrakt: 
 
Jelen tanulmány célja, hogy kiberbűnözés elleni fellépés aspektusából az Európai Unió tag-
államainak rendészeti együttműködési platformjait és azok működését bemutassa annak 
érdekében, hogy áttekintést adjon a jelenlegi helyzetről, illetve lehetőséget teremtsen a 
fejlesztési lehetőségek feltárására. A vizsgálat módja az Európai Unió és a tagállamok in-
tézményrendszereinek, illetve funkcióinak áttekintése jellemzően az ehhez kapcsolódó 
joganyagok, közlemények, tudományos munkák, illetve a GENVAL3 kölcsönös értékelő je-
lentéseinek segítségével. Eredménye pedig a fő feladatok, célok, trendek körülírása közös-
ségi és tagállami szinten.  
 
Kulcsszavak: rendészeti szervek, kiberbűnözés, együttműködés 

  

                                                           
1 A mű a KÖFOP-2.1.2-VEKOP- azonosítószámú, „A jó kormányzást megalapozó közszol-
gálat-fejlesztés” elnevezésű kiemelt projekt keretében működtetett Ludovika Kiberbiz-
tonsági Kiemelt Kutatóműhely keretében, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem felkérésére 
készült. The work was created in commission of the National University of Public Service 
under the priority project KÖFOP-2.1.2-VEKOP- titled „Public Service Development Estab-
lishing Good Governance” in the Ludovika Cyber Security Workshop. 
2 Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Rendészettudományi Kar, ORCID azonosító: 0000-
0002-1555-3690 
3 GENVAL: Az EU Tanácsa előkészítő szervei közé tartozó Általános ügyekkel és értékelés-
sel foglalkozó munkacsoport. Azokat az intézkedéseket koordinálja, amelyek célja a 
szervezett bűnözés megelőzése és felszámolása (kivéve a belügyminiszterek 
munkacsoportjába tartozó kérdésekben) Ennek 7. körös országokat érintő értékelése 
vonatkozott a kiberbűnözésre. Bővebben: https://www.coe.int/en/web/octopus/blog/-
/blogs/genval-evalutation-reports-on-cybercrime/  
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Abstract: 
 
The purpose of this paper is to demonstrate the police cooperation platforms and their 
operation in the field of cybercrime in order to give an overview of the current situation 
and provide opportunities for exploration of development possibilities. The method of 
analysis is an overview of the institutional systems and functions of the European Union 
and of the Member States, typically through the related legal material, publications, scien-
tific works and GENVAL Mutual Evaluation Reports. The result of the analysis is to describe 
the main tasks, goals and trends on Community and Member State level. 
 
Keywords: Hungarian law enforcement agencies, cybercrime, cooperation 
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Bevezetés 
 
Jelen tanulmány célja – terjedelmi okok folytán - s em lehet az, hogy az Unió teljes 
rendészeti és igazságszolgáltatási együttműködés intézményrendszerét áttekintse 
át, hanem az, hogy a kiberbűncselekmények megelőzésével, felderítésével, bizo-
nyításával összefüggő funkciókat, intézményeket megvizsgálja. Ennek során nem 
tudja a teljes palettát bemutatni az EU-s szinten sem, hiszen számos közösségi in-
tézménynek van a kiberbűnözés ellen ható tevékenysége4, de ezek leglényegesebb 
elemeit áttekintve megvizsgálja, hogy azokhoz miként lehetne a leghatékonyab-
ban igazodni, azokat miként lehetne hatékonyabban kiaknázni.  
Az kétségtelen, hogy az Európai Unió kiemelten foglalkozik a digitális egységes pi-
aci stratégia5 teljeskörű végrehajtásával és annak egyik fő eleme a kiberbiztonság 
prioritást élvez. 

Az EU egyre nagyobb kiberbiztonsági kihívásokkal kényszerül szembenézni. A 
mai IKT6-rendszerek ugyanakkor komoly károkat szenvedhetnek biztonsági prob-
lémák, például üzemzavarok vagy vírusok miatt. Ezek az események, amelyeket 
gyakran hálózat- és információbiztonsági (NIS7) eseményeknek neveznek, egyre 
sűrűbben fordulnak elő, és egyre nehezebb őket elhárítani.8 

E veszélyeket az Európai Unió Tanácsa már rég felismerte és ennek egyik ered-
ménye volt, hogy az Előkészítő Szervek9 közt működő Általános ügyekkel és érté-
keléssel foglalkozó munkacsoport (GENVAL) is készített egy értékelést, melynek 

                                                           
4 Hiszen az Európai Bizottságnak és számos szervének, mint például OLAF (Office eu-
ropéen de lutte antifraude) az EU csalás elleni hivatalának is számos olyan vizsgálata volt, 
melynek eredményeként a kiberbűncselekmények száma csökkent 
5 Bővebben: http://www.consilium.europa.eu/hu/policies/digital-single-market/ (letöl-
tés ideje: 2017.11.02.)  
6 Információ- és kommunikáció-technológiai  
7 Network and information systems – hálózati és információs rendszerek – melyhez 
kapcsolódik a NIS Directive – NIS irányelv (az Európai Parlament és a Tanács (EU) 
2016/1148 irányelve) 
8 https://www.consilium.europa.eu/hu/policies/cyber-security/ (letöltés ideje: 
2017.11.02.) 
9 A Tanácsot feladatai ellátásában egyrészt az európai uniós tagállami kormányok 
Állandó Képviselőinek Bizottsága (a Coreper), másrészt több mint 150 szakosított 
munkacsoport és bizottság, az úgynevezett tanácsi előkészítő szervek segítik. – bőveb-
ben: https://www.consilium.europa.eu/hu/council-eu/preparatory-bodies/?Page=5 (le-
töltés ideje 2017.11.02.) 
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célja a kiberbűnözés európaihelyzetének feltárása10 volt. A jelentés átfogó képet 
nyújt az Európai Unió tagállamaiban a kiberbűnözés elleni küzdelem, a határokon 
átnyúló együttműködés és az érintett uniós ügynökségekkel folytatott együttmű-
ködés jogi és operatív vonatkozásairól. 
 
Az Előkészítő Szervek között a hálózatbiztonság és a kiberbűnözés elleni fellépés 
máshol is megjelenik. Kiemelten az alábbiaknál: 

 
 Belső Biztonságra Vonatkozó Operatív Együttműködéssel Foglalkozó Ál-

landó Bizottság (COSI)11 
 A büntető anyagi jogi munkacsoport (DROIPEN)12 
 A büntetőügyekben folytatott rendőrségi és igazságügyi együttműködés 

területén működő koordinációs bizottság (CATS)13 
 A bűnüldözési munkacsoport (LEWP) 14 
 Biztonsági Bizottság15 

 
Az Európai Unión belül sem állnak meg ezek a kérdések a büntetőjogi tényál-

lások határán, hanem a kiberterrorizmussal, kiberhadviseléssel összefüggésben 
megjelennek a közös kül- és biztonságpolitika terén is. Ezek szintén meghaladják e 
tanulmány terjedelmi korlátait. 

 
A NIS irányelv hatása a kiberbűncselekmények elleni együttműködésre 
 
Az Európai Bizottság 2013. február 7-én fogadta el „Az Európai Unió Kiberbizton-
sági Stratégiája: Nyílt, megbízható és biztonságos kibertér" című közleményét 

                                                           
10 korábbi értékelések fókuszában jellemzően a szervezett bűnözés megelőzése és fel-
számolása volt, valamint az utas-nyilvántartási adatállomány (PNR-adatok) összegyűjtése 
és felhasználása, az emberkereskedelem, a korrupció elleni küzdelem.  
11 Standing Committee on Operational Cooperation on Internal Security - 
http://www.consilium.europa.eu/en/council-eu/preparatory-bodies/standing-commit-
tee-operational-cooperation-internal-security/  
12 Working Party on Substantive Criminal Law http://www.consilium.eu-
ropa.eu/en/council-eu/preparatory-bodies/working-party-substantive-criminal-law/ 
13 Coordinating Committee in the area of police and judicial cooperation in criminal mat-
ters http://www.consilium.europa.eu/en/council-eu/preparatory-bodies/coordinating-
committee-area-police-judicial-cooperation-criminal-matters/  
14 Law Enforcement Working Party http://www.consilium.europa.eu/en/council-eu/pre-
paratory-bodies/law-enforcement-working-party/  
15 Security Committee http://www.consilium.europa.eu/en/council-eu/preparatory-bod-
ies/security-committee/  
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melynek részeként, egyik fő intézkedéseként szintén elfogadta a hálózat- és infor-
mációbiztonságnak az egész Unióban egységesen magas szintjére vonatkozó intéz-
kedésekről szóló közleményét (NIS irányelv16).17 

A rendelkezések értelmében minden tagállamnak ki kell jelölnie egy vagy több 
CSIRT18-et, mely az incidenskezelésért felelős a meghatározott szektorban és részt 
vesz a CSIRT-ek hálózatának munkájában. A döntés értelmében létre kell hozni egy 
Együttműködési Csoportot, amelynek tagjai a tagállamok képviselői, a Bizottság, 
valamint az Európai Uniós Hálózat- és Információbiztonsági Ügynökség (ENISA) és 
fő feladata a hálózati és információs rendszerek biztonsága tekintetében a tagál-
lamok között folytatott stratégiai együttműködés támogatása és elősegítése. Te-
hát itt operatív együttműködésről és adatszolgáltatási kötelezettségről nem be-
szélhetünk. 

A felmerülő informatikai incidensek természetesen nem csak kiberbűncselek-
ményekre és kiberterrorizmusra vonatkoznak, de statisztikai elemzések nélkül is 
belátható, hogy egy információs rendszerrel kapcsolatos incidenssel összefüggés-
ben az esetek túlnyomó többségében felvetődik a kiberbűncselekmény elköveté-
sének gyanúja.19 

A CSIRT-ek közti hálózat és az Együttműködési Csoport működése azonban szá-
mos kérdést vet fel.  

E tanulmány szerzője azt már korábban kifejtette20 a magyarországi Kormány-
zati Eseménykezelő Központ (GovCERT) és az LRLIBEK21 működésével összefüg-
gésben, hogy bűnüldözői szempontból hátrányos az, hogy a nyomozóhatóságok az 

                                                           
16 AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/1148 IRÁNYELVE (2016. július 6.) a 
hálózati és információs rendszerek biztonságának az egész Unióban egységesen magas 
szintjét biztosító intézkedésekről http://eur-lex.europa.eu/legal-con-
tent/HU/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.194.01.0001.01.HUN&toc=OJ:L:2016:194:TOC  
17 http://www.katasztrofavedelem.hu/letoltes/kkb/4_20160429-KKB-hatarozat-
kibervedelem.pdf (letöltés ideje 2017.11. 02.) 
18 Computer Security Incident Response Team (számítógép-biztonsági incidenskezelő 
csoport) kifejezésből képzett mozaikszó. A CSIRT kifejezést elsősorban Európában 
használják a CERT levédett kifejezés helyett, amelyet a CERT Coordination Center 
(CERT/CC) jegyeztetett be az Amerikai Egyesült Államokban.  
19 Egy természeti katasztrófa, vagy egy berendezés meghibásodása is előidézhet inci-
denseket, de például különösen utóbbi esetében a mulasztással összefüggő felelősség 
vizsgálata is indokolt lehet. 
20 Dr. Simon Béla: Rendészeti szervek együttműködése a kiberbűnözés ellen in Nemzet-
biztonsági Szemle – kézirat időpontjában megjelenés alatt 
21 BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szervezetén belül működő Létfon-
tosságú Rendszerek és Létesítmények Informatikai Biztonsági Eseménykezelő Központja - 
az állam és önkormányzat által üzemeltetett létfontosságú rendszerek és létesítmények 
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esetek túlnyomó többségében nem szereznek információt olyan incidensekről, 
amelyekben e szervezetekkel kapcsolatban álló szereplők érintettek. A megtáma-
dott, károsított, vagy annak kísérletével érintett szereplők – ilyen módon sértettek 
– nem tesznek feljelentést a nyomozóhatóságoknál és olyan együttműködési plat-
form sem került kialakításra, ami az incidensekből kinyerhető adatokat, adatbázi-
sokat a nyomozóhatóságok rendelkezésére bocsátja, ezért a nyomozóhatóságok 
azokat más ügyekben sem tudják hasznosítani.22 

Több olyan jogi megoldás született az egyes jogrendszerekben23, hogy a külön-
féle szereplőket (tipikusan informatikai rendszereket, kritikus informatikai infra-
struktúrákat üzemeltetőket) az őket érintő informatika incidensekkel kapcsolat-
ban bejelentés tételére kötelezték. A címzettek ezen kötelezettségeiknek sok eset-
ben ellenszegültek és nem tettek eleget bejelentési kötelezettségeiknek.24 Ez jel-
lemzően reputációs okokra vezethető vissza. Az érdekek tehát a legtöbb esetben 
a sértetti oldalon a büntetőeljárás megindítása ellen hatnak, ugyanakkor ez a gya-
korlat súlyosan sérti az legalitás és az officialitás elveit, tehát az állam a büntető 
igényét nem tudja érvényesíteni arra hivatott hatóságai által, mivel a jelenlegi 
rendszer lehetővé teszi, hogy a sértettek döntsenek a büntetőeljárás kezdeménye-
zéséről.25 Tárgyalt témánk vonatkozásában azonban fontos volna a büntető eljá-
rások prevenciós hatásának elérése is, továbbá a feljelentések megtételének el-
mulasztása nem csak piaci szereplők esetében jellemző, hanem állami, önkor-
mányzati aktorok esetében is. 

A bűncselekmény elkövetésének gyanújával összefüggésben a NIS irányelv leg-
lényegesebb feladat meghatározása: 
„A biztonsági események hátterében bűncselekmények is állhatnak, ezek megelő-
zését, kivizsgálását és büntetőeljárás alá vonását elősegíti, ha az alapvető szolgál-
tatásokat nyújtó szereplők, a digitális szolgáltatók, az illetékes hatóságok és a bűn-
üldöző hatóságok koordinálják tevékenységeiket és együttműködnek egymással. 

                                                           
kivételével - ellátja a nemzeti létfontosságú rendszerek és létesítmények védelmével 
kapcsolatos hálózatbiztonsági tevékenységet. 
22 Emellett persze nem kell elrendelni eleve reménytelen büntetőeljárásokat sem, de le-
hetőség sincs kiválasztani olyanokat, melyek a siker reményével kecsegtetnek 
23 Például: Incident Prevention, Warning, and Response (ipwar) manual bővebben: 
https://www.directives.doe.gov/directives-documents/200-series/0205.01-DManual-
1/@@images/file  
24 Ez vélelmezhető például abból az adatból, hogy 2017. évben a Létfontosságú Rend-
szerek és Létesítmények Informatikai Biztonsági Eseménykezelő Központ mindösszesen 3 
darab incidensről kapott bejelentést. (2017.10.26-án az Országos Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóságon tartott konferencián elhangzottak) 
25 Ez természetesen más bűncselekmény típusoknál is lehetséges: például a zsebtolvajlás 
sértettje nem kíván feljelentést tenni. 
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Amennyiben egy biztonsági esemény gyaníthatóan uniós vagy nemzeti jog szerinti 
súlyos bűncselekményekhez köthető, a tagállamoknak arra kell ösztönözniük az 
alapvető szolgáltatásokat nyújtó szereplőket és a digitális szolgáltatókat, hogy a 
gyaníthatóan súlyos bűncselekmény jellegét öltő biztonsági eseményt jelentsék az 
érintett bűnüldöző hatóságok felé. Adott esetben ajánlott, hogy a Számítástechni-
kai Bűnözés Elleni Európai Központ (Europol EC3) és az ENISA elősegítse a külön-
böző tagállamokban működő illetékes hatóságok és bűnüldöző hatóságok közötti 
koordinációt.”26 

Tehát az eddigi állami rendelkezések önmagukban is rendre a címzett szerep-
lők ellenállásába ütköztek, így a különösen összetett kérdés, hogy a NIS irányelv 
címzettjei miként fognak a közösség tagállamai irányába is információt szolgál-
tatni. A bűncselekmények megelőzése, megszakítása és az elkövetők kilétének 
megállapítása azonban ezek nélkül nem megoldható.  
 
Az irányelv a bűncselekményekkel összefüggésben az alábbi rendelkezéseket tar-
talmazza: 

A 8. pontban rögzítésre került, hogy az irányelv nem sértheti a tagállamok szá-
mára biztosított azon lehetőséget, hogy megtegyék az alapvető biztonsági érde-
keik védelméhez, a közrend és a közbiztonság megóvásához, valamint a bűncse-
lekmények kivizsgálásának, felderítésének és a büntetőeljárások lefolytatásának 
lehetővé tételéhez szükséges intézkedéseket. Az Európai Unió működéséről szóló 
szerződés (EUMSZ) 346. cikke értelmében egyetlen tagállam sem köteles olyan in-
formációt szolgáltatni, amelynek közlését ellentétesnek tartja alapvető biztonsági 
érdekeivel.  

Az irányelv meghatározásában amennyiben az Együttműködési Csoport bűn-
üldözési hatóságokkal folytat együttműködést olyan hálózat- és információbizton-
sági kérdések tekintetében, amelyek azok munkájára esetlegesen hatást gyakorol-
hatnak, tiszteletben kell tartania a meglévő információs csatornákat és hálózato-
kat. 

A megfogalmazás több helyen is a „súlyos bűncselekmények” kifejezést hasz-
nálja, ami azt mutatja, hogy az Európai Parlament és a Tanács sem látja indokolt-
nak a büntetőjogilag ugyan értékelhető, de mennyiségénél fogva nehezen üldöz-
hető cselekmények elleni fellépést, mivel azok és az officialitás elvének érvényre 
juttatása a bűnüldöző hatóságok számára felesleges terhet jelentene. 

A tagállamok büntetőjogi és nemzetbiztonsági autonómiájának védelmében 
azonban a NIS irányelv is rögzíti, hogy „nem érinti azokat az intézkedéseket, ame-

                                                           
26 Az Európai Parlament és a Tanács (Eu) 2016/1148 irányelve (2016. július 6.) A hálózati 
és információs rendszerek biztonságának az egész Unióban egységesen magas szintjét 
biztosító intézkedésekről (62.) pont  
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lyeket a tagállamok az alapvető állami funkcióik védelme, és különösen a nemzet-
biztonság védelme érdekében hoznak, ideértve az olyan információk védelmét szol-
gáló intézkedéseket is, amelyek közlését a tagállamok ellentétesnek tartják alap-
vető biztonsági érdekeikkel, továbbá a közrend fenntartása, és különösen a bűn-
cselekmények kivizsgálásának, felderítésének és büntetőeljárás alá vonásának le-
hetővé tétele érdekében hozott intézkedéseiket.” 

A NIS irányelv azonban nem önmagában álló rendelkezés, hanem egy nagy 
rendszer része, amelyben fontos előremutató rendelkezések szerepelnek. 
Ilyen például27 az Európai Bizottság ajánlása a nagyszabású kiberbiztonsági ese-
ményekre és válsághelyzetekre való összehangolt reagálásról28. 
Ebben találjuk meg az uniós szintű kiberbiztonsági esemény megfogalmazását, 
amiről akkor beszélhetünk, ha: 
 

 az esemény által okozott zavar túlságosan kiterjedt ahhoz, hogy egy érin-
tett tagállam önállóan kezelje; vagy  

 két vagy több tagállamot technikailag, vagy politikailag széleskörűen érint; 
és 

 időszerű koordinációt és reagálást igényel uniós politikai szinten. 
 
Az EU szintjén a jelentős kiberbiztonsági eseményekre és válságokra adott haté-
kony válasz gyors és eredményes együttműködést igényel valamennyi érdekelt fél 
között és erősen támaszkodik az egyes tagállamok felkészültségére és képessége-
ire, valamint az uniós képességek által támogatott összehangolt közös fellépésre. 
Az eseményekre történő azonnali és hatékony válaszadás csak a már korábban 
megtervezett és lehetőség szerint jól bevált együttműködési eljárások és mecha-
nizmusok esetén lehetséges, amelyekben a kulcsfontosságú szereplők nemzeti és 
uniós szintű szerepe és felelőssége egyértelműen meghatározott. 

A NIS-irányelv azonban nem ír elő uniós együttműködési keretet nagyszabású 
kiberbiztonsági események és válságok esetére. 

Uniós szinten a kiberbiztonsági válságokra adandó válaszokban kulcsszerepet 
játszó szereplők közé tartoznak a NIS-irányelvben nevesített Számítógép-bizton-
sági Incidenskezelő Csoport (CSIRT) hálózata, valamint az érintett ügynökségek és 

                                                           
27 Említhető még a Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az 
Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a Régiók Bizottságának: Európa kiber-
támadásokkal szembeni ellenálló képességének erősítése, valamint a versenyképes és in-
novatív kiberbiztonsági ágazat támogatása címmel – bővebben: http://eur-lex.eu-
ropa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52016DC0410  
28 A Bizottság (EU) 2017/1584 számú ajánlása (2017. szeptember 13.) a nagyszabású 
kiberbiztonsági eseményekre és válsághelyzetekre való összehangolt reagálásról  
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szervek, nevezetesen az Európai Unió (Europol / EC3), az EU Hírszerző Elemző Köz-
pontja (INTCEN), az EU Katonai Törzsének Hírszerzési Osztálya (EUMS INT) és az EU  
helyzetelemző szolgálata (SITROOM), mint a SIAC (az egységes iformációelemzési 
kapacitás), az EU-hibrid fúziós cellák (az INTCEN-ben), az EU intézményeinek háló-
zatbiztonsági vészhelyzeteket elhárító csoportja (CERT-EU) és a sürgősségi reagá-
lási koordinációs központ az Európai Bizottságban. 

A NIS-irányelv az esetlegesen bekövetkező kiberbiztonsági események kap-
csán a legtöbb feladatot a CSIRT-ek hálózatához delegálja. A CSIRT-hálózatok fel-
adatai közé tartozik az operatív együttműködés további formáinak megvitatása, 
feltárása és azonosítása is, beleértve a kockázatok és biztonsági eseményekkel 
kapcsolatos korai figyelmeztetéseket, a kölcsönös segítségnyújtást, az együttmű-
ködés elveit és módjait, határokon átnyúló kockázatokat és eseményeket. Az 
Együttműködési Csoport pedig az együttműködésben is mint stratégiai szereplő 
jelenik meg. 

Az ajánlás fontos feladatként jelöli a kommunikációt, hiszen az európai polgá-
rok és vállalkozások bizalma a digitális szolgáltatásokban alapvető fontosságú a vi-
rágzó digitális egységes piac számára. Ezért a válságkommunikáció különösen fon-
tos szerepet játszik a kiberbiztonsági incidensek és válságok negatív hatásainak 
mérséklésében. 

A tagállamoknak teljes körűen ki kell használniuk az Európai Hálózatfinanszí-
rozási Eszköz (Connecting Europe Facility29) Kiberbiztonsági Digitális Szolgáltatási 
Infrastruktúrája (CyberSecurity Digital Service Infrastructures30, DSI) által kínált le-
hetőségeket, és együtt kell működniük a Bizottsággal annak biztosítása érdekében, 
hogy a jelenleg fejlesztés alatt álló alapvető szolgáltatási platform együttműködési 
mechanizmusa biztosítsa a szükséges funkcionalitást és kielégítse az együttműkö-
dési követelményeket a kiberbiztonsági válságok során is.31 

A NIS irányelv magyarországi implementálása a 2018. május 10-én hatályba 
lépett bejelentés-köteles szolgáltatást nyújtókról szóló 410/2017. (XII. 15.) Korm. 
rendeletben történt meg. Eszerint eseménykezelő központként a Belügyminiszté-
rium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság került kijelölésre. A feladat nem 
csekély. Nem csak a nemzetközi kapcsolattartás lehetőségéhez, a működéshez 
szükséges infrastrukturák kiépítése, az ellenőrzési, eseménykezelési, bírságolási 
folyamatok jogi kimunkálása nehezen megvalósítható e szűkös időkereten belül. 
Ha figyelembe vesszük, hogy ha szükségesek fejlesztések, akkor technikai oldalon 

                                                           
29 Bővebben: https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility 
30 Bővebben: https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/connecting-europe-
facilities-cybersecurity-digital-service-infrastructure valamint   http://ec.europa.eu/in-
formation_society/newsroom/cf/dae/document.cfm?doc_id=4634  
31 http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/3/2017/EN/C-2017-6100-F1-EN-MAIN-
PART-1.PDF letöltés időpontja: 2017.11.02. 
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– különösen közbeszerzésen keresztül történő – lebonyolítása, a személyi oldalon 
pedig az állomány pályáztatása, nemzetbiztonsági ellenőrzése, kinevezése, felké-
szítése nehezen tudott megvalósulni a rendelet megalkotása és hatályba lépése 
közti 5 hónap alatt32. 

 
A Kiberbiztonsági Ügynökség szerepe a kiberbűncselekmények elleni 
együttműködésben 
 
Az EU fontos lépést tett a kiberbiztonság érdekében, amikor döntött a Kiberbiz-
tonsági Ügynökség (Cybersecurity Agency)33 létrehozásáról.  

A meglévő Európai Hálózat- és Információbiztonsági Ügynökségre (ENISA) 
építve az Ügynökség állandó megbízatást kap, hogy segítse a tagállamokat a szá-
mítógépes támadások hatékony megelőzésében és reagálásában. A Kiberbizton-
sági Ügynökség az EU kiberbiztonsági reagálási készségét az éves páneurópai ki-
berbiztonsági gyakorlatok szervezésével, a fenyegetési információk és ismeretek 
jobb megosztásával, valamint az információmegosztási és elemzési központok lét-
rehozásával fogja javítani. Az Ügynökség a tervek szerint segíteni fogja a hálózat- 
és információs rendszerek biztonságáról szóló irányelv végrehajtását is. 

A Bizottság javaslatára a Kiberbiztonsági Ügynökség segítséget nyújt továbbá 
az EU egészére kiterjedő infokommunikációs termékek és szolgáltatások tanúsítási 
keretrendszerének létrehozásához és végrehajtásához.  

A 2018. év elejének fejleményei közé tartozott az is, hogy Bizottság javaslata 
szerint kísérleti programként 2018. évben létre kell hozni egy Kiberbiztonsági Ku-
tatási és Kompetencia Központot (European Cybersecurity Research and Compe-
tence Centre). Az új intézmény a tagállamokkal együttműködve elősegítheti a fo-
lyamatosan változó fenyegetések elleni fellépéshez szükséges eszközök és techno-
lógiák kifejlesztését és fejlesztését, valamint elősegíti, hogy kibervédelmi eszközök 
korszerűbbek legyenek, mint a számítógépes bűnözők által használt eszközök34. Ez 
kiegészíti a kapacitásépítési erőfeszítéseket ezen a területen uniós és nemzeti szin-
ten. 

A bizottság megállapítása szerint a számítógépes bűnözők felderítésére, nyo-
mon követhetőségére és üldözésére összpontosító hatékonyabb bűnüldözési vá-
lasz központi szerepet játszik az ilyen bűncselekmények elkövetésének hatékony 

                                                           
32 Jelen tanulmány a hatálybalépést megelőzően született, de a megjelenést megelőző 
időszakban folyik a feladatok és hatáskörök átalakítása 
33 Bővebben: http://europa.eu/rapid/attachment/IP-17-3193/en/Cybersecurity-
EU%20agency%20and%20certification%20framework.en.pdf  
34 https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/euro-
pean-agenda-security/20180124-progress-report-13-towards-effective-and-genuine-se-
curity-union.pdf - letöltés időpontja 2018. január 28. 
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elhárítására. A Bizottság ezért javasolja az elrettentés fokozását a csalás és a nem 
készpénzes fizetőeszközök hamisítása elleni új intézkedések révén. 

A Bizottság 2018. évben alkotni javasol egy irányelvet, mely meg fogja erősí-
teni a bűnüldöző hatóságok képességeit azáltal, hogy kiterjeszti az információs 
rendszerekhez kapcsolódó bűncselekmények alkalmazási körét valamennyi fize-
tési műveletre, beleértve a virtuális pénznemeken keresztül történő ügyleteket is. 
A jogforrás továbbá közös szabályokat vezet be a büntetések mértékére, és tisz-
tázza a tagállamok joghatóságát az ilyen bűncselekmények tekintetében. 

A számítógépes bűnözés hatékony kivizsgálásának és büntetőeljárásának fo-
kozására a Bizottság 2018 elején javaslatokat fog előterjeszteni az elektronikus bi-
zonyítékok határokon átnyúló hozzáférésének megkönnyítésére. Ezen túlmenően 
2018. októberben a Bizottság bemutatja válaszát a bűnügyi nyomozásokat akadá-
lyozó titkosítások kezelésére. 35  

Az Unió tagállamainak kiberbűnözés elleni együttműködésére vonatkozó to-
vábbi lehetséges területei: 

 Konkrét ügyekhez kapcsolódó nyomozóhatósági együttműködés 
 Konkrét ügyekhez kapcsolódó ügyészi együttműködés 
 Konkrét ügyekhez kapcsolódó megkeresések harmadik országok irányába 
 Közös akciók, gyakorlatok  
 Jogalkotási együttműködés 
 Együttműködés K+F területen 
 részvétel olyan büntetőeljárások lefolytatásában, amelyre hatáskörrel 

nem rendelkezik az állam (EU Cybercrime Task Force (EUCTF) 
Terjedelmi korlátok miatt azonban jelen tanulmánynak ezek nem képezik részét. 
 
Az EU határain kívüli jó gyakorlatok 
 
A gyermekek online szexuális kizsákmányolásának minden mozzanata jellemzően 
nem marad egy kontinensen belül.  Fontos kitekintést tenni az Európai Unió ha-
tárain kívül is működő36 legjobb nemzetközi gyakorlatokról: 

 Interpol Baseline: lehetővé teszi a köz- és magánszféra partnerei számára, 
hogy felismerjék, beszámoljanak és eltávolítsák a gyermekek szexuális zak-
latásának anyagát hálózataikról.37 

 Az Egyesült államokban működő Munkacsoport a Gyermekek Elleni Nem-
zetközi Bűncselekményekre (International Crimes Against Children Task 

                                                           
35 http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-3193_en.htm letöltés ideje 2017.11.02. 
36 Természetesen az EU igazságszolgáltatási, rendészeti együttműködési rendszere is 
működik az EU határain kívül (pl Europol működésében harmadik országok delegáltjai) 
37 https://www.interpol.int/Crime-areas/Crimes-against-children/Internet-crimes  
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Force Program) - elnevezésű szervezet (– amely 61 koordinált munkacso-
port nemzeti hálózata, amely több mint 4500 szövetségi, állami és helyi 
bűnüldöző és ügyészi ügynökséget képvisel. Ezek az ügynökségek proaktív 
és reaktív vizsgálatokat, törvényszéki vizsgálatokat és büntetőeljárásokat 
folytatnak és működtetnek egy Gyermekvédelmi Rendszert (Child Pro-
tection System CPS)38 adatbázist  

 Az ENSZ Transznacionális Szervezett Bűnözés Elleni Egyezménye (United 
Nations Convention against Transnational Organized Crime and the Proto-
cols Thereto) UNTOC Az ENSZ nemzetközi együttműködési felülete legin-
kább jogalkotói, jogalkalmazói segítséget nyújt tagjainak a bűncselekmé-
nyek e körével szemben is39, illetve képzéseket indít és támogat a bűnül-
döző szervek tagjai részére40. 
 

Európai szintű együttműködés 
 ECTEG (European Cybercrime Training and Education Group) – Számítás-

technikai Bűnözés Elleni Európai Képzési és Oktatási Csoport, amely az Eu-
rópai Unió és az Európai Gazdasági Térség tagállamainak csatlakozott bűn-
üldöző szervezeteiből, nemzetközi szervezeteiből, tudományos közpon-
tokból, magániparból és szakértőkből áll és célja különféle oktatások tar-
tása, képzések fejlesztése. 

 EUCTF (European Union Cybercrime Task Force) – egy olyan ügynökségi 
csoport, amelyet a nemzeti számítógépes bűnözés elleni egységek vezető-
iből alakítottak ki41. 

 IFOREX (Internet és Forenzikus Szakértői Csoport - Internet and Forensics 
Experts  CIRCAMP - A COSPOL (Comprehensive Operational Strategic 
Planning for the Police - Rendészeti Műveleti Stratégiai Tervező Egység) 
gyermekek szexuális kizsákmányolását bemutató anyagok internetes ter-
jesztését felgöngyölítő projekt (COSPOL Internet-related Child Abusive 

                                                           
38 Internet Crimes Against Children Task Force Program – gyermekek sérelmére 
elkövetett internetes bűncselekmények elleni program https://www.icactaskforce.org/ 
Child Protective Services – gyermekvédelmi szolgálatok 
39 Például Thaiföld esetében: http://www.unodc.org/documents/southeastasiaandpa-
cific //Publications/2015/childhood/2015_Series_1-UNODC_Working_Paper-Amend-
ments_to_the_Criminal_Code_of_Thailand.pdf  
40 Például Dél Amerikában: http://www.unodc.org/ropan/en/IndexArticles/Cybercrime/ 
unodc-ropan-contribuye-a-combatir-la-pornografia-infantil-facilitada-por-internet.html 
41 Szerepel az EU kiberbiztonsági stratégiájában is mint együttműködő testület: 
https://eur-lex.europa.eu/legal-con-
tent/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:52013JC0001&qid=1541349123773&from=EN – letöltés 
ideje 2018. 11. 04. 
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Material Project - CIRCAMP) olyan szűrési technológiák használatát nép-
szerűsíti az uniós tagállamokban, amelyek blokkolják a felhasználók hoz-
záférését a gyermekek kizsákmányolásával kapcsolatos kereskedelmi 
weboldalakhoz.42 

 
A Belső Biztonságra Vonatkozó Operatív Együttműködéssel Foglalkozó Állandó Bi-
zottság (COSI)43 az Unió belső biztonságával kapcsolatban a tagállamok által kifej-
tett operatív tevékenységek koordinálását segíti, ösztönzi és erősíti.  
Az elmúlt időszakban a COSI elsősorban 

 a nagy károkozással járó, online és bankkártyás fizetéssel összefüggő; to-
vábbá 

 az áldozatok részére komoly hátránnyal járó – például gyermekek sérel-
mére elkövetett – számítógépes bűncselekmények; valamint 

 a kritikus infrastrukturát és számítógépes rendszereket érintő kiber-bűn-
cselekmények tekintetében kívánt hatékony lépéseket tenni a kialakí-
tandó védekezés érdekében.44 

 
EMPACT 
 
A fejlődés egyik kiemelt motorja lehet a rendészeti szervek irányába az EMPACT 
(European Multidisciplinary Platform against Criminal Threats) a nemzetközi szer-
vezett bűnözés elleni hatékony fellépés érdekében kialakított feladatrendszer, 
amelynek keretében több különböző prioritást (például: informatikai bűncselek-
mények, emberkereskedelem, szintetikus drogok, illegális migráció stb.) érintően 
végeznek közös munkát a kijelölt EMPACT nemzeti szakértők az EUROPOL segítsé-
gével.  

Az EMPACT előre meghatározott célok elérését szolgáló ad hoc menedzsment 
környezet. A tagállamok, az EU ügynökségei és intézményei, a harmadik államok, 
valamint az állami és magán szervezetek olyan strukturált multidiszciplináris 
együttmőködési platformja, amely a prioritásként meghatározott súlyos és szerve-
zett nemzetközi bűncselekmények ellen küzd, így pl a kiberbűnözés ellen is.45 

                                                           
42 https://www.europol.europa.eu/sites/default/files/documents/hu_europolreview.pdf 
letöltés ideje 2017.12.10. 
43 A COSI (Standing Committee on Internal Security) szerepéről és összetételéről az Euró-
pai Unió működéséről szóló szerződés 71. cikke rendelkezik  
44 Az Európai Unió Belső Biztonsági Állandó Bizottsága által meghatározott stratégiai cé-
lok a kiber-bűnözés elleni harc bővebben: http://www.cert-hungary.hu/node/211  
45 Az Európai Unió Tanácsa 14518/2012 számú dokumentuma 2. pont, Brüsszel, 2012. 
október 3. 
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A kiberbűnözés elleni fellépés prioritás keretében a cél a számítógépes bűnö-
zés, valamint az internet bűnözési célú használata elleni harc. A prioritáson belül a 
bankkártyabűnözést, a kibertámadások és gyermekek online szexuális kizsákmá-
nyolása elleni küzdelmet fogják össze.46 

Az EMPACT működése még nem tekint vissza hosszú múltra. A kiberbűnözés 
visszaszorításának egyik hátráltató tényezőjeként említjük, hogy tengerentúli tech 
óriás vállalatok (például: Google, Microsoft, Apple) együttműködési hajlandósága, 
adatközlési gyakorlata nem megfelelő. Ha a nyomozóhatóságok közti kölcsönös 
segítségnyújtás nem elegendő, akkor be kell látni, hogy uniós szintű kényszerítő 
mechanizmusok kimunkálása volna célszerű. Annak eldöntése, hogy ezeket politi-
kai, gazdasági, diplomáciai eszközök igénybevételével lehet megvalósítani, amely 
már a tagállamok kiberbűnözéssel foglalkozó egységeinek munkatársai, vezetői 
kompetenciakörét meghaladja. Ebből két dolog következik. Egyrészt ezeket a kér-
déseket magasabb szintre kell emelni (nem véletlen, hogy a Bizottság is ígéretet 
tett az elektronikus bizonyítékok határokon átnyúló hozzáférése megkönnyítésé-
nek előmozdítására). Másrészt az egyes tagországoknak – így Magyarországnak is 
– jelentős személyi ráfordításokat kell allokálnia e célra.  

Magyarország képviselői eddig a kiberbűnözés elleni fellépés terén nem vállal-
tak EMPACT prioritáshoz kapcsolódó irányító szerepet, de ez a későbbiekben je-
lentősen előmozdíthatná e téren nemzetközi elismertségünket, a szakmai kapcso-
latok kialakulását, valamint a szakmai fejlődést is, hiszen a projekthez kapcsolódó 
szakmai munkában történő nagyobb számú kolléga is jelentős tapasztalatot gyűj-
tene. 

Az EMPACT jelentősége abban áll, hogy SOCTA által feltárt problémákat a COSI 
és az Europol közreműködésével, együttműködésével a prioritások és a kapcso-
lódó projektek segítségével a stratégiai elképzeléseket operatív cselekvésekké ala-
kítják át. Az EMPACT a gyakorlati együttműködés fokmérőjévé vált. Az EMPACT 
keretén belül végzett rendőri akciók további hatással lesznek a nemzeti rendőrsé-
gek operatív tevékenységeire, ahogy azok is hatást gyakorolnak majd az egész EU 
operatív bűnügyi együttműködésére. Az eddigi magyarországi aktivitásokat – pél-
dául tudatosságnövelő kiadványokat és akciókat47 – jó eséllyel további hatékony-
ságnövelő intézkedések, gyakorlatok fogják követni.  

  

                                                           
46 Sorbán Kinga: Az informatikai bűncselekmények elleni fellépés nemzetközi dimenziói 
http://epa.oszk.hu/02300/02363/00023/pdf/EPA02363_THEMIS_2015_jun_343-375.pdf 
letöltés dátuma 2017.12.10. 
47 http://saferinternet.hu/a-gyerekek-online-zsarolasatol-ved-az-orfk-kampanya-vide-
oval-es-tanacsokkal-szolnak-a-fiatalokhoz  
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A GENVAL 12711/1/17 jelentése a „A számítástechnikai bűnözés megelőzését 
és az ellene folytatott küzdelmet érintő európai szakpolitikák gyakorlati 
végrehajtása és működése: 
 
A GENVAL értékelésekből levonható következtetések: 

 
Evidencia, hogy az informatika és az ahhoz kapcsolódó visszaélések fenyege-

tése teljesen átszővik életünket. Mint látható ez az EU intézményeiben is nagyon 
sok esetben felmerül. Vizsgálatunkat azonban szűkítsük a rendészeti együttműkö-
désre. 

A kiberbűnözés kifejezés a bűncselekmények széles körét öleli fel, a GENVAL 
ország értékelések kezdeti időszakában is megállapodás született, hogy az értéke-
lés középpontjába azok a bűncselekmények kerülnek, amelyek a tagállamok meg-
ítélése szerint különös figyelmet érdemelnek. Az értékelés ezért is az alábbi prob-
lémakörökre terjedt ki: 

 az informatikai támadásokra,  
 a gyermekek online szexuális bántalmazására/az internetes gyermekpor-

nográfiára és  
 az online bankkártyacsalásra  

 
Ahhoz, hogy a tagállamok előrelépést érhessenek el a számítástechnikai bűnö-

zés elleni küzdelemben, minden országban magas szintű politikai akaratra, költ-
ségvetési erőfeszítésekre, valamint az emberi és technikai erőforrásokba való je-
lentős beruházásokra van szükség. 

Az értékelésből az derül ki, hogy a számítástechnikai bűnözés elleni küzdelmet 
az összes tagállam komolyan veszi, és erre a célra struktúrákat hoztak létre, erő-
forrásokat különítettek el és intézkedéseket hoztak. Az elkötelezettség és a haté-
konyság szintje azonban eltérő az egyes tagállamokban, és bizonyos esetekben 
több szempontból is van még mit javítani a számítástechnikai bűnözés elleni küz-
delemre alkalmazott általános megközelítésen. Ugyanakkor több közös problémát 
és kihívást is sikerült azonosítani. 

A tagállamok többsége már elfogadott nemzeti kiberbiztonsági stratégiákat, 
melyek keretet nyújtanak a nemzeti prioritások meghatározásához, valamint a 
fontosabb koordinációs struktúrák stratégiai és operatív szintű létrehozásához. 
Egyes tagállamok a nemzeti kiberbiztonsági stratégiájuk végrehajtásához cselek-
vési tervet is elfogadtak. 
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A tagállamok többsége már aláírta és megerősítette a számítástechnikai bűnö-
zésről szóló 2001. évi Európa tanácsi egyezményt48 (Budapesti Egyezmény), vala-
mint annak a számítástechnikai rendszerek útján megvalósított rasszista és ide-
gengyűlölő cselekmények büntetendővé nyilvánításáról szóló kiegészítő jegyző-
könyvét. 

A tagállamoknak a kiberbűnözésre és a kiberbiztonságra vonatkozó statisztikai 
adatai elégtelenek, széttagoltak, és nem teszik lehetővé az összehasonlítást sem a 
tagállamok különböző régiói, sem pedig az egyes tagállamok között. Ennek egysé-
geshez közeli kialakítása azért fontos, hogy a tendenciák alakulása megfigyelhető 
legyen és megnyíljon a lehetőség az összehangolt fellépésre. Ezen túlmenően az is 
fontos adalék, hogy csak olyan folyamatokat lehet menedzselni, amiket számsze-
rűsíteni tudunk.49 

A kiberbűncselekmények – mint problémakör – annyi részterületeket foglal 
magába, hogy szükséges a specializáció. Az értékelés megállapítása szerint ez a 
bűnüldöző hatóságok esetében jellemzően megvalósult, de igazságügyi alkalma-
zottak körében növelni szükséges a szakosodás mértékét. 

Kiemelten fontos a képzés és továbbképzés e területen, melyhez összehangolt 
oktatási programok szükségesek. Ebben részt vesznek a Számítástechnikai Bűnö-
zés Elleni Európai Központ (EC3)/Europol, az ECTEG, az Eurojust, az OLAF és a 
CEPOL is. 

A hatékonyság növeléséhez nem csak a rendészeti szervek egymás közti, ha-
nem a piaci szereplőkkel (pénzügyi intézményekkel/bankokkal, a távközlési válla-
latokkal, internetszolgáltatókkal, nem kormányzati szervezetekkel, tudományos 
szervezetekkel, vállalkozásokkal, szakmai egyesületekkel) való kooperáció is szük-
séges. A köz- és a magánszektorbeli érdekeltek között többszereplős megközelíté-
sen alapuló, szoros és hatékony intézményközi koordináció és együttműködés 
szükséges stratégiai és operatív szinten is. Ajánlásként fogalmazódott meg ilyen 
jellegű fúziós központok kialakítása a tagállamok szintjén. 

Egyes tagállamokban a nemzeti jogszabályok lehetővé teszik az alapvető előfi-
zetői információknak a külföldi szolgáltatóktól való közvetlen beszerzését, más 
tagállamokban viszont be kell tartani a kölcsönös jogsegély eljárásait, melyeket 
gyorsabbá és hatékonyabbá kellene tenni. Az Európai Unió tagállamai számára 
fontos, hogy gondoskodjanak arról, hogy a nemzeti jogszabályaik elég rugalmasak 
legyenek az elektronikus bizonyítékok elfogadhatóságának elősegítéséhez, azon 

                                                           
48 Aktuális adatok: https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conven-
tions/treaty/185/signatures?p_auth=dvMo444p  
49 http://ttk.nyme.hu/fmkmmk/tamop412/Documents/Tananyagok/%C3%81tkonvert 
%C3%A1lt%20tananyagok%20pdf-exportja/Innov%C3%A1ci%C3%B3s%20 folyamat-
menedzsment.pdf 
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esetek vonatkozásában is, amikor az elektronikus bizonyíték másik országból, il-
letve közvetlenül az internetszolgáltatótól került beszerzésre. 

 
Az Együttműködés további szükséges területei 
 
A bűnüldözés – amikor a szükséges információk megszerzéséhez dekriptálnia kell 
- a kriptográfia eszközeivel felvértezett bűnelkövetőkkel vívott küzdelmében hát-
rányból indul. Az ehhez szükséges számítási kapacitás működtetése tagállami szin-
ten nagyon költséges vállalás volna. Számos tagállam igénybe veszi az Europol, 
pontosabban a Számítástechnikai Bűnözés Elleni Európai Központ (EC3) dekódoló 
platformját. A titkosításból fakadó kihívásokat részben ellensúlyozni lehetne a ku-
tatás-fejlesztés erősítésével és új módszerek kidolgozásával, valamint a különböző 
érintett hatóságok, piaci szereplők és a tudományos műhelyek közötti megfelelő 
együttműködéssel. 

A kiberbűncselekmények jellegükből adódóan nagyon sok esetben több jog-
hatóságot érintenek. A nemzetközi bűnügyi jogsegélyben beszerzett bizonyítékok 
felhasználhatósága a digitális világgal nem érintett eljárások során is sok esetben 
problémát jelent.50 Az elektronikus bizonyítékok, azaz az adatok elfogadhatósá-
gukkal kapcsolatban még több gondot okoznak. Az Unió számos tagállamában az 
elektronikus bizonyítékok gyűjtésére egyedi előírások vannak érvényben annak ér-
dekében, hogy azok a bíróságok előtt bizonyítékként elfogadhatóak legyenek. Szá-
mos tagállamban az eljárásjog technológiasemleges, azaz a bizonyítékok beszerzé-
sére általános szabályokat és elveket alkalmaznak. Ilyen esetekben a jogrendsze-
rek átvilágítása szükséges ahhoz, hogy az egymás bizonyítékai kölcsönösen elfo-
gadhatók legyenek. 

A magyar büntetőeljárásról szóló törvényben51 információs rendszerben tá-
rolt adatok megőrzésére kötelezés - amelyet a budapesti Cybercrime Egyezmény52 
tárolt számítástechnikai adat gyors megőrzése néven említ - a jelenlegi joggyakor-
latban nem működik megfelelően. Az egyik probléma, hogy több tagállamban (a 
magyar és jellemzően a kelet- közép-európai államoktól eltérően) nagyon rövid, 

                                                           
50 Magyar eljárásjog szerint lefolytatott bírói engedélyhez kötött eszközök alkalmazása – 
pl magánlakás átkutatása titkos információgyűjtés - során beszerzett, majd nyílttá tett 
iratok mennyiben használhatóak fel egy angliai bírósági eljárásban? Vagy egy olyan 
jogrendszerben, ahol ügyészi engedélyhez kötött a nyílt házkutatás végrehajtása – még 
ma is gondot okozhat egy, magyar szabályok szerint lefolytatott eljárási cselekmény ered-
ményeinek felhasználása. 
51 1998. évi XIX. törvény 158/A. § 
52 Az Európa Tanács Budapesten, 2001. november 23-án kelt Számítástechnikai 
Bűnözésről szóló Egyezményének kihirdetéséről szóló 2004. évi LXXIX. törvény 
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vagy egyáltalán nincs a szolgáltatóknak kötelezettsége az internet kapcsolat léte-
sítésével, fenntartásával kapcsolatos előzmény adatok megőrzésére. Ez jellem-
zően azokban az országokban tipikus, ahol a magánélet, magántitok sérthetetlen-
sége nagyobb súllyal esik a latba jogalkotási és alkotmányos kérdések során. Ezek-
ben az országokban reálisan kevésbé várható el, hogy uniós bűnüldözési érdekből 
az előzmény adatokat hosszabb ideig tárolják. A részleges megoldást az jelentené, 
ha megkereső hatóságok kérése a megkeresett ISP (Internet Service Provider- in-
ternetszolgáltató) irányába egységes módon és rövid határidővel, szinte azonna-
losan meg tudna valósulni. Az unió tagállamai számára fel kell tárni az ezt hátrál-
tató tényezőket és megoldást kell találni azok elhárítására. 

A határon átnyúló bűnelkövetői magatartások ellen a nemzetközi bűnügyi 
együttműködés újabb eszközeit is igénybe kell venni. Erre példa a nemzetközi kö-
zös nyomozócsoportok (Joint Investigation Teams - JIT-ek53) létrehozása. Bár ez a 
jogintézmény legjobban a huzamosabb ideig működő szervezett jegyeket mutató 
bűnelkövetés ellen a leghatékonyabb (emberkereskedelem, kábítószer kereskede-
lem, jövedéki termékek csempészete, stb), de egyes kiberbűncselekményekkel 
szembeni felderítést és a nyomozások eredményességét is fokozná, illetve fokoz-
hatná. 

A gyermekek szexuális bántalmazása és kizsákmányolása elleni küzdelem te-
rületén számos standard intézkedés, illetve eszköz áll rendelkezésre. Ezek között 
szerepel a - már korábban említett - Interpol gyermekek szexuális kizsákmányolá-
sával kapcsolatos nemzetközi adatbázisa (ICSE-DB54). Ezen túlmenően néhány tag-
állam előremutató intézkedéseket tett. Ilyenek például az alábbiak: 

 kialakítottak az áldozatok azonosítására szolgáló külön nemzeti adatbá-
zist55, amellett, hogy az INTERPOL adatbázisához adatszolgáltatóként kap-
csolódnak56. 

                                                           
53 Bővebben: https://www.europol.europa.eu/activities-services/joint-investigation-
teams  
54 International Child Sexual Exploitation Data Base, amely az igazoltan jogsértő felvé-
telek hash adatbázisát tartalmazza. A 2017. évi adatok szerint segítségével 10 000 áldozat 
és 4 900 elkövető volt azonosítható Forrás: https://www.interpol.int/en/News-and-me-
dia/Publications2/Fact-sheets/Databases/ (letöltés: 2017. 10.22) 
55 például Nagy Brittania Child Abuse Image Database (CAID) – bővebben:  
https://www.gov.uk/government/publications/child-abuse-image-database  
56 ezen túlmenően az európai nyomozóhatóságok nagy mennyiségben kapnak értesítése-
ket bűncselekmény gyanús felvételek terjesztőiről a National Center for Missing & Ex-
ploited Children nevű szervezettől - bővebben: https://www.gov.uk/government/publi-
cations/child-abuse-image-database  
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 intézkedéseket tettek a gyermekek újbóli áldozattá válásának megakadá-
lyozása céljából. Egyes esetekben például a gyermekek szexuális bántal-
mazásával kapcsolatos ügyekben folytatott büntetőeljárás során az áldo-
zatok és a tanúk védelmét szolgáló intézkedésekkel57.  

 a bűnüldöző hatóságok, a forróvonalak, a nem kormányzati szervezetek és 
az internetszolgáltatók közötti jó együttműködés keretében nem csak ad-
hoc kapcsolatot, hanem intézményesített formájú együttműködést hoztak 
létre konkrét feladatokkal, felelősökkel, hatáskörökkel58. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. számú ábra: Egy pénzügyi trójai program üzleti modellje59 
  

                                                           
57 A tanú és áldozatvédelem, minden uniós tagállam jogrendszerében megjelenik, de 
egyes államokban differenciáltan és kiemelten a gyermekek szexuális áldozattá válásával 
kapcsolatban. Például Svédországban is számos intézkedést tettek. Bővebben: 
https://www.government.se/contentassets/fb78975ee42f41349f782189fbee929a/na-
tional-action-plan-for-safeguarding-children-from-sexual-exploitation  
https://www.government.se/4a18d0/conten-
tassets/81ce0fcf0eaa4d09a9f807b5c0017f21/about-what-must-not-happen.pdf  
58 Például Nagy Britannia: Cyber-security Information Sharing Partnership (CiSP) bőveb-
ben: https://www.ncsc.gov.uk/cisp  
59 Cyber crime: Understanding the online business model 
https://www.ncsc.gov.uk/file/2390/download?token=kZc2hbea - letöltés ideje: 2018. 11. 
03. 
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A technológiai fejlődés eredményeit a kriminális oldal szereplői is saját céljaik 
előmozdítására használják. Bár például a TOR böngésző60 fejlesztése is elsődlege-
sen nemzetbiztonsági célokat szolgált,61 de használatát az illegális szereplők is 
gyorsan átvették. Amilyen folyamatok megfigyelhetők a legális területen, - nagy 
valószínűséggel hasonló tényezők hasonló folyamatokat generálnak a bűnözői ol-
dalon. 

Az elmúlt időszakban a számítógép és internet felhasználók száma exponenci-
álisan emelkedett, miközben a szakértő személyek speciális ismerete egyre szű-
kebb területekre korlátozódott. Jellemzően a kibertérben bűncselekményt elköve-
tők sem képesek önállóan végrehajtani illegális tevékenységüket. Az egyes részte-
rületekre mind több specialista igénybevétele szükséges.  

A legális szereplők tevékenységét jellemzően az anyagi érdekeltség mozgatja 
és az anyagi érdekek által nem motivált szereplők (pl: open source programok írói) 
csak abban az esetben képesek célokat elérni, ha valamilyen ernyő szervezet ösz-
szefogja a tevékenységüket (pl: Linux Foundation).  
Ilyen módon, két fő tendencia látható: 

 tőkével rendelkező személyek megkeresik a speciális ismeretekkel rendel-
kező személyeket és anyagi ellenszolgáltatásért rábírják különféle kiber-
bűncselekmények részfeladataira 

 tőke hiányában vagy ideológiai alapon, vagy a várható anyagi haszon ér-
dekében csoportosulások jönnek létre különféle kiberbűncselekmények 
elkövetésére. 

Mindkét esetben az látható, hogy a személyek közti közvetlen fizikális kapcso-
lat nem szükséges, így mindkét fő fejlődési ág alkalmat ad az elkövetőknek hatá-
rokon átnyúló együttműködésre. 

Ezek a szervezett tevékenységek kiemelt veszélyt jelentenek a kibertér bizton-
ságára és szükségessé teszik a közös adatbázisok létrehozatalát legalább az Euró-
pai Unió, de célszerűen minden ország nyomozóhatóságai közt.  

Már jelenleg is nagy hatékonysággal működnek az Europol elemző projektjei. 
Számos gyermekpornográfia elkövetésével összefüggő nyomozás azáltal tud ered-
ményes lenni, hogy a korábbi realizálások során összegyűjtött nicknevek, IP címek, 
szerver nevek, fórumbeszélgetések felhasználásra kerülnek a jelenleg folyó nyo-
mozásokban és lehetővé teszik olyan személyek kilétének megállapítását, akik szi-
gorú konspirációjának feltárása ezen adatok nélkül elképzelhetetlen lenne. 

                                                           
60 bővebben: https://www.torproject.org/projects/torbrowser.html.en  
61 Fagoyinbo, Joseph Babatunde (28 May 2013). The Armed Forces: Instrument of Peace, 
Strength, Development and Prosperity. AuthorHouse. ISBN 978-1-4772-2647-6. pp. 262. 



Az EU rendészeti szerveinek együttműködése a kiberbűnözés ellen 

Nemzetbiztonsági Szemle    2018/4 

 

 41 

Fontos egy készletező adatgyűjtés, mivel a jelen kor script kiddie62-jei a holnap 
fekete kalapos hekkerei63 lesznek. Nem csak a fórumbeszélgetések, személyi kap-
csolatok, kell, hogy ezen adatbázisok részesei legyenek, hanem akár az egy felhasz-
náló által használt jelszavak is. 

A 8-10, vagy több karakterből és speciális jelszó-policy-nak megfelelő kódok-
ból az emberek nem képesek sokat megjegyezni és ki ne cserélte volna fel már 
életében akár csak egyetlen egyszer a céges és a privát email címének, vagy háló-
zati hozzáférésének jelszavát. Ezek a jelszavak és jelszó próbálkozások az egyes 
szolgáltatók log fájljaiban hosszú ideig megtalálhatók. Természetesen nem szöve-
ges formában, hanem a belőle generált hash kulcsok formájában. Jelentős segítsé-
get nyújthat például az elkövető kilétének megállapításához, ha ugyanazt a 12 
szám-kis-nagy-betű-speciális karakterből álló jelszót évekkel korábban egy hozzá 
egyértelműen köthető email címhez használta, mint amit például egy mostani vizs-
gált ügyben szereplő fórum belépési jelszóként használt. 

Az ilyen jellegű adatbázisok létrehozásához a jogszabályi környezeten megte-
remtésén túl természetesen kell az állami és privát szektor összefogása, de elen-
gedhetetlen a nemzetközi együttműködés.  

Az is igaz, hogy adatvédelmi aggályokat is felvetnek ezek a kérdések és számos 
technika teszi bonyolulttá az adatbázisok létrehozatalát (jelszavak sózása64), de ha 
a bűnüldöző szervek nem építenek ki információs bázisokat, pozíciókat e téren, 
akkor ez a lemaradás egyre nagyobb lesz. 

A másik nagyon fontos nemzetközi együttműködésre is támaszkodó feladat a 
bűnüldöző szervek számára operatív pozíciók kialakítása. Számos olyan – tipikusan 
gyermekek online szexuális kizsákmányolásával összefüggő – realizálás volt az el-
múlt időszakban, amelyben az illegális szerver üzemeltetői jogokhoz hozzáfértek a 
nyomozóhatóság tagjai és igazságügyi engedéllyel, de bűncselekményt elkövetve 
fenntartották az illegális hálózatot és kapcsolatokat az eredményesebb realizálás 
érdekében65. 

Az operatív pozíciók kiépítése, fedett nyomozók alkalmazása nem csak a gyer-
mek online szexuális kizsákmányolásával összefüggésben lehetséges. Fontos, hogy 

                                                           
62 Jellemzően mélyebb szaktudással nem rendelkező fiatal gyermek, aki hackerek által 
megalkotott eljárások alapján mások által megírt programokat („szkripteket”) használ 
arra, hogy számítógépekhez, hálózatokhoz illegális hozzáférést szerezzen. 
63 Feketekalapos hackernek nevezzük azokat a hackereket, akik magas szintű tudásukkal 
visszaélve, jogosulatlanul számítógépbe illetve számítógép-hálózatokba törnek be 
haszonszerzés vagy károkozás céljából. 
64 A jelszavak sózásáról bővebben: https://www.refaktor.hu/biztonsagos-jelszotarolas/   
65 Bővebben: https://www.theguardian.com/society/2017/oct/07/australian-police-
sting-brings-down-paedophile-forum-on-dark-web   letöltés ideje:2018. 11. 03. 
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a kiberbűncselekmények területén is legyenek a nyomozóhatóságoknak informá-
torai, bizalmi személyei, együttműködői. 
 
Összességében tehát az együttműködés legfontosabb jellemzői az alábbiak kell le-
gyenek: 

 széleskörű: tagállamok nyomozóhatóságai, CSIRT-ek, piaci és állami IKT 
szereplők (internet-, tartalom, szolgáltatók, stb) pénzügyi szolgáltatók kö-
zött 

 speciális: a tudományos szereplőkkel 
 folyamatos és azonnali (7/24) 
 közös adatbázisok létrehozatala 
 egységes gyakorlat a bűnügyileg releváns információs igény érvényesíté-

sére az EU-n kívüli szolgáltatóktól 
 
Összegzés, javaslatok 
 
A fentiek alapján elmondható, hogy az Európai Unió a kiberbiztonság javítása ér-
dekében a piac önszabályozó szerepében már kevésbé bízik és ehelyett hatékony 
adminisztratív intézkedéseket tesz a résztvevők motiválására (NIS irányelv, GDPR).  
Ezen túlmenően láthatjuk, hogy például a Belső Biztonság Alap is jelentős erőfor-
rásokat delegál a kiberbűnözés elleni fellépésre66 

Szükséges a szakmai angolt kiválóan beszélő munkatársak foglalkoztatása e té-
ren. A rendészeti szervek által delegált szakértők jellemzően aktív végrehajtói és 
parancsnoki állományból kerülnek ki a bűnüldöző területről és megszerzett szak-
mai tapasztalataikat egy másik foglalkozás: a diplomáciai tisztviselő ismereteivel 
kell kibővíteniük.  

Integrálni kell a rendőri felsőoktatásba – jellemzően rendészeti vezető mester 
szakon, illetve doktori iskolában, - vagy a vezetőképzésbe olyan ismereteket, ame-
lyek hatékonyabbá teszik a rendőri szakembereket a nemzetközi diplomáciai 
együttműködésre, a projekt szemléletű ügyintézésre, pályázatok benyújtására, 
végrehajtására, pénzügyi elszámolására. Ki kell alakítani egy olyan tudásbázist, 
amely nem csak az Europol-hoz delegált Magyar Összekötő Iroda munkatársai és 
gyakornokai számára ad segítséget, hanem minden nemzetközi együttműködés-
ben, JIT67-ben, kooperációban részt vevő személy és rendőri vezetők számára is 
segítséget nyújt.  

                                                           
66 2017. novemberében közzétett pályázat 8 M EUR összegben https://ec.europa.eu/re-
search/participants/portal/desktop/en/opportunities/isfp/topics/isfp-2017-ag-
cyber.html  
67 nemzetközi közös nyomozócsoport – joint investigation team 
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Rendőri állományú személyként részt venni az EU szerveivel történő együtt-
működésben mindenképp szakmai siker. Ugyanakkor a tapasztaltabb személyek-
nek, vezetőknek már nem mindig vonzó a feszes ütemtervben megvalósított szak-
mai utazás az Europol megbeszéléseire. Indokolt volna a valamilyen akár anyagi 
elismeréssel (pl.: napidíjak emelésével, vagy más módon) vonzóvá tenni az együtt-
működésben való részvételt. Ha ezen lehetőségek megszerzéséért, megatartásá-
ért az állomány tagjai közt kialakulna egy egészséges verseny, az a hatékonyság 
javulását eredményezné.  

Magyarországon a piaci szereplők (pl: pénzintézetek) megítélését nem érinti 
annyira hátrányosan egy több órás szolgáltatás leállás, mint a nyugat-európai tag-
államokban. A vállalkozások kitettsége sok esetben nem olyan nagy az IT infra-
struktúrák irányába, emellett a bűnügyi statisztikák sem mutatnak riasztó képet 
hazánkban,68 de az elmúlt év zsarolóvírus kampányai is rávilágítottak arra, hogy 
az állampolgárok elégedettségét, biztonságérzetét és a gazdaság termelékenysé-
gét is nagyon gyorsan és nagyon hatékonyan tudja erodálni egy kártékony kód, ha 
az állami és piaci szereplők nem tudnak összehangoltan és gyorsan hatékony lépé-
seket tenni a károk megelőzésére, enyhítésére, felszámolására. 

Magyarország Nemzeti Kiberbiztonsági Stratégiája jelentős megújításra szo-
rul69 és a kiberbűnözés elleni fellépés vonatkozásában indokolt volna részletes ak-
cióterv kibocsátása. Ezek végrehajtása koordinálásával megbízott külön szerv lét-
rehozása szintén indokolt volna. 

 
Felhasznált irodalom 

 
 BÁNYÁSZ Péter: Kiberbűnözés és közösségi média, In. Nemzetbiztonsági 

Szemle, 2017/4., pp. 55-74., 2017. 
 BELÁZ Annamária – BERZSENYI Dániel: Kiberbiztonsági Stratégia 2.0 A ki-

berbiztonság stratégiai irányításának kérdései in Stratégiai Védelmi Kuta-
tóközpont Elemzések 2017/3.  

 KOVÁCS Zoltán: Biztonság vs. törvényes ellenőrzés az internet alapú 
kommunikációban ellentétes vagy egymással megférő követelmények 
Hadmérnök. 2016. december  

 KOVÁCS Zoltán: Felhő alapú rendszerek törvényes ellenőrzési módszerei 
vizsgálata I –II. Hadmérnök VIII. évf. 2013. 3.sz. 

 MUHA Lajos – NÉGYESI Imre. Nyílt forráskódú rendszerek alkalmazása. 
Budapest, NT Nonprofit Közhasznú Társaság. 2013. 

                                                           
68 Simon Béla: Kiberbűnözés aktuális trendjei in Magyar Rendészet 2018/1. pp. 164–166 
69 Beláz Annamária, Berzsenyi Dániel: Kiberbiztonsági Stratégia 2.0 A kiberbiztonság stra-
tégiai irányításának kérdései in Stratégiai Védelmi Kutatóközpont ELEMZÉSEK 2017/3.  



Az EU rendészeti szerveinek együttműködése a kiberbűnözés ellen 

Nemzetbiztonsági Szemle    2018/4 

 

 44 

 MUHA Lajos: A kritikus információs infrastruktúrák védelme. Buda-
pest: Reinet Technológia Kft, 2015.   

 NAGY Zoltán András – MEZEI Kitti: Az informatikai bűncselekmények - 
egyetemi jegyzet Pécs, Magyarország: PTE Állam- és Jogtudományi Kar 
(2017)  

 SIMON Béla: Rendészeti szervek együttműködése a kiberbűnözés ellen, 
2018/1. szám. 

 SIMON Béla: Kiberbűnözés aktuális trendjei in Magyar Rendészet 2018/1. 
pp 164-166 

 SORBÁN Kinga: Az informatikai bűncselekmények elleni fellépés nemzet-
közi dimenziói 
http://epa.oszk.hu/02300/02363/00023/pdf/EPA02363_THE-
MIS_2015_jun_343-375.pdf letöltés dátuma 2017.12.10. 

 Az Európai Unió Belső Biztonsági Állandó Bizottsága által meghatározott 
stratégiai célok a kiber-bűnözés elleni harcról: http://www.cert-hun-
gary.hu/node/211 letöltés ideje: 2017. 11. 03. 

 Bizottság (EU) 2017/1584 számú ajánlása (2017. szeptember 13.) a nagy-
szabású kiberbiztonsági eseményekre és válsághelyzetekre való össze-
hangolt reagálásról https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-fa-
cility letöltés ideje: 2017. 11. 03. 

 Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai 
Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a Régiók Bizottságának: Európa ki-
bertámadásokkal szembeni ellenálló képességének erősítése, valamint a 
versenyképes és innovatív kiberbiztonsági ágazat támogatása címmel – 
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CE-
LEX%3A52016DC0410 letöltés ideje: 2017. 11. 03. 

 Connecting Europe facilities — cybersecurity digital service infrastructure 
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/connecting-europe-
facilities-cybersecurity-digital-service-infrastructure letöltés ideje: 2017. 
11. 03. 

 Coordinating Committee in the area of police and judicial cooperation in 
criminal matters http://www.consilium.europa.eu/en/council-eu/prepa-
ratory-bodies/coordinating-committee-area-police-judicial-cooperation-
criminal-matters/  

 Cyber crime: Understanding the online business model 
https://www.ncsc.gov.uk/file/2390/download?token=kZc2hbea letöltés 
ideje: 2017. 11. 03. 

 Cyber-security Information Sharing Partnership (CiSP) 
https://www.ncsc.gov.uk/cisp  



Az EU rendészeti szerveinek együttműködése a kiberbűnözés ellen 

Nemzetbiztonsági Szemle    2018/4 

 

 45 

 Digital Service Infrastructures http://ec.europa.eu/information_soci-
ety/newsroom/cf/dae/document.cfm?doc_id=4634 letöltés ideje: 2017. 
11. 03.  

 Európai Parlament és a Tanács 2016/1148 IRÁNYELVE (2016. július 6.) a 
hálózati és információs rendszerek biztonságának az egész Unióban egy-
ségesen magas szintjét biztosító intézkedésekről, http://eur-lex.eu-
ropa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=uri-
serv:OJ.L_.2016.194.01.0001.01.HUN&toc=OJ:L:2016:194:TOC letöltés 
ideje: 2017. 11. 03. 

 Fagoyinbo, Joseph Babatunde (28 May 2013). The Armed Forces: Instru-
ment of Peace, Strength, Development and Prosperity. AuthorHouse. 
ISBN 978-1-4772-2647-6.  

 GENVAL: 7. körös országokat érintő értékelése 
https://www.coe.int/en/web/octopus/blog/-/blogs/genval-evalutation-
reports-on-cybercrime/ letöltés ideje: 2017. 11. 03. 

 http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/3/2017/EN/C-2017-6100-
F1-EN-MAIN-PART-1.PDF letöltés időpontja: 2017.11.02. 

 http://europa.eu/rapid/attachment/IP-17-3193/en/Cybersecurity-
EU%20agency%20and%20certification%20framework.en.pdf letöltés 
ideje: 2017. 11. 03. 

 http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-3193_en.htm letöltés ideje 
2017.11.02. 

 http://saferinternet.hu/a-gyerekek-online-zsarolasatol-ved-az-orfk-kam-
panya-videoval-es-tanacsokkal-szolnak-a-fiatalokhoz letöltés ideje: 2017. 
11. 03.  

 http://ttk.nyme.hu/fmkmmk/tamop412/Documents/Tananya-
gok/%C3%81tkonvert%C3%A1lt%20tananyagok%20pdf- exportja/In-
nov%C3%A1ci%C3%B3s%20folyamatmenedzsment.pdf letöltés ideje 
2017.11.02. 

 http://www.consilium.europa.eu/hu/policies/digital-single-market/ 
 http://www.unodc.org/ropan/en/IndexArticles/Cybercrime/unodc-ro-

pan-contribuye-a-combatir-la-pornografia-infantil-facilitada-por-inter-
net.html letöltés ideje 2017.11.02. 

 https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-
do/policies/european-agenda-security/20180124-progress-report-13-to-
wards-effective-and-genuine-security-union.pdf - letöltés időpontja 
2018. január 28. 

 https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/oppor-
tunities/isfp/topics/isfp-2017-ag-cyber.html letöltés ideje 2017.11.02. 

 https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/tre-
aty/185/signatures?p_auth=dvMo444p letöltés ideje 2017.11.02. 



Az EU rendészeti szerveinek együttműködése a kiberbűnözés ellen 

Nemzetbiztonsági Szemle    2018/4 

 

 46 

 https://www.consilium.europa.eu/hu/council-eu/preparatory-
bodies/?Page=5  

 https://www.consilium.europa.eu/hu/policies/cyber-security/ letöltés 
ideje: 2017.11.02. 

 https://www.europol.europa.eu/activities-services/joint-investigation-
teams   letöltés ideje 2017.11.02. 

 https://www.europol.europa.eu/sites/default/files/documents/hu_euro-
polreview.pdf letöltés ideje 2017.12.10. 

 https://www.government.se/4a18d0/contentas-
sets/81ce0fcf0eaa4d09a9f807b5c0017f21/about-what-must-not-hap-
pen.pdf letöltés ideje 2017.11.02. 

 https://www.government.se/contentas-
sets/fb78975ee42f41349f782189fbee929a/national-action-plan-for-
safeguarding-children-from-sexual-exploitation letöltés ideje 2017.11.02. 

 https://www.interpol.int/Crime-areas/Crimes-against-children/Internet-
crimes letöltés ideje 2017.11.02. 

 https://www.theguardian.com/society/2017/oct/07/australian-police-
sting-brings-down-paedophile-forum-on-dark-web letöltés ideje: 2018. 
11. 03. 

 https://www.torproject.org/projects/torbrowser.html.en letöltés ideje 
2017.11.02. 

 Incident Prevention, Warning, and Response (ipwar) manual bővebben: 
https://www.directives.doe.gov/directives-documents/200-se-
ries/0205.01-DManual-1/@@images/file letöltés ideje 2017.11.02. 

 International Child Sexual Exploitation Data Base - https://www.inter-
pol.int/en/News-and-media/Publications2/Fact-sheets/Databases/ (letöl-
tés: 2017. 10.22) 

 Internet Crimes Against Children Task Force Program – gyermekek sérel-
mére elkövetett internetes bűncselekmények elleni program 
https://www.icactaskforce.org/ Child Protective Services – gyermekvé-
delmi szolgálatok 

 Katasztrófavédelmi Koordinációs Tárcaközi Bizottság 4/2016 (IY.29) hatá-
rozata http://www.katasztrofavedelem.hu/letoltes/kkb/4_20160429-
KKB-hatarozat-kibervedelem.pdf (letöltés ideje 2017.11. 02.) 

 Law Enforcement Working Party http://www.consilium.eu-
ropa.eu/en/council-eu/preparatory-bodies/law-enforcement-working-
party/  

 Nagy Brittania Child Abuse Image Database (CAID) – 
https://www.gov.uk/government/publications/child-abuse-image-data-
base letöltés ideje 2017.11.02.  



Az EU rendészeti szerveinek együttműködése a kiberbűnözés ellen 

Nemzetbiztonsági Szemle    2018/4 

 

 47 

 National Center for Missing & Exploited Children nevű szervezet 
https://www.gov.uk/government/publications/child-abuse-image-data-
base  

 Security Committee http://www.consilium.europa.eu/en/council-eu/pre-
paratory-bodies/security-committee/ letöltés ideje 2017.11.02. 

 Standing Committee on Operational Cooperation on Internal Security - 
http://www.consilium.europa.eu/en/council-eu/preparatory-
bodies/standing-committee-operational-cooperation-internal-security/   
letöltés ideje 2017.11.02. 

 UNODC – Child Sex Offenders http://www.unodc.org/documents/sout-
heastasiaandpacific//Publications/2015/childhood/2015_Series_1-
UNODC_Working_Paper-Amendments_to_the_Criminal_Code_of_Thai-
land.pdf letöltés ideje 2017.11.02. 

 Working Party on Substantive Criminal Law http://www.consilium.eu-
ropa.eu/en/council-eu/preparatory-bodies/working-party-substantive-
criminal-law/letöltés ideje 2017.11.02. 

 

  



A NATO Kibervédelmi Kiválósági Központ bemutatása 

Nemzetbiztonsági Szemle    2018/4 

 

 48 

 

A NATO Kibervédelmi Kiválósági Központ bemutatása 
Presentation of the NATO Cooperative Cyber Defence Centre 

of Excellence 
Tóth Tamás1 

 
Absztrakt: 
 
A NATO2 az információs társadalom új kihivásainak a tükrében, az információs művelteken 
belül, kifejezetten a kiberhadviselés okozta fokozott sérülékenység proaktív, valamint re-
aktív módon történő, egységes tagállami reagálása érdekében 2008. május 14-én létre-
hozta a NATO Kooperatív Kibervédelmi Kiválósági Központot3. A Központ székhelyéül az 
észtországi Tallinn került kiválasztásra. Feladata a NATO-tagállamok és partnereik kibervé-
delmi kapacitásainak erősítése a tapasztalatcsere, az oktatás és kutatás-fejlesztés terüle-
tén.4 A tanulmány a Központ kialakulásának történetét, szervezeti felépítését, feladatait 
és jelentősebb projektjeit hivatott ismertetni. 

 
Kulcsszavak: NATO CCD COE, kiberbiztonság, kiválósági központ 
 
Abstrakt: 
 
The NATO challenges in the new information system society consisted of cyber warfare 
with continuous sensitivity in the matter of proactive as well as reactive related informa-
tion operation. NATO created the Cooperative Cyber Defence Centre of Excellence on May 
14, 2008. The Center is headquartered in Tallinn, Estonia. The mission of this center is to 
share their knowledge and information experiences of cyber defense with members of 
NATO and its partners. This study demonstrates and informs people of the history of the 
center through its structure, mission, and main projects. 
 
Keywords: NATO CCD COE, cyber security, center of excellence  

                                                           
1 ORCID azonosító: 0000-0003-4977-6355  
2 North Atlantic Treaty Organisation – Észak-atlanti Szerződés Szervezete   
3 NATO Cooperative Cyber Defence Centre of Excellence (NATO CCD COE) 
4 BODA József: „Szigorúan Titkos!”? – Nemzetbiztonsági almanach, Zrínyi Kiadó, Buda-
pest, 2016. p. 125. 
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Bevezetés – A NATO CCD COE kialakulásának története 
 
A hidegháború befejezése után megjelenő új típusú biztonsági kihívások közül, 
napjainkra a kiberberbiztonságot veszélyeztető tevékenységek jelentik a legna-
gyobb kockázatot. Az információs műveletek szegmensén belül, megjelent a kiber-
hadviselés, mely a hadszínterek 5. dimenziójában,5 a kibertérben6 fejti ki műve-
leti hatásait. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1.ábra: A kibertér értelmezése7 

 
A NATO először az 1999. évi koszovói bombázásokat követően detektált kiber-

támadást a rendszerei ellen, mely során kezdetben a Fekete Kéz szerb hacker cso-

                                                           
5 Warsaw Summit Communiqué – Varsói NATO Csúcs Közleménye 70. 71. pont, Varsó, 
2016. július, https://www.nato.int/cps/en/natohq/official_texts_133169.htm (letöltés 
ideje: 2018. április 29.) 
6 SIMON László – DR. MAGYAR Sándor: A terrorizmus és indirekt hatása a kibertérben, 
In: Nemzetbiztonsági Szemle, 2017/III. szám, NKE NBI, p. 96-97. https://www.uni-
nke.hu/document/uni-nkehu/nemzetbiztonsagiszemle-2017-3-1.original.pdf (letöltés 
ideje: 2018. április 29.) 
7 KOVÁCS László: Kiberhadviselés Magyarországon, Ludovika Szabadegyetem, Budapest, 
2015. https://www.uni-nke.hu/document/uni-nke-hu/7-kovacs-laszlo.original.pdf (letöl-
tés ideje: 2018. február 19.) 
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port, majd a belgrádi Kínai Nagykövetség bombázását követően kínai, és orosz hac-
kerek hajtottak végre főleg DDOS, 8  valamint deface 9  támadásokat. 10  Ennek 
eredményeképpen, a 2002-es prágai NATO csúcstalálkozó után különösen nagy je-
lentőséget kapott a NATO kibervédelmi politikájának kialakítása.11  

A következő offenzívát 2007-ben szenvedte el a szervezet, Észtország ellen in-
dított kibetámadás-sorozat formájában.12 Kétségtelen, hogy ez a támadás gyako-
rolta a legnagyobb hatást a NATO kibervédelmi struktúrájára, hiszen néhány tá-
madás esetében sikerült azokat visszanyomozni, és orosz szerverekhez kötni. Az 
offenzíva azt követően érte Észtországot, miután eltávolították a tallinni II. világ-
háborús szovjet hősi emlékművet. A fő célpontok az észt közigazgatás, a pénzügyi 
szektor, valamint az információs infrastruktúrák voltak.13 Az akciók jellege és szer-
vezettsége alapján kijelenthető, hogy ez volt az első kiberháborús tevékenység két 
ország között. Egy évvel később Oroszország szintén kiberhadművelet alkalmazása 
mellett döntött. A 2008 augusztusában kitört dél-oszétiai háború során az orosz és 
grúz erők között kialakuló fegyveres konfliktus eszkalációjának jelentős kiber as-
pektusai is detektálhatóak voltak. Oroszország blokád alá vonta a grúz internethá-
lózatot, valamint nagyszabású deface támadásokat hajtott végre a grúz kormány-
zati rendszerek ellen. A kormányzati weboldalakat megbénították, majd Mihail 
Szakasvili elnököt náci diktátorként ábrázoló képeket osztottak meg felületükön. 
Ezzel párhuzamosan a grúz vezetést lejárató, dezinformációs weblapok is megje-
lentek a világhálón.14  

                                                           
8 Distributed Denial of Service – Szolgáltatásmegtagadással járó támadás 
9 Egy adott weboldal nyitólapjának megváltoztatására irányuló támadás, melynek célja, 
hogy azt a támadók a saját közlendőjük megosztására használják fel. 
10 Új fenyegetések: a kiberdimenzió, NATO Tükör, 2011, https://www.nato.int/docu /re-
view/2011/11september/Cyber-Threads/HU/index.htm (letöltés ideje: 2018. április 24.) 
11 TÓTH András: A prágai NATO csúcstalálkozót követő határozatok, megállapodások a 
parancsnoki rendszer-és a vezetési rendszer korszerűsítésére, valamint az együttes 
tevékenység képesség fejlesztésére, In.: Hadmérnök, 2016/ 3. sz. p. 214. 
http://hadmernok.hu/163_17_tothandras.pdf (letöltés ideje: 2018. április 29.) 
12 MÜLLER Tamás: Kiberfenyegetések és kibervédelem, Infojegyzet 2016/44. sz. OGY Hi-
vatal Közgyűjteményi és Közművelődési Igazgatóság Képviselői Információs Szolgálat, 
2016.http://www.parlament.hu/documents/10181/595001/Info-
jegyzet_2016_44_kibervedelem .pdf/d1ca0029-dc3f-4cb3-8d5c-9ed0592d2f1d (letöltés 
ideje: 2018. április 29.) 
13 KELEMEN Roland: A kibertámadás minősülhet-e fegyveres konfliktusnak? In.: 
Jogász/Világ, 2015. https://jogaszvilag.hu/rovatok/szakma/a-kibertamadas-minosulhet-e-
fegyveres-tamadasnak (letöltés ideje: 2018. április 29.) 
14 BERKI Gábor: A kibertéri konfliktusok változásai, In.: Hadmérnök, 2013/1. sz. 2013.  p. 
175. http://hadmernok.hu/2013_1_berkig.pdf (letöltés ideje: 2018. április 29.) 

https://www.nato.int/docu
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Az utóbbi két támadás-sorozat rámutatott az információs műveletek, azokon 
belül is a kiberhadviselés egyre jelentősebb szerepére. A NATO tagországok vé-
delmi minisztereinek 2007 évi brüsszeli találkozóján már megfogalmazódott az 
igény egy egységes kibervédelmi arculat kialakítására, amely eredményeként 2008 
januárjában elfogadták a NATO „Kibervédelmi Irányelvek”15 című dokumentumot. 
A dokumentum „szerint a NATO-nak és a nemzeteknek is meg kell védeniük a kulcs-
fontosságú informatikai rendszereiket, meg kell osztaniuk a legjobb gyakorlatokat 
és olyan képességekkel kell rendelkezniük, hogy egy szövetséges állam segítségére 
siethessenek egy kibertámadás elhárítására.”16  

Az irányelveket a 2008. április 2–4. között rendezett bukaresti NATO csúcson 
az államfők egyhangúan meg is erősítettek.  

„A NATO továbbra is elkötelezett, hogy megerősítse a Szövetség kulcsfontos-
ságú információs rendszereit a kibertámadásokkal szemben. Nemrég elfogadtunk 
egy Kibervédelmi Irányelvet, és továbbra is fejlesztjük az ezt megvalósító szerveze-
teket és hatóságokat. A Kibervédelmi Irányelv hangsúlyozza, hogy a NATO-nak és 
a nemzeteknek is meg kell védeniük kulcsfontosságú informatikai rendszereiket sa-
ját felelősségi körükben; meg kell osztaniuk a legjobb gyakorlatokat; és biztosíta-
niuk kell azokat a képességet, amelyekkel erre vonatkozó kérést követően egy szö-
vetséges állam segítségére siethetnek egy kibertámadás elhárítására. Bízunk 
benne, hogy folytatódik a NATO kibervédelmi képességeinek fejlesztése és a kap-
csolatok erősítése a NATO és a nemzeti hatóságok között.”17 

Az Észak-atlanti Szerződés Szervezete kibervédelmi-politikájának tükrében, a 
megfogalmazott kötelezettségek végrehajtására, a NATO Szövetséges Transzfor-
mációs Parancsnokság18 alárendeltségében 2008. május 14-én létrehozta a NATO 
Kooperatív Kibervédelmi Kiválósági Központot. Az Észak-atlanti Tanács a Közpon-

                                                           
15 NATO Policy on Cyber Defence, https://www.nato.int/nato_static_fl2014/ as-
sets/pdf/pdf_2016_07/20160627_1607-factsheet-cyber-defence-eng.pdf (letöltés ideje: 
2018. április 29.) 
16 SIPOSNÉ KECSKEMÉTHY Klára NATO-csúcstalálkozó az elrettentés és a védelem jegyé-
ben, In.: Hadtudomány, 2017/1-2. sz. 2017. p. 117. http://real.mtak.hu/54740 
/1/HT_2017_114_126_u.pdf (letöltés ideje: 2018. április 29.) 
17 Bucharest Summit Guide – Bukaresti NATO csúcs közleménye 47. pont, Bukarest, 
2008. április, http:// www.nato.int/cps/en/natolive/official_texts_8443.htm (letöltés 
ideje: 2018. április 29.) (fordította: Szentgáli Gergely) 
18 NATO Allied Command Transformation (ACT) 

https://www.nato.int/nato_static_fl2014/
http://real.mtak.hu/54740
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tot 2008. október 28-ai dátummal jogelméleti szempontból is a nemzetközi kato-
nai szervezetek19 közé sorolja.20 

 
A NATO CCD COE működése és felépítése 

 
A központ felállításáról szóló tárgyalások 2007-ben kezdődtek meg, az ACT pa-
rancsnokának jóváhagyásával. Az alapításról szóló egyetértési megállapodást 2008 
májusában 7 szponzor ország írta alá, Észtország, Lettország, Litvánia, Németor-
szág, Olaszország, Spanyolország és Szlovákia vonatkozásában.  
 

Csatlakozás éve Csatlakozó államok 

2008. május 14. 
Észtország, Lettország, Litvánia, Németország, 

Olaszország, Spanyolország, Szlovákia 

2010. június 23. Magyarország 

2011. december 16. Lengyelország, Amerikai Egyesült Államok 

2012. április 05. Hollandia 

2014. május 08. Ausztria (pártoló tag) 

2014. június 03. Csehország, Franciaország, Egyesült Királyság 

2015. november 11. 
Görögország, Törökország, Finnország (pártoló 

tag) 

2017. május 30. Belgium, Svédország (pártoló tag) 

2018. április 24. Portugália 

 
2.ábra: A NATO CCD COE tagállamainak csatlakozási ideje21 

(Szerkesztette: Tóth Tamás) 
 

  

                                                           
19 International Military Organisation (IMO) 
20 Centre is the first International Military Organization hosted by Estonia, 2008. 
https://ccdcoe.org/centre-first-international-military-organization-hosted-estonia.html 
(letöltés ideje: 2018. április 29.) 
21 History, https://ccdcoe.org/history.html (letöltés ideje: 2018. április 29.)  



A NATO Kibervédelmi Kiválósági Központ bemutatása 

Nemzetbiztonsági Szemle    2018/4 

 

 53 

A Központ székhelye Tallinnban került felállításra az észt Híradó Zászlóalj épü-
letében, amely modernizálását követően az egyik legjobb technikai eszközökkel 
felszerelt kibervédelmi objektummá vált globális szinten. Jelenleg 21 ország tagja 
a Központnak, Japán, Ausztrália és Norvégia jelezte csatlakozási szándékát.22 

A Központ, finanszírozási oldalról vizsgálva nem tartozik a NATO által gazdasági 
szempontból fenntartott szervezetek közé. Megállapodás alapján a szponzorálla-
mok biztosítják a működéshez szükséges anyagi forrásokat. A tevékenységhez 
szükséges infrastrukturális háttér, valamint az adminisztratív költségek biztosítá-
sát Észtország vállalta magára. A központ nem része a NATO vezetési rendszeré-
nek, azonban a katonai parancsnoki struktúrának részét képezi. Minden NATO tag-
állam számára biztosított a lehetőség, hogy részt vegyen a Központ munkájában. 
A szervezet irányítását a támogatónemzetek által delegált tagságból álló több 
nemzeti vezetői testület23 hajtja végre. A támogató országok azonos szavazati jo-
gokkal rendelkeznek. „A központ a kiberbiztonság területén oktatással, konzultá-
cióval, kutatással és fejlesztéssel foglalkozik, számos online és nyomtatott formá-
ban is elérhető kiadványuk kötődik a kiberkonfliktusok és kiberhadviselés etikai, 
illetve jogi kérdéseihez, a megfelelő kibervédelem kialakításához. Foglalkoznak 
technológiai témákkal, valamint a kiberbiztonsági stratégiák elkészítésével és fej-
lesztésével.”24 A Központ számos nemzetközi kibervédelmi gyakorlatot, valamint 
konferenciát szervez a tagállamok között. 25 

 
  

                                                           
22 NATO CCD COE, 2018. https://ccdcoe.org/tallinn-based-nato-cooperative-cyber-de-
fence-centre-excellence welcomed-portugal-new-member.html (letöltés ideje: 2018. 
április 30.) 
23 Multinational Steering Committee (MSC) 
24 BELÁZ Annamária – BERZSENYI Dániel: Kiberbiztonsági Stratégia 2.0 A kiberbiztonság 
stratégiai irányításának kérdései, Elemzések 3/2017. sz. NKE Stratégiai Védelmi 
Kutatóközpont, Budapest, 2017. p. 6. http://real.mtak.hu/67199/1/SVKK_Ele-
mzesek_2017_3_Kiberbiztonsagi_Strategia_2.0_Belaz_A._Berzsenyi_D._u.pdf (letöltés 
ideje: 2018. április 29.) 
25 CSÁNYI Benedek: A NATO Kibervédelmi Kiválósági Központja, Biztonságpolitika.hu, 
2011, http://old.biztonsagpolitika.hu/?id=16&aid=1148&title=a-nato-kibervedelmi-ki-
valosagi-kozpontja (letöltés ideje: 2018. április 29.) 

https://ccdcoe.org/tallinn-based-nato-cooperative-cyber-defence-centre-excellence
https://ccdcoe.org/tallinn-based-nato-cooperative-cyber-defence-centre-excellence
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3.ábra: A NATO CCD COE szervezeti ábrája26  
 
Directorate – Igazgatóság (több nemzeti vezetői testület) 
Az Igazgatóságot a tagállamokból delegált képviselők alkotják, ez a többnemzeti 
testület felelős a Központ irányításáért. A vezetői testület élén az Igazgató (Di-
rector) áll, aki koordinációs és vezetői tevékenységet lát el. 2017. szeptember 1-jei 
hatállyal a NATO Kooperatív Kibervédelmi Kiválóság Központ Igazgatói beosztását, 
Merle Maigre tölti be, aki Sven Sakkovot váltotta a pozícióban. Maigre korábban 
az Észt Elnök Biztonságpolitikai Tanácsadója volt.27 Az Igazgató közvetlen aláren-
deltségében működik a Törzsfőnök (Chief of Staff), aki egyben Igazgató-helyettes-
ként (Deputy Director) is funkcionál. A pozíciót 2016. szeptember 01-től Franz Lan-
tenhammer alezredes tölti be. Lantenhammer 2010 és 2016 között a Német Szö-
vetségi Fegyveres Erők CERTBw-t vezette.28  

 
Technology Branch – Technológiai Ág 
Az egység az új technológiák alkalmazásának lehetőségeit, valamint a támadások 
elhárításának vizsgálatát végzi kutatási és fejlesztési területen, tudományos szem-
szögből. Kiemelkedő szerepet tölt be a tagállamok kiberképességeinek fejlesztése 
területén.29 

                                                           
26 Structure, https://ccdcoe.org/structure-0.html (letöltés ideje: 2018. április 29.) 
27 Merle Maigre to Become Director of the NATO CCD COE, https://ccdcoe.org/merle-
maigre-become-directornato-cooperative-cyber-defence-centre-excellence.html (letöltés 
ideje: 2018. április 29.)  
28 Franz Lantenhammer, https://ee.linkedin.com/in/fla59 (letöltés ideje: 2018. április 
30.) 
29 SZENTGÁLI Gergely: A NATO kibervédelmi politikájának áttekintése, Biztonságpoli-
tika.hu, 2011. http://old.biztonsagpolitika.hu/?id=16&aid=1125&title=a-nato-
kibervedelmi-politikajanak-attekintese (letöltésideje: 2018. április 30.) 
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Strategy Branch – Stratégiai Ág 
A NATO tagállamok és a partnerországok számára nyújt segítséget kibervédelmi 
koncepcióik, doktrínáik kidolgozásához, a védelmi stratégia kialakításához, vala-
mint elemző-értékelő tevékenységet hajt végre kiberműveletek vonatkozásában. 
A kibervédelmi stratégiatervezéshez nyújtott támogatás elengedhetetlen a tagor-
szágok védelmi minimumképességeinek biztosítása érdekében.30  

 
Operation Branch – Műveleti Ág 
Az egység feladata az új technológiai kihívások okozta kockázatok detektálása, va-
lamint kiberharcászati tevékenység észlelése esetén a reagálás, illetve a bekövet-
kezett támadás negatív hatásainak csökkentése. A tagállamok között koordinálja a 
kiberműveletek elhárításával, végrajtásával kapcsolatos feladatokat.  

 
Law Branch – Jogi Ág 
Feladata a kibertevékenység nemzetközi jogi kereteinek előkészítése, valamint 
megalkotása a tagállami szinten történő adoptálás elősegítése érdekében. Az egy-
ség tevékenységéhez kapcsolódik a kiberhadviselés jogi szempontból történő 
elemzése-értékelése. Jogi háttértanulmányokat folytat a NATO kibervédelmi tevé-
kenységének fejlesztése céljából.31 A Központ ezen szakterülete által alkotott leg-
jelentősebb jogi dokumentumok a 2013-ban összeállított Tallin Manual 1.0, ami a 
„Kiberhadviselés Nemzetközi Jogának Kézikönyve”32 , illetve a 2017-ben kiadott 
Tallin Manual 2.0, mely „A Kiberérműveletek Nemzetközi Jogának Kézikönyve”33.  

 
Education & Training Branch – Oktatási és Képzési Ág 
A képzéssel és oktatási tevékenységgel foglalkozó szakág jelentős szerepet tölt be 
a szponzorállamok és a NATO tagállamok információbiztonsági oktatása, valamint 

                                                           
30 Cyber Security Srategy Documents, https://ccdcoe.org/cyber-security-strategy-docu-
ments.html (letöltés ideje: 2018. április 30.) 
31 CSÁNYI Benedek: A NATO Kibervédelmi Kiválósági Központja, Biztonságpolitika.hu, 
2011. http://old.biztonsagpolitika.hu/?id=16&aid=1148&title=a-nato-kibervedelmi-ki-
valosagi-kozpontja ( letöltés ideje: 2018. április 29.) 
32 lásd: Tallinn Manual 1.0 on the International Law Applicable to Cyber Warfare, Cam-
bridge University Press, Cambridge, 2013. http://csef.ru/media/articles/3990/3990.pdf 
(letöltés ideje: 2018. május 4.)  
33 lásd: Tallinn Manual 2.0 on the International Law Applicable to Cyber Operations, Tal-
lin, 2017. https:// ccdcoe.org/tallinn-manual-20-international-law-applicable-cyber-oper-
ations-be-launched.html (letöltés ideje: 2018.április 30.) 
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a folyamatos képzések, szakmai konferenciák és gyakorlatok lebonyolítása terüle-
tén.34 Az egység megalkotta a NATO online elérhető Kibervédelmi Könyvtárát,35 
továbbá a nemzetközi konferenciák tekintetében, Tallinnban minden évbe meg-
rendezésre kerül a CyCon36, valamint végrehajtásra kerül a Locked Shield37 nem-
zetközi kibervédelmi gyakorlatok. 

 
Support Branch – Támogató Ág 
Az egység feladata a Központ gazdasági, adminisztratív, valamint technikai támo-
gatása a működés biztosítása érdekében. A háttértámogató tevékenység elenged-
hetetlen az optimális üzemelés és fenntartás elősegítése során. 
 
Főbb projektek 
 
Tallin Manual 1.0/ 2.0 
A Tallinn Manual 1.0 azaz a „Kiberhadműveletek Nemzetközözi Jogának Kézi-
könyve” 2013-ban került összeállításra a CCD COE által, a Nemzetközi Vöröske-
reszttel, valamint a US Cyber Command38-del együttműködve.39 A kézikönyv a ki-
bertérben vívott fegyveres konfliktusoknak, katonai műveleteknek kíván jogi sza-
bályozást biztosítani, különös tekintettel „A Polgári Lakosság Háború Idején Való 
Védelmére Vonatkozóan Genfbe, 1949. Augusztus 12-én Kelt Egyezmény (IV. Genfi 
Egyezmény)”40 előírásainak tekintetében, mivel a kézikönyv „B” rész IV. fejezet 1. 

                                                           
34 SZENTGÁLI Gergely: A NATO kibervédelmi politikájának fejlődése, In.: Bolyai Szemle, 
2012/2. sz. Budapest, 2012. p. 82. http://archiv.uni-nke.hu/down-
loads/bsz/bszemle2012/2/05.pdf (letöltés ideje: 2018. április 30.) 
35 lásd: Cyber Defence Library, https://ccdcoe.org/cyber-definitions.html (letöltés ideje: 
2018. április 30.) 
36 lásd: Int. Conference of Cyber Conflicts https://ccdcoe.org/cycon-2018.html (letöltés 
ideje: 2018. április 30.) 
37 lásd: Cyber Defence Workshop, Locked Shields Forensics Challenge Workshop 2018, 
https://ccdcoe.org/lockedshields-forensics-challenge-workshop-2018.html (letöltés ideje: 
2018. április 30.) 
38 lásd: Egyesült Államok Kibervédelmi Parancsnoksága http://www.stratcom.mil/Me-
dia/Factsheets/Factsheet-View/Article/960492/us-cyber-command-uscybercom/ 
39 BODNÁR Ádám: Elkészült a NATO kibervédelmi kézikönyve, 2013, 
https://www.hwsw.hu/hirek/49922/tallinn-manual-informatikai-hadvieles-nato-biz-
tonsag-krasznay-csaba.html (letöltés ideje: 2018. május 4.) 
40 A Polgári Lakosság Háború Idején Való Védelmére Vonatkozóan Genfbe, 1949. Au-
gusztus 12-én Kelt Egyezmény (IV. Genfi Egyezmény), Genf, 1949. 
http://www.mfa.gov.hu/NR/rdonlyres/6CF7F4E7-B841-44F08DCE-
67D23DCFB6E2/0/GENF4_hu.pdf (letöltés ideje: 2018. május 4.) 
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szakasz 29. bekezdése kimondja a civil áldozatok elkerülésének kötelmét is.41  A 
dokumentum két fő részre tagolható, az első rész szabályozza a nemzetközi kiber-
biztonság jogi aspektusait, a második rész pedig a kibertér fegyveres konfliktusai-
nak jogi alapjait határozza meg. A kézikönyv összesen 95 bekezdésre tagolható.42  

A 2017-es Tallin 2.0, azaz a „Kiberműveletek Nemzetközi Jogának Kézikönyve” 
a kibertérben végrehajtott fegyveres konfliktusokon kívül szabályozza a kibermű-
velteket is.  „Ez egy kiemelten fontos téma manapság, hiszen rendszeresen szem-
besülünk állami és nem állami szereplők nemzetközi jogokat sértő kibercselekmé-
nyeivel.”43 A nagyobb hangsúlyt ez a terület kapja a dokumentumban, hiszen a 
hadijog helyett, a polgári értelemben vett nemzetközi jogsértő cselekmények, azaz 
a kiberbűncselkemények szabályozására összpontosít.44 
 
Nemzetközi konferencia 

 
CyCon International Conference of Cyber Conflict: 
A CyCon mai nevén 2012. óta minden év júniusában, a NATO Kooperatív Kibervé-
delmi Kiválósági Központ szervezésében kerül megrendezésre. A világon az egyik 
legjelentősebb kiberbiztonsággal foglalkozó szakmai konferencia, melyen össze-
sen ötszáz jogász, kiberbiztonsággal, katonai-, rendvédelmi-, politikai döntéshoza-
tallal kapcsolatos szakember vesz részt. 45 Az ünnepélyes megnyitó után a konfe-
renciák vitaindító beszédekkel kezdődnek, amelyeket több, egyszerre párhuzamo-
san zajló szekcióban megrendezett kerekasztal beszélgetés, valamint előadássoro-
zat követ. Az elmúlt években megrendezett konferenciák témái között szerepeltek 
a kibernetikus fegyveres konfliktusok, az emberek és gépek közötti interakciók fej-
lődése, valamint a kiberhadviselés jelentősége. 46  
 

                                                           
41 SCHMITT, Martin N.: Tallinn Manual 1.0 on the International Law Applicable to Cyber 
Warfare, Cambridge University Press, Cambridge, 2013, pp. 90-91 http://csef.ru/me-
dia/articles/3990/3990.pdf (letöltés ideje: 2018. május 4.) 
42 SCHMITT, Martin N.: Tallinn Manual 1.0, Cambridge University Press, Cambridge, 
2013. http://csef.ru/media/articles/3990/3990.pdf (letöltés ideje: 2018. május 4.) 
43 MEIJ, Kris van der: NATO Kiválósági Program, Isaca Konferencia 2017, Budapest, 2017. 
https://isaca.hu/conference/index.php/hu/eloadok (letöltés ideje: 2018. május 4.) 
44Tallinn Manual 2.0, on the International Law Applicable to Cyber Operations 2017. 
http://www.atlanticcouncil.org/images/publications/CCDCOE_Tallinn_Man-
ual_Onepager.pdf (letöltés ideje: 2018. május 4.) 
45 CyCon 2017, 2017. https://ccdcoe.org/cycon-2017.html (letöltés ideje: 2018. május 4.) 
46 BERZSENYI Dániel: CyCON 2016 – NATO kibervédelem Varsó előtt, Biztonságpoli-
tika.hu, 2016. http:// biztonsagpolitika.hu/cikkek/cycon-2016-nato-kibervedelem-varso-
elott (letöltés ideje: 2018. május 4.) 
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Nemzetközi kibervédelmi gyakorlatok 
 

Locked Shields: 
A Locked Shields egy valós idejű, számítógépes hálózat-védelmi gyakorlat, melyet 
2010. óta minden évben megszervez a NATO CCD COE. A feladatok végrehajtása 
során, a résztvevők kibertámadásokat elhárító csapatokat alkotnak. A gyakorlat-
hoz szükséges virtuális teret a Központ biztosítja. A védekező csapatok feladata 
egy szituációs környezetben, gyorsreagálású egységként fellépni a támadó erőkkel 
szemben annak érdekében, hogy biztosítsák egy fiktív NATO tagország rendkívül 
komplex infrastruktúrával rendelkező stratégiailag fontos rendszerének, objektu-
mának, vagy intézményének védelmét, perzisztens működőképességének fenntar-
tását és szolgáltatásainak állandó biztosítását a fokozódó kibertámadások köze-
pette. A védekezés mellett a csapatok számára párhuzamosan szakértői, jogi és 
stratégiai döntéshozatalt támogató feladatokat is meghatároznak a szervezők.47 

 
Crossed Sword: 
A technikai gyakorlat célja, hogy a résztvevők megismerhessék a legújabb táma-
dási taktikákat, technikákat, valamint eljárásokat (TTP), melyeket hatékonyan tud-
janak alkalmazni más kibervédelmi gyakorlatokon. Blue team – red team jellegű az 
esemény, mely során a vörös csapat az informatikai ellenerő szerepét játssza el, 
ők biztosítják a TTP-ket. Folyamatosan fejlesztik a technikai tudásukat, valamint az 
egységek szervezettségét is. A szervezők fokozott mértékben vonnak be oktatási 
intézményeket, kutatóműhelyeket a gyakorlatok kivitelezésébe. A 2017. évi 
Crossed Sword-on 350 szakértő vett részt.48 
 
Oktatás 
 
A Központ kiemelt figyelmet fordít a támogató országok kibervédelmi szakembe-
reinek oktatására, képzésére. Folyamatos kurzusokat indítanak kritikus informá-
ciós infrastruktúra védelem, nemzetközi kiberjog, valamint technológiai ismeretek 
térülten.49 Az oktatási, képzési tevekénység a tapasztalatcsere, az ismeretbővítés, 
valamint a képességfejlesztés elősegítését célzó szervezett tevékenység, mely a 
Központ egyik fő profilja, valamint kiemelt szerepet tölt be működése során. 

                                                           
47 NAGY Tamás: Locked Shields 2015 - kibervédelmi gyakorlat, Honvédelem.hu, 2015. 
https://honvedelem.hu/cikk/50667_locked_ shields_2015-kibervedelmi_gyakorlat (letöl-
tés ideje: 2018. május 4.) 
48 SZABÓ András: Technikai kiberbiztonsági gyakorlatok – Nemzetközi kitekintés, In: Had-
mérnök, 2018/I. sz. 2018. p. 297. http://hadmernok.hu/181_23_szabo.pdf (letöltés ideje: 
2018. május 06.) 

49 https://ccdcoe.org/event/law-course.html (letöltés ideje: 2018. május 06.) 
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Összefoglalás 
 
A 2000-es évek elején detektálható egyre intenzívebb és jelentősebb méretű ki-
bertámadások elhárítása, megelőzése, valamint a válaszcsapások eredményessé-
gének növelése érdekében, szükségessé vált a NATO tagországok és a szövetsége-
seik kibertérben megjelenő kollektív reagáló képességének kialakítása. Így indo-
kolttá vált a katonai struktúrába illeszteni, egy az egységes kibervédelmi arculat 
létrehozásával megbízott szervezeti egységet. Az Észak-atlanti Tanács 2008-ban, 
az újfajta kihívásokra való válaszul létrehozta a NATO ACT alárendeltségében, a 
NATO Kooperatív Kibervédelmi Kiválósági Központot, melyet a nemzetközi katonai 
szervezetek közé sorol. 

A Központ fő feladata, hogy a tagállamok és a partnerországok kibervédelmi 
kapacitását fokozza a tapasztalatcsere, az oktatás és a kutatás-fejlesztés eszközei-
vel. A NATO CCD COE olyan közös fórummá kíván válni, amely összegyűjti és part-
nereivel megosztja mindazon nemzetközi tapasztalatot és tudást, mely a katonai 
szövetség tagjai és partnerei kiberbiztonságának fenntartásához elengedhetetlen. 
Rendszeresen megrendezésre kerülnek kibervédelmi konferenciák, valamint gya-
korlatok, folyamatos az oktatási, képzési tevékenység a nemzetközi kiberjog, a 
technológiai innováció, valamint a kritikus információs infrastruktúra védelem te-
rületén. Jelentős segítséget nyújt a tagállamok kibervédelmi stratégiáinak létreho-
zásában, illetve a kiberjog nemzetközileg is elfogadott kialakításában. 

A kibertér egyre nagyobb jelentősége, a kiberhadműveltekkel, támadásokkal 
okozható dinamikusan globális szintre eszkalálódó károk minimalizálása, illetve az 
információs társadalom biztonságának fenntartása érdekében a Központ, a jövő-
ben még hangsúlyosabb szerepet fog betölteni a Szövetség kollektív, minden di-
menzióra kiterjedő hatékony védelmi, reagáló képességének biztosítása érdeké-
ben. A NATO CCD COE alapját fogja képezni, egy NATO szintű, a tagállamokból de-
legált, nemzetközi kiberhadtest kialakítása, képzése és fejlesztése területén, mely 
a lehető leghatékonyabb kollektív fellépést fogja biztosítani az egyes nemzetek el-
len intézett külső támadások megelőzése, elhárítása, valamint a válaszcsapások 
biztosítása érdekében. 
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Absztrakt: 
 
A tanulmány első része, mely Ausztriát és Lengyelországot mutatta be, a 65 éves Boda Jó-
zsef tiszteletére kiadott kötetben2 jelent meg. A jelenlegi írás az abban bemutatott regio-
nális keretrendszer másik két országát, Szlovákiát és Csehországot tárgyalja. 
 
Kulcsszavak: külpolitika, együttműködés, regionális érdekazonosság 
 
Abstract: 
 
The first part of the study, which introduced Austria and Poland, was published in the vo-
lume of the 65th anniversary of József Boda. The current paper discusses the other two 
countries of the regional framework, Slovakia and the Czech Republic. 
 
Keywords: foreign policy, cooperation, regional identity 
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Bevezetés 
 
Magyarország külpolitika prioritásai a 2015-ös migráns válság óta jól látható mó-
don a közép-európai térség irányába erősödnek. A regionális érdekazonosság a je-
lentkező kihívások okán egyre nyilvánvalóbbá válik. Jelen tanulmányban Szlovákia 
és Csehország kül- és biztonságpolitikájában 2018-ban bekövetkezett változásokat 
kívánom bemutatni, melyek alapjai belpolitikai történések voltak. Mindkét ország-
ban új politikai konstelláció állt fel, mely egyenlőre helyét keresi a regionális és az 
Uniót érintő politikában is. 

A két ország külpolitikájukban jól láthatóan megjelent a külső környezetből ér-
kező kihívásokra adandó válaszkeresés, amelyek közül kiemelkedik az Európa ke-
leti határain fokozódó instabilitás, a terrorizmus és az ezekkel összefüggő gazda-
sági, társadalmi krízisek, a háborús műveletek és az általuk kiváltott migrációs hul-
lám. Hasonló súlyos tényező az EU-n belül egyre gyakrabban elhangzó kétsebessé-
ges Európa-koncepció, ami vélhetően tovább mélyíti az ellentéteket a keleti és 
nyugati tagországok között, valamint a Brexit. Az EU szervezetrendszerének re-
formja pedig közvetlenül kapcsolódik az Unió nemzetközi szerepvállalásának jövő-
beli lehetőségeihez. 
 
Szlovákia 
 
2016. március 23-án immár harmadjára került kormányra Robert Fico, aki kül- és 
biztonságpolitikai elképzeléseiben megerősítette az ország EU iránti elkötelezett-
ségét és az atlanti külpolitikai orientáció folytonosságát. Ezen elvek mentén hir-
dette meg politikáját, Peter Pellegrini is, aki 2018. március 22-én került a minisz-
terelnöki pozícióba. Nem nyújtott be új kormányprogramot az idő rövidségére hi-
vatkozva, hanem teljes mértékben átvette a Fico által megfogalmazottat.  

„A negatív külső környezeti hatásokra történő rugalmas reagálás”3 elneve-
zésű pont tartalmazza a kormány konkrét külpolitikai elképzeléseit. A külső kör-
nyezet fejlődési tendenciái befolyásolják Szlovákia társadalmi fejlődését – hangzik 
az indoklás – amely számos társadalmi, gazdasági, környezeti és biztonsági jellegű 
folyamat által kerül meghatározásra. Ezen globális, európai és regionális szintéren 
zajló hatások határozzák meg, a külpolitika prioritásai, melyek pozitív, de akár ne-
gatív hatással is lehetnek az országra.4 

  

                                                           
3 Programové vyhlásenie vlády Slovenskej republiky. (A Szlovák Köztársaság kormányá-
nak programja) http://www.vlada.gov.sk/data/files/7179.pdf (Letöltve: 2018.05.08.) 
4 Programové vyhlásenie vlády Slovenskej republiky. 4-9. old. 

http://www.vlada.gov.sk/data/files/7179.pdf
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a) Stabil és virágzó EU fejlődése 
 
Az Európai Unió képviseli az alapvető keretet, melyben érvényesülnek az ország 
legfontosabb érdekei. A kormány ezért erősíteni kívánja az ország helyzetét, az EU 
hiteles, elismert tagjaként. Pozsony a közös megoldásokra és a szabályok tisztelet-
ben tartására helyezve a hangsúlyt, hozzá kíván járulni az Unió előtt álló legfonto-
sabb kihívások kezeléséhez, mivel az ország és az EU dinamikus gazdasági fejlődése 
elválaszthatatlanul összekapcsolódik egymással. A kormány ezért a meglévő szer-
ződések tekintetében az intézményi egyensúly megőrzésére fog törekedni, ugyan-
akkor elő kívánja mozdítani a nemzeti parlamentek státuszának megerősítését.  

Pozsony kulcsfontosságúnak tartja továbbá azon intézkedések támogatását, 
amelyek hozzájárulnak az EU külső határai és a schengeni térség erőteljesebb vé-
delméhez. A szlovák kormány készen áll a migrációs válságra irányuló konstruktív 
megoldások támogatására, de azt az egyes tagországok sajátosságainak és lehető-
ségeinek figyelembevételével képzeli el. Támogatni kívánja a közös belső piac 
megerősítését, illetve az olyan közös kezdeményezéseket, mint az energetikai unió 
vagy az egységes digitális piac, mindezt a négy szabadságelv maradéktalan érvé-
nyesülésével. A kormány konstruktív módon közelíti meg az euróövezet kérdését, 
valamint az Európai Unió fenntarthatóságára és stabilitására irányuló tárgyaláso-
kat, és olyan kompromisszumos megoldást keres, amely minden fél számára elfo-
gadható. Az új szlovák kormány EU szomszédság politikájának szellemében támo-
gatni fogja a keleti partnerség országait a demokratizálódás, a reform és az átala-
kulás érdekében. Tekintettel a biztonsági kontextusra, megfelelő figyelmet kíván 
fordítani az EU szomszédsági politikájának déli pillérére is. A kormányprogram 
ezen pont alá sorolja a V4 országaival való együttműködést, melyet a 2017 febru-
árjában kiadott miniszteri jelentésben a kül- és Európa politikai feladatok végre-
hajtása elnevezésű dokumentumban az Slavkovi Háromszög5 együttműködéssel 
is kiegészít.6  

                                                           
5 Slavkovi Háromszög (S3): háromoldalú együttműködés Csehország, Ausztria és Szlo-
vákia között. A csoport tevekénysége az infrastrukturális, közlekedési és energiabiz-
tonsági kérdésekre, a határokon átnyúló kapcsolatokra, az oktatás korszerűsítésére, az 
európai integráció társadalmi dimenzióira, valamint az EU szomszédsági kapcsolataira 
terjed ki. 
6 Správa o plnení úloh zahraničnej a európskej politiky SR v roku 2017 a jej zameranie na 
rok 2018. https://www.mzv.sk/docu-
ments/10182/2686701/2017+Spr%C3%A1va+o+plnen%C3%AD+%C3%BAloh+zah-
rani%C4%8Dnej+a+eur%C3%B3pskej+politiky+SR+v+roku+2017+a+jej+za-
meranie+na+rok+2018 (Letöltve: 2018.05.11.)  

https://www.mzv.sk/documents/10182/2686701/2017+Spr%C3%A1va+o+plnen%C3%AD+%C3%BAloh+zahrani%C4%8Dnej+a+eur%C3%B3pskej+politiky+SR+v+roku+2017+a+jej+zameranie+na+rok+2018
https://www.mzv.sk/documents/10182/2686701/2017+Spr%C3%A1va+o+plnen%C3%AD+%C3%BAloh+zahrani%C4%8Dnej+a+eur%C3%B3pskej+politiky+SR+v+roku+2017+a+jej+zameranie+na+rok+2018
https://www.mzv.sk/documents/10182/2686701/2017+Spr%C3%A1va+o+plnen%C3%AD+%C3%BAloh+zahrani%C4%8Dnej+a+eur%C3%B3pskej+politiky+SR+v+roku+2017+a+jej+zameranie+na+rok+2018
https://www.mzv.sk/documents/10182/2686701/2017+Spr%C3%A1va+o+plnen%C3%AD+%C3%BAloh+zahrani%C4%8Dnej+a+eur%C3%B3pskej+politiky+SR+v+roku+2017+a+jej+zameranie+na+rok+2018
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b) Multilaterális együttműködések  
 
A szlovák kormány nemzetközi aktivitását a nemzetközi jog és az európai civilizá-
ciós értékek alapján kívánja megvalósítani. Ez a fajta megközelítés, fontos dimen-
ziójává kell váljon az ország nemzetközi kapcsolatainak, különösen a konfliktus 
megelőzésben és a nemzetközi válságkezelési műveletekben, az emberi jogok vé-
delmében és a nők jogainak biztosításban, valamint a terrorizmus és az extrémiz-
mus elleni küzdelemben. Az Egyesült Nemzetek Szervezete (ENSZ) kapcsán a szlo-
vák kormány támogatja külügyminiszterének elnökké választását valamint az 
Agenda 2030 végrehajtását. Jelentős hangsúlyt fektet továbbá arra, hogy minél 
több szlovák szakemberek töltsön be valamilyen pozíciót nemzetközi szervezet-
ben. Pozsony aktívan fog dolgozni azon, hogy az ország a 2028-2029 közötti idő-
szakban elnyerje az ENSZ Biztonsági Tanács nem állandó tagságát. Szlovákia Gaz-
dasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (OECD), ENSZ és EU és tagságával 
összhangban kész évente emelni a fejlesztési támogatás forrásait.   
 
c) A külföldön élő állampolgárok támogatása  
 
A kérdéskör a külpolitikai koncepció egyik kiemelt elemévé vált; a diplomácia ré-
sze, egy szolgáltatás, amit az állampolgár természetesnek kell tartson. A kormány 
három szegmensben kívánja ezen tevékenységét megerősíteni. Hatékonyan kí-
vánja elősegíteni a Szlovákiába visszatérő állampolgárok társadalmi, gazdasági és 
szociális beilleszkedését, másrészt a konzuli szolgálat eredményesebb működését 
és az állampolgárok védelmének biztosítását ígéri, mely ezen szolgáltatás moder-
nizálásával jár. Harmadrészt kiemelten kezeli a határon túli szlovákok érdekeit.  
 
d) Szlovákia hatékony „eladása” külföldön, különösen a modern, öntudatos 
állam képének erősítése 
 
A néhány éve megkezdett ilyen irányú propagandát, a kormány eredményesnek 
értékelte, különösen a „ Szlovákia, mint védjegy” bevezetését, így ezen törekvés 
további folytatását irányozta elő. Ehhez kapcsolódóan támogatja a kreatív és szé-
les spektrumú kulturális és nyilvános diplomáciai tevékenységeket is.  

  



Közép-Európa újratöltve II. – Szlovákia és Csehország 

Nemzetbiztonsági Szemle    2018/4 

 

 67 

 
e) Modern, professzionális külügyi szolgálat létrehozása 
 
A pozsonyi kabinet célja, hogy az apparátus rugalmasan reagáljon a globális fejlő-
dés által kiváltott dinamikus változásokra és a hatékony külügyi szolgálat új igé-
nyére a szakmaiság továbbfejlesztésével. Ennek egyik legfontosabb eleme az ál-
lami és nem állami szereplők közös feladatainak koordinálása külföldön. 
 
f) Biztonság- és védelempolitika 
 
E tekintetében északi szomszédunk számára kulcsfontosságú tényező a NATO kol-
lektív védelmi rendszere és az EU közös biztonság- és védelempolitikája. Szlovákia 
mindkét szervezet erejének és hitelességének növelésén fog dolgozni. A NATO-n 
belül elő kívánja mozdítani a kollektív védelem és elrettentés elsődlegességét, mi-
közben meg kívánja őrizni a szervezet rugalmasságát más alapvető feladatok tel-
jesítésével kapcsolatban. Az EU közös biztonság- és védelempolitikája kapcsán Po-
zsony célja, hogy növelje az EU válságkezelésének hatékonyságát és elmélyítse a 
tagállamok együttműködését polgári és katonai képességeik fejlesztésében, mind-
ezt megfeleltetve a Globális stratégiában foglaltaknak. Fico következetesen támo-
gatja az Európai Unió külső határainak védelmével kapcsolatos politikai döntés-
éket és elkötelezett a schengeni térség biztonságának növelése iránt.  

A kormány továbbá ígértet tesz a biztonság- és védelempolitikai alapelvek 
megújítására és a kor kihívásaihoz igazítására a NATO és EU iránymutatások alap-
ján, ahogy az Integrált Védelmi Rendszer hatékonyságának javítására, illetve e 
rendszer elemeinek az önkéntes szervezettekkel (különösen önkéntes tűzoltókkal) 
való hatékonyabb együttműködésére. 

A nemzetbiztonsági szolgálatok kapcsán Szlovákia kész új jogi és szervezeti át-
alakításokra, melyek egyrészt biztosítják feladataik leghatékonyabb ellátását, főleg 
a terrorizmus elleni küzdelemben, illetve a nemzetközi együttműködések terén, 
kiemelten a NATO-tagországok esetében, másrészt tartalmazzák tevékenységük 
hatékony ellenőrzési rendszerét.  

Pozsony kiemelt jelentőséget tulajdonít a gazdasági bizottságságnak, valamint 
az energia biztonság kérdésének, melyek stratégiai prioritást élveznek. A szlovák 
kormány továbbra is támogatni fogja az energiahordozók meglévő szállítási útvo-
nalainak fenntartását, miközben elő kívánja segíteni az energiaforrások diverzifi-
kációját és a szomszédos országokkal folytatott energiahálózatok integrálását. 
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g) Gazdaságdiplomácia 
 
Miután Szlovákia egy kicsi, nyitott gazdasággal rendelkező, exportorientált ország, 
kulcsfontosságú számára egy átfogó gazdaságdiplomáciai koncepció megléte. A 
kormány aktívan részt kíván venni a közös álláspontok kialakításában, melyet az 
Európai Bizottság képvisel a Nemzetközi Valutaalap, a Világbank, a Gazdasági 
Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (OECD) és a harmadik országok vonatko-
zásában, annak érdekében, hogy elősegítse a szlovák termelők export ágazatokban 
és a hazai piac védelmét. 
 
A kormány külpolitikájának értékelése A Belpolitikai események tükrébe 
 
A kormányzati ciklus kiemelt eseménye volt az ország első EU-elnöksége 2016 má-
sodik felében, melyet a Brexit szavazás árnyékolt némileg be. Fico az elnökséget 
egyértelmű külpolitikai sikerként könyvelte el, mely jól láthatóan pro-európai né-
zőpontváltással is járt a korábban az EU-ról több alkalommal szkeptikusan nyilat-
kozó miniszterelnöknél. Ekkorra datálható a Visegrádi szövetségen belüli első je-
lentősebb törésvonal kialakulása is. Ennek további eleme a kötelező betelepítési 
kvóta kapcsán indított kötelezettségszegési eljárás volt, melyet Brüsszel csak Ma-
gyarország, Lengyelország és Csehország ellen indított meg.7 

Fico meggyőződésévé vált, hogy Szlovákia a közép-európai régióban egyetlen 
pro-európai szigetté vált,8 melyet azonban belső feszültségek terheltek. A kormá-
nyon lévő Smer–SNS–Híd-Most koalíció helyzete megingott, melyben jelentős sze-
repe volt a 2017 augusztusában kirobbant EU-s alapok körüli botránynak, a kor-
rupció elburjánzásának és ehhez kapcsolódóan az igazságszolgáltatás gyenge ha-
tékonyságának, mely végül a koalíciós szerződés 2017. szeptember 1-jei felmon-
dásához és az oktatásügyi- és sportminiszter menesztéséhez vezetett. Hasonló bel-
politikai fiaskó volt a megyei választások kudarca, amire sem Fico sem a pártja nem 
volt felkészülve. További problémát jelentett a belügyminiszter, Robert Kaliňák 
személye, akit az ellenzék egy éven belüli háromszor is megpróbált visszahívni, va-

                                                           
7 HALMAI Katalin: Bíróság előtt a kvótaper. https://nepszava.hu/1149481_birosag-elott-a-
kvotaper (Letöltve: 2018.05.23.) 
8 DUGOVIČ MATEJ: Slovensko je proeurópsky ostrov, hovorí Fico po voľbách v Česku a spojil 
sa s Kiskom a Dankom.https://dennikn.sk/919225/slovensko-je-proeuropsky-ostrov-
hovori-fico-po-volbach-v-cesku-a-spojil-sa-s-kiskom-a-dankom/ (Letöltve: 2018.05.23.) 

https://nepszava.hu/1149481_birosag-elott-a-kvotaper
https://nepszava.hu/1149481_birosag-elott-a-kvotaper
https://dennikn.sk/919225/slovensko-je-proeuropsky-ostrov-hovori-fico-po-volbach-v-cesku-a-spojil-sa-s-kiskom-a-dankom/
https://dennikn.sk/919225/slovensko-je-proeuropsky-ostrov-hovori-fico-po-volbach-v-cesku-a-spojil-sa-s-kiskom-a-dankom/
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lamint a munka, szociális és családügyi miniszter kálváriája, aki a második bizal-
matlanági indítvány után végül lemondott. Az említett belpolitikai folyamatok Ján 
Kuciak oknyomozó újságíró és barátnője meggyilkolásával csúcsosodtak ki.9  

Az országos tüntetések hatására, a politikai realitások figyelembevételével le-
mondott Robert Fico. 2018. március 19-től Szlovákia élen Peter Pellegrini áll.10 Ko-
rábban úgy tűnt, hogy belpolitikájában a konfrontációmentes megoldások híve 
lesz, nem kíván konfliktusba bocsátkozni az államfővel, a koalíciós partnerekkel, 
de kormányon belül sem.11 2018 végére láthatóvá vált, hogy a többek által elgon-
dolt Fico-Pellegrini tandem nem igazán működik. Pellegrini határozott kormány-
zati stílust visz, amiben felvállalja a konfliktusokat is, melyek közül kiemelkedett 
Tomáš Drucker belügyminiszter lemondása, Tibora Gašpar12 távozása a főkapitá-
nyi székből, egy vietnámi diplomata elrablásának ügye13, valamint az ENSZ globális 
migrációs csomagjának elutasítása, ami a nemzetközileg is elismert szlovák külügy-
miniszter Miroslav Lajčák lemondásával végződött.14 

                                                           
9 MKA: Kaliňák byl třikrát ministrem vnitra a Ficovým nástupcem. Ustál řadu kauz, vraždu 
novináře už ne. https://ct24.ceskatelevize.cz/svet/2417218-kalinak-byl-trikrat-ministrem-
vnitra-a-ficovym-nastupcem-ustal-radu-kauz-vrazdu (Letöltve: 2018.05.23.) 
10Szlovák kormány hivatalos oldala https://www.vlada.gov.sk//clenovia-vlady/ (Letöltve: 
2018. 06. 05.)  
11 STUPŇAN Igor, ČAPLOVIČ Miroslav: Pellegrini: Štýl vládnutia bude môj 
https://spravy.pravda.sk/domace/clanok/465772-pellegrini-styl-vladnutia-bude-moj/ (Le-
töltve: 2018. 06. 05.) 
12 Gašpar 2012 és 2018 között állt a szlovák rendőrség élén. Ján Kuciak oknyomozó 
újságíró és barátnője meggyilkolása után került a bírálatok kereszttüzébe. Az utcákon 
tízezrek követelték a lemondását. (TASR: Tibor Gašpar skončí vo funkcii policajného pre-
zidenta koncom mája! https://www.dnes24.sk/tibor-gaspar-skonci-vo-funkcii-poli-
cajneho-prezidenta-koncom-maja-296804 (Letöltve: 2018.10.06.) 
13 2017 júliusában szlovák segítséggel raboltak el Berlinből egy vietnami expolitikust, aki 
menedékjogi kérelmének elbírálására várt Németországban. A szlovák kormány előbb ta-
gadta, majd a polgári nemzetbiztonsági szolgálat, a SIS elismerte, hogy az eset megtör-
tént, ugyanakkor tagadta, hogy Szlovákiának köze lenne hozzá. (SITA: Grendel: SIS vedela, 
že sa únos vietnamského občana stal, ale nie, že je do toho zapojené aj Slovensko 
https://spravy.pravda.sk/domace/clanok/483902-grendel-sis-vedela-ze-sa-unos-vi-
etnamskeho-obcana-stal-ale-nie-ze-je-do-toho-zapojene-aj-slovensko/ (Letöltve: 
2018.12.05.) 
14 TASR: Pellegrini sa v stredu po rokovaní vlády stretne s Kiskom a Lajčákom. 
https://www.aktuality.sk/clanok/647555/pellegrini-sa-v-stredu-po-rokovani-vlady-
stretne-s-kiskom-a-lajcakom/ (Letöltve: 2018.12.05.) 

https://ct24.ceskatelevize.cz/svet/2417218-kalinak-byl-trikrat-ministrem-vnitra-a-ficovym-nastupcem-ustal-radu-kauz-vrazdu
https://ct24.ceskatelevize.cz/svet/2417218-kalinak-byl-trikrat-ministrem-vnitra-a-ficovym-nastupcem-ustal-radu-kauz-vrazdu
https://www.vlada.gov.sk/clenovia-vlady/
https://spravy.pravda.sk/domace/clanok/465772-pellegrini-styl-vladnutia-bude-moj/
https://www.dnes24.sk/tibor-gaspar-skonci-vo-funkcii-policajneho-prezidenta-koncom-maja-296804
https://www.dnes24.sk/tibor-gaspar-skonci-vo-funkcii-policajneho-prezidenta-koncom-maja-296804
https://spravy.pravda.sk/domace/clanok/483902-grendel-sis-vedela-ze-sa-unos-vietnamskeho-obcana-stal-ale-nie-ze-je-do-toho-zapojene-aj-slovensko/
https://spravy.pravda.sk/domace/clanok/483902-grendel-sis-vedela-ze-sa-unos-vietnamskeho-obcana-stal-ale-nie-ze-je-do-toho-zapojene-aj-slovensko/
https://www.aktuality.sk/clanok/647555/pellegrini-sa-v-stredu-po-rokovani-vlady-stretne-s-kiskom-a-lajcakom/
https://www.aktuality.sk/clanok/647555/pellegrini-sa-v-stredu-po-rokovani-vlady-stretne-s-kiskom-a-lajcakom/
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Pellegrini mindenesetre külpolitikáját továbbra is konszenzus mentén kívánja 
megvalósítani. Véleménye szerint Szlovákiának a „négy égtáj felé” kell folytatnia a 
külpolitikáját, miközben hűnek kell maradnia azokhoz az értékekhez és elvekhez, 
amelyek európaivá teszik. Az ország európai és atlanti irányultságára, stratégiai 
érdekként tekint.15 A visegrádi csoportban legfőbb szövetségesét látja. Ez különö-
sen abból a szempontból vált fontossá számunkra is, hogy 2018. július 1-én Ma-
gyarországtól Pozsony vette át a V4 elnökséget. Szlovákia szerepét abban jelölte 
meg, hogy a V4-t visszavezesse az európai szintérre, és olyan partnerré tegye, me-
lyet a nagy európai országok is tiszteletben tartanak.16 Pellegrini további kiemel-
kedő feladatnak tekinti a kohéziós alapokról való tárgyalást az EU országokkal és 
egyeztetést a V4 tagállamaival.  
 
Csehország 
 
2017 októberében Csehországban képviselőházi választásokra került sor, ami jól 
látható hangsúlyeltolódást eredményezett a cseh kül- és biztonságpolitikában. A 
korábbi, Bohuslav Sobotka vezette kormány ebben a szegmensben nem jeleske-
dett, amit a kormányon belüli, illetve a szociáldemokrata párton (Česká strana so-
ciálně demokratická, ČSSD) belüli konfliktusok kivetülésének és az egységes állás-
pont hiányának tulajdoníthatunk. Ez érezhető volt az ukrán válság kapcsán, vagy 
az ország biztonsági helyzetének megítéléséhez köthetően, valamint az euróöve-
zetbe való belépés vitájában. A cseh társadalomnak ezen túl azzal kellett szembe-
sülnie, hogy külpolitika kapcsán nem csak a kormány és az őt képviselő miniszter 
szólalt meg, hanem az elnök, Miloš Zeman is erőszeretettel fejtette ki véleményét. 
Következésképpen a cseh külpolitika nemhogy a proaktív oldalát megmutatni nem 
tudta, sokszor kiszámíthatatlanul reagált a nemzetközi folyamatokra és olyan, a 
cseh külpolitika számára is fontos kérdésekben, mint a keleti partnerség, az emberi 
jogok védelme csak későn, vagy egyáltalán nem hallatta hangját.17  

                                                           
15 Ez a kérdés 2018 decemberében kapott kiemelt jelentőségét, amikor Pellegrini 
tájékoztatást adott egy orosz diplomata kiutasításáról, akit a NATO és Szlovákia érdekei 
elleni kémkedéssel vádoltak. (TASR: Nežiaduca osoba: Slovensko vyhostilo ruského diplo-
mata https://www.cas.sk/clanok/775096/neziaduca-osoba-slovensko-vyhostilo-ruskeho-
diplomata/ (Letöltve: 2018.12.05.) 
16 TASR:V zahraničnej politike musíme byť jednotní, vyhlásil Pellegrini. https://www.ak-
tuality.sk/clanok/590014/v-zahranicnej-politike-musime-byt-jednotni-vyhlasil-pellegrini/ 
(Letöltve: 2018.05.18.) 
17 FIALA Petr: Slabá zahraniční politika nás ohrožuje (https://echo24.cz/a/izrdU/slaba-zah-
ranicni-politika-nas-ohrozuje (Letöltve: 2018.05.18.) 

https://www.cas.sk/clanok/775096/neziaduca-osoba-slovensko-vyhostilo-ruskeho-diplomata/
https://www.cas.sk/clanok/775096/neziaduca-osoba-slovensko-vyhostilo-ruskeho-diplomata/
https://www.aktuality.sk/clanok/590014/v-zahranicnej-politike-musime-byt-jednotni-vyhlasil-pellegrini/
https://www.aktuality.sk/clanok/590014/v-zahranicnej-politike-musime-byt-jednotni-vyhlasil-pellegrini/
https://echo24.cz/a/izrdU/slaba-zahranicni-politika-nas-ohrozuje
https://echo24.cz/a/izrdU/slaba-zahranicni-politika-nas-ohrozuje
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A Sobotka-kormány legmegkérdőjelezhetőbb külpolitikai döntései az elemzők 
szerint a visegrádi együttműködés kapcsán születtek, hasonlóan a menekültügyi 
és migrációs politikához, valamint az Oroszországgal fenntartott viszonyhoz.18 A 
NATO-hoz való viszony sem mutatott egységes képet: míg a varsói NATO-csúcs 
előtt aktívan támogatta a közös védelmi képességek és a keleti szárny katonai 
megerősítését a kormány, később semmi jelét nem mutatta az aktív részvételnek, 
sőt a katonai kiadások emelése sem került napirendre.19 

Andrej Babiš első20 és második kormánya21 bár a korábbi külpolitikai irányvo-
nal folyatatását ígérte, kiemelte az ország pozícióinak erősítését az Unión belül, 
illetve a gazdaságdiplomácia megerősítésének szándékát. A két kormány prog-
ramja sem egészében, sem a kül- és biztonságpolitikát érintő kérdésekben nem 
különbözik jelentősen,22 melynek alapelveit a „Külpolitika és az Európai Unió” 
című fejezet tartalmazza,23 ami az ország EU és NATO tagságából indul ki, az alábbi 
sarokpontokat emeli ki: 
 

                                                           
18 DOSTAL Vit: Agenda pro českou zahranični politiku 2016. Asociace Pro Mezinarodni 
Otazky (AMO). Prága, 2016. 10. oldal. http://www.amo.cz/cs/agenda-pro-ceskou-zah-
ranicni-politiku/agenda-pro-ceskou-zahranicni-politiku-2017/ (Letöltve: 2018.05.18.) 
19 DOSTAL Vit, JERMANOVÁ Tereza: Agenda pro českou zahranični politiku 2018. Asociace 
Pro Mezinarodni Otazky (AMO). Prága, 2018.10-11.oldal 
20 Andrej Babiš első kormánya: 2017. december 13 – 2018. június 27. A bizalmi 
szavazáson csak a 78 ANO képviselői szavazott bizalmat a kisebbségi kormánynak, Babiš 
így lemondani kényszerült. 2017. január 17. és 2018. június 27. között ügyvezető 
kormányként működött.(První vláda Andreje Babiše) https://cs.wikipe-
dia.org/wiki/Prvn%C3%AD_vl%C3%A1da_Andreje_Babi%C5%A1e (Letöltve: 2018.11.28.)) 
21 Andrej Babiš második, kormánya 2018. június 27-én alakult meg, a Cseh Szociáldemo-
krata Párttal (ČSSD) koalícióban. A kisebbségi kormányt kívülről támogatja a Cseh- és 
Morvaország Kommunista Pártja (KSČM) (Druhá vláda Andreje Babiše https://cs.wikipe-
dia.org/wiki/Druh%C3%A1_vl%C3%A1da_Andreje_Babi%C5%A1e (Letöltve: 2018.11.28.)) 
22 Andrej Babiš első kormányának programja (Programové prohlášení vlády České repub-
liky)  
https://www.vlada.cz/assets/jednani-vlady/programove-prohlaseni/Programove-
prohlaseni-vlady-CR.pdf (2018.01.28.)), Andrej Babiš koalíciós kormányának programja 
(Programové prohlášení vlády) https://www.vlada.cz/cz/jednani-vlady/programove-
prohlaseni/programove-prohlaseni-vlady-165960/#Zahranicni_politika (Letöltve: 
2018.12.06) 
23 Andrej Babiš koalíciós kormányának programja (Programové prohlášení vlády) 
https://www.vlada.cz/cz/jednani-vlady/programove-prohlaseni/programove-prohlaseni-
vlady-165960/#Zahranicni_politika (Letöltve: 2018.12.06) 

http://www.amo.cz/cs/agenda-pro-ceskou-zahranicni-politiku/agenda-pro-ceskou-zahranicni-politiku-2017/
http://www.amo.cz/cs/agenda-pro-ceskou-zahranicni-politiku/agenda-pro-ceskou-zahranicni-politiku-2017/
https://cs.wikipedia.org/wiki/Prvn%C3%AD_vl%C3%A1da_Andreje_Babi%C5%A1e
https://cs.wikipedia.org/wiki/Prvn%C3%AD_vl%C3%A1da_Andreje_Babi%C5%A1e
https://cs.wikipedia.org/wiki/Druh%C3%A1_vl%C3%A1da_Andreje_Babi%C5%A1e
https://cs.wikipedia.org/wiki/Druh%C3%A1_vl%C3%A1da_Andreje_Babi%C5%A1e
https://www.vlada.cz/assets/jednani-vlady/programove-prohlaseni/Programove-prohlaseni-vlady-CR.pdf
https://www.vlada.cz/assets/jednani-vlady/programove-prohlaseni/Programove-prohlaseni-vlady-CR.pdf
https://www.vlada.cz/cz/jednani-vlady/programove-prohlaseni/programove-prohlaseni-vlady-165960/#Zahranicni_politika
https://www.vlada.cz/cz/jednani-vlady/programove-prohlaseni/programove-prohlaseni-vlady-165960/#Zahranicni_politika
https://www.vlada.cz/cz/jednani-vlady/programove-prohlaseni/programove-prohlaseni-vlady-165960/#Zahranicni_politika
https://www.vlada.cz/cz/jednani-vlady/programove-prohlaseni/programove-prohlaseni-vlady-165960/#Zahranicni_politika
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a) Európai Unió 
 
Az ország számára földrajzi, történelmi, gazdasági és értékrendi okokból kifolyólag 
az EU-n belüli aktív tagság élvez prioritást. Az EU-nak, intézményeinek és tagálla-
mainak ugyanakkor biztosítaniuk kell a külső határok védelmét, harcolniuk kell a 
terrorizmus és a radikális iszlám ellen, valamint hatékonyan fel kell tudniuk lépni a 
kibertérből érkező támadásokkal szemben.  

Az Unió átfogó reformokra szorul, melynek vitájában aktívan részt kíván vál-
lalni Prága is. Az EU-nak, összhangban a szubszidiaritás, valamint az arányosság 
elvével a jövőben az aktualitásokra kell koncentrálnia. Ez – a cseh vélemény szerint 
– az EU-finanszírozás területe, a menekültek befogadása/áttelepítése, melyet meg 
kell hagyni tagállami hatáskörben. Arról, hogy egy migráns melyik országba kerül-
jön ne a csempész dönthessen – fogalmazza meg Prága – hanem az egyes orszá-
goknak legyen joguk ezt meghatározni, mégpedig közös, konszenzusos döntés 
alapján, a többi EU-taggal megállapodva. Csehország ezt a nézőpontot támogatja 
majd a közös európai menekültügyi rendszer reformja kapcsán, ami véleménye 
szerint képes megakadályozni a menekültügyi szabályokkal való visszaélést az Eu-
rópában történő illegális belépéskor, ugyanakkor lehetővé teszi azok számára a 
tartózkodást, akiknek tényleg szükségük van a védelemre. Következésképpen a 
schengeni határok nem lennének átjárhatók az illegális migránsok számára. Aján-
lást tesz továbbá egy védelmi mechanizmus kidolgozására, arra az esetre, ha a 
helyzet tovább romlana, mert nézete szerint csak így biztosítható az EU négy sza-
badságjogának érvényesülése. Összhangban a humanitárius hagyományokkal, 
Prága a menekültek segítségét származási országukban vagy az első tranzitország-
ban kívánja megvalósítani, melyben aktív szerepet szán nemcsak az EU-nak, ha-
nem a NATO-nak is. Támogatja továbbá a fejlesztési programok átalakítását úgy, 
hogy a valóban rászoruló országok kapják azokat.  

A programpont további eleme a cseh vezetők számának növelése és az állam-
polgárok képviseletének megerősítése az Unió szervezeteiben és intézményeiben. 
Ezen túl aktívabban kívánja tájékoztatni a nyilvánosságot ezen munkavállalók te-
vékenységéről, és azon kulcsfontosságú témákról, melyet Csehország a szervezet-
ben képvisel. 

A második kormányprogram újdonsága az uniós összefogást és az EU jövőjét 
érinti. A Babiš-kormány szerint az EU-nak a továbbiakban is az együttműködésről 
kell szólnia. A szervezet nem tehet különbséget az eurózónához tartozó és nem 
tartozó országok között, ahogy nem használhatja zsarolásra az európai uniós ala-
pokat sem azokkal az országokkal szemben, akik eltérő véleményüknek adnak han-
got.  
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b) Kétoldalú kapcsolatok 
 
A cseh külpolitika továbbra is kiemelt területnek tekinti a szomszédos országokhoz 
való viszonyát, melyben hangsúlyos szerepe van Szlovákiának. Magas színvonalú 
együttműködés folytatásában bízik a V4 kapcsán, kiemeli ugyanakkor a Slavkovi 
Háromszög továbbfejlesztésének fontosságát. Eredményes együttműködésre tö-
rekszik a kulcsfontosságú európai szereplőkkel, Németországgal és Franciaország-
gal. Az Egyesült Királyság, a Brexittől függetlenül továbbra is fontos partnere ma-
rad Prágának, különösen gazdasági és biztonsági szempontból. 

A cseh kormány támogatni fogja a transzatlanti kapcsolatok erősítését és az 
USA-val való együttműködés előmozdítását, kiemelten a védelem, a biztonság, va-
lamint a kereskedelem területén. Az országot hagyományos jó barátság és straté-
giai partnerség fűzi Izraelhez, mindamellett továbbra is kiáll a palesztin ügy mellett 
a Biztonsági Tanács határozataival, valamint a nemzetközi joggal összhangban. Tá-
mogatni kívánja a Nyugat-Balkáni országok fokozatos integrációját, ami elősegít-
heti ezen érzékeny régió stabilitását a jövőben. Kiemelt szerepet szán a keleti part-
nerség országainak, különösen Ukrajnának. 

Legmagasabb prioritásként az új cseh kormány a béke megőrzését és a nem-
zetközi jog betartását kezeli. Ezért az EU kereteiben aktívan részt kíván venni az 
Oroszországgal való jövőbeli kapcsolatok megbeszélésein. Kínával elsősorban ki-
egyensúlyozott és kölcsönösen előnyös kapcsolatok elérésére törekszik, a nemzet-
közi kereskedelmi szabályok elfogadása alapján. Támogatni fogja a kapcsolatok fej-
lesztését Japánnal és Dél-Koreával is. 
 
c) Gazdaságdiplomácia 
 
A gazdaságdiplomácia a külpolitika új kulcsszavává vált a Babiš-kormány program-
jában. A proaktív gazdasági diplomácia célját abban fogalmazták meg, hogy járul-
jon hozzá a cseh gazdasági érdekek effektívebbé tételéhez. Ezért a kormány támo-
gatni kívánja az exportőröket új üzleti lehetőségek kialakításában, a meglévő pia-
cok megtartásában, valamint a külföldi beruházási projektek megvédésében. En-
nek érdekében az összes külföldi képviselet reformjára készül, azzal a céllal, hogy 
növeljék hatékonyságukat. 
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d) Biztonság- és védelempolitika és a cseh haderő24 
 
Az ország a cseh nemzeti érdekekkel összhangban aktív szerepet kíván az betölteni 
a NATO, az EU, az ENSZ, illetve egyéb nemzetközi szervezetekben, elősegítendő az 
államok közötti együttműködést a nemzetközi terrorizmus és a kiberterrorizmus 
elleni küzdelemben. Az aktív hozzájárulás a dokumentum szerint az említett szer-
vezetek külföldi műveleteire értendő a nemzetközi joggal, valamint a Cseh Köztár-
saság által meghatározott biztonsági és védelmi érdekekkel összhangban. 
 
NATO-tagság és EU együttműködés 
 
A Szövetséghez való tartozás az ország biztonsága kapcsán kulcstényező, melynek 
nincs alternatívája. A kollektív védelem biztonsági garanciája nem magától érte-
tődő, ezért a szövetségesek megbízható partnere akar lenni a cseh kormány. Saját 
védelmi képességek fejlesztésébe kezd, és aktív szerepet kíván játszani a szerve-
zetben, így erősíti képességeit Afganisztánban, Irakban, a Balti államokban, vala-
mint a NATO Reagáló Erejében (NRF), a rendkívül gyors reagálású összhaderőnemi 
kötelékben (VJTF), valamint egy jelentős utánpótlás kiépítésében (Follow-On For-
ces). Babiš ígéretet tett továbbá a védelmi kiadások folyamatos növelésére, így 
2024-re tűzte ki célul a szövetség által a hazai össztermék (GDP) 2 százalékában 
meghatározott védelmi költségvetési minimum elérését. 

A cseh kormány kiáll az EU-országok védelmi együttműködésének megerősí-
tése mellett, illetve csatlakozik az állandó strukturált együttműködéshez (PESCO: 
Permanent Structured Cooperation). Kiemelten kezeli a határvédelem kérdését, 
különös tekintettel a schengeni határokra, illetve az EU harci alakulatainak (EU 
Battlegroups) megújítására való törekvést. Az EU-ban és a NATO-ban is arra törek-
szik, hogy nagyobb mértékben kapcsolódjon be a migráció elleni küzdelembe és a 
válság megoldásába.  
 
Haderőfejlesztés 
 
A kormányprogramban jelentős teret kap a haderőfejlesztés, melyet a kabinet új 
alapokra kíván helyezni. Ennek legfontosabb eleme a haditechnikai eszközök és 
felszerelések hazai forrásból történő beszerzése, amivel a cseh hadipart kívánja 

                                                           
24 Obranná politika a Armáda České republiky. Andrej Babiš koalíciós kormányának pro-
gramja (Programové prohlášení vlády) https://www.vlada.cz/cz/jednani-vlady/pro-
gramove-prohlaseni/programove-prohlaseni-vlady-165960/#Zahranicni_politika (Letö-
ltve: 2018.12.06) 

https://www.vlada.cz/cz/jednani-vlady/programove-prohlaseni/programove-prohlaseni-vlady-165960/#Zahranicni_politika
https://www.vlada.cz/cz/jednani-vlady/programove-prohlaseni/programove-prohlaseni-vlady-165960/#Zahranicni_politika
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megerősíteni. Fejleszti a légierőt és a szárazföldi erőket, beleértve a tüzérséget. 
Kiemelt területként kezeli a hibrid veszélyek elleni védelmet és a kibertámadások 
kivédésére való felkészülést, a szövetségesekkel együttműködésben. Ebből a cél-
ból a katonai hírszerzésről szóló törvény módosításra kerül. További célként a hi-
vatásos állomány létszámának növelését, 2025-ig minimum 30 ezer főre, valamint 
az aktív önkéntes tartalékos katonai szolgálatteljesítés népszerűsítését tűzte ki. 
2018-ban megkezdi a kormány a vezetés-irányítási rendszer és a vezérkar szerke-
zeti átalakítása. Új elemként az általános- és középiskolákba bevezetésre kerül a 
honvédelmi ismeretek tantárgy. 

A kormányprogram külön kitér külföldi partner hírszerző szolgálatokkal való 
hatékonyabb együttműködésre és kölcsönös információcsere, melynek célja a ter-
rorista támadások elleni hathatós fellépés és a polgárok hatékony védelme.  
 
A kormány külpolitikájának értékelése a belpolitikai események tükrében 
 
A cseh belpolitikai viszonyok a miniszterelnök botrányai miatt folyamatos válto-
zásban vannak. A kormányt alkotó két párt – az ANO és a cseh szociáldemokraták 
– között folyamatosak az ellentétek, melyek a közvélemény számára a külügymi-
niszter kinevezése körüli vitákban mutatkoztak meg leginkább. A ČSSD mindamel-
lett úgy véli, hogy Babiš személyes problémái megterhelik a kormányt, azért sze-
rencsésebb volna új kormányfőt jelölnie az ANO-nak. Kiszivárgott hírek szerint jó 
példának tekintik a szlovák eljárást, vagyis azt a módot, ahogy Fico és Pellegrini 
között zajlott a kormányfőcsere, ami nem járt a kormány lemondásával. Babiš első 
házasságából született fia nyilatkozata, melyet 2018. november 11-én tett, belpo-
litikai válsággal fenyegetett. Az ellenzék bizalmatlansági indítványt nyújtott be, 
ami végül sikertelenséggel végződött. Ráadásul 2018 december elején az Európai 
Bizottság összeférhetetlenséget állapított meg az Agrofert Holding25 kapcsán, ami 
miatt Csehországtól 80 millió euró fejlesztési pénzt vehetnek vissza.26  

Babiš miniszterelnöki pozíciója érzékelhetően ingatag. Ennek közvetlen hatása 
a külpolitikára is kihathat, ugyanis a Prága jelenlegi diplomáciai kapcsolatainak és 
irányvonalának irányítója Babiš, akinek sikerült elérnie, hogy a ČSSD a súlytalan 

                                                           
25 Az Agrofert csoportot 1993-ban alapította Andrej Babiš. Napjainkban 4 kontinens18 
országban tevékenykedik és 34 ezer főt alkalmaz.  2017-ig Babiš egyedüli tulajdonában 
volt, majd formálisan két alaphoz került (https://www.agrofert.cz/o-agrofertu (Letöltve: 
2018.12.06)) 
26 KRČMÁRIK Matúš: Vláda bez trestne stíhaného Babiša? Nepredstaviteľné  
https://komentare.sme.sk/c/20975347/vlada-bez-trestne-stihaneho-babisa-
nepredstavitelne.html (Letöltve: 2018.12.06) 

https://www.agrofert.cz/o-agrofertu
https://komentare.sme.sk/c/20975347/vlada-bez-trestne-stihaneho-babisa-nepredstavitelne.html
https://komentare.sme.sk/c/20975347/vlada-bez-trestne-stihaneho-babisa-nepredstavitelne.html
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Tomáš Petříčeket jelölje erre a pozícióra. Sikeres volt továbbá Zeman külpolitikai 
indíttatású törekvéseinek visszaszorításában is.27  

A cseh érdekek érvényre juttatását Babiš az Európai Unióban, különösen a kö-
zös kül- és biztonságpolitika, valamint a migrációs kérdések kapcsán sikeresen kép-
viselte. Prága aktivitása az Unióban jól láthatóan megélénkült, nem tudni azonban 
milyen a diplomácia hozzáállása Oroszországhoz, Kínához, vagy Donald Trumphoz. 
Babiš kormányzásának egy éve alatt ugyanis még mindig nem derült ki. Bár nyilat-
kozik ezekben a témákban, azonban ezek csak felszínesek, nem mélyed el ben-
nük.28  
 
Összegzés 

 
Az elemzett külpolitikai prioritások kapcsán elmondható, hogy mindkét országban 
kiemelendő helyen szerepel a regionális rendszer. A korábban jelentős publicitást 
kapott Slavkovi Háromszög a kormányprogramokban háttérbe szorult, a V4-ek vi-
szont kiemelkedő szerepet kaptak, ahogy a két ország Ausztriához való viszonya is. 

A menekültkérdésben lévő érdekazonosság politikai és gazdasági érdekekre 
való kiterjesztése jelentős haszonnal járna a régió számára. Ez utóbbi annak isme-
retében is elmondható, hogy kifejezetten pozitívak a gazdasági kilátások a kelet-
közép-európai régióban: lendületes a gazdasági növekedés, alacsony a munkanél-
küliség, kordában tartott a költségvetés, stabilabb a tőkemegfelelés, illetve olyan 
a bérnövekedés, amely eddig még nem csapott át inflációba.29 A korábban, főleg 
Szlovákia irányából kommunikált „magországokhoz” való tartozás elsőbbsége hal-
ványulni látszik. Csehországban egy a korábbinál jóval következetesebb Európa-
politika van kialakulóban, melynek még csak főbb elemei látszanak. E szerint Prága 

                                                           
27 BUCHERT Viliam: Česko už v zahraniční politice nepotřebuje ani Zemana, ani šéfa diplo-
macie, vše obskočí Babiš. https://www.reflex.cz/clanek/komentare/89715/cesko-uz-v-
zahranicni-politice-nepotrebuje-ani-zemana-ani-sefa-diplomacie-vse-obskoci-babis.html 
(Letöltve: 2018.12.06) 
28 BUCHERT Viliam: Česko už v zahraniční politice nepotřebuje ani Zemana, ani šéfa diplo-
macie, vše obskočí Babiš. https://www.reflex.cz/clanek/komentare/89715/cesko-uz-v-
zahranicni-politice-nepotrebuje-ani-zemana-ani-sefa-diplomacie-vse-obskoci-babis.html 
(Letöltve: 2018.12.06) 
29 BRÜCKNER Gergő: Nagyon jó bőrben van a régió, csak a politika el ne rontsa. https://in-
dex.hu/gazdasag/2017/10/30/http_index.hu_gazdasag_2017_10_27_raiffeisen_noveke-
des_inflacio/ (Letöltve: 2018.05.10.) 

https://www.reflex.cz/clanek/komentare/89715/cesko-uz-v-zahranicni-politice-nepotrebuje-ani-zemana-ani-sefa-diplomacie-vse-obskoci-babis.html
https://www.reflex.cz/clanek/komentare/89715/cesko-uz-v-zahranicni-politice-nepotrebuje-ani-zemana-ani-sefa-diplomacie-vse-obskoci-babis.html
https://www.reflex.cz/clanek/komentare/89715/cesko-uz-v-zahranicni-politice-nepotrebuje-ani-zemana-ani-sefa-diplomacie-vse-obskoci-babis.html
https://www.reflex.cz/clanek/komentare/89715/cesko-uz-v-zahranicni-politice-nepotrebuje-ani-zemana-ani-sefa-diplomacie-vse-obskoci-babis.html
https://index.hu/gazdasag/2017/10/30/http_index.hu_gazdasag_2017_10_27_raiffeisen_novekedes_inflacio/
https://index.hu/gazdasag/2017/10/30/http_index.hu_gazdasag_2017_10_27_raiffeisen_novekedes_inflacio/
https://index.hu/gazdasag/2017/10/30/http_index.hu_gazdasag_2017_10_27_raiffeisen_novekedes_inflacio/


Közép-Európa újratöltve II. – Szlovákia és Csehország 

Nemzetbiztonsági Szemle    2018/4 

 

 77 

nagyobb hangsúlyt kíván fektetni az Unió megújítására és a korábbinál erőtelje-
sebb és aktívabb szerepre készül. Ezt azonban Babiš nem a visegrádi együttműkö-
déssel szemben kívánja megvalósítani, hanem azon belül.30  

Várhatóan azonban konfliktushelyzetet teremt majd a jogállamiság körüli vita, 
így nyitott kérdés, hogyan alakul a viszony az egyre erősödő magyar-lengyel ten-
gely kapcsán Pozsonnyal és Prágával. Vélhetően további dilemmaként jelentkezik 
majd a francia-német elképzelés az EU megújításáról, amiről majd a konkrétumok 
ismeretében lehet továbbgondolkodni. Úgy véljük azonban, hogy ez nem jelenti 
majd az együttműködés megtörését, hanem új megvilágításba helyezi azt.  

A régióban régi-új szereplőként egyre inkább teret kér magának Ausztria is, 
amire a tanulmány első részében is utalás történt. Jól látható, hogy a migráció kér-
désben tartalmilag azonosul a visegrádi országok álláspontjával és a külpolitikai 
együttműködés egészét tekintve is várhatóan lényeges közeledés kezdődik, amely-
nek megvalósítása felértékelheti a regionális együttműködést. A régiónak érekei-
nek képviseletére ez új lehetőséget nyithat, mivel Ausztria vette át 2018. július 1-
jével az EU soros elnöki tisztét. Ehhez azonban pragmatikus és eredményorientált 
megvalósítás szükségeltetik, ahol a belpolitikában remélt előnyök helyett, melyek 
tovább mélyítik a szakadékot, az együttműködés politikai, gazdasági és strukturális 
előnyeinek hangsúlyozása válik céllá. 

  

                                                           
30 KOREŇ Marián: Orbán či Merkelová? To je ťažká otázka, hovorí Andrej Babiš 
https://euractiv.sk/section/buducnost-eu/news/orban-ci-merkelova-to-je-tazka-otazka-
hovori-andrej-babis/ (Letöltve: 2018.05.15.) 

https://euractiv.sk/section/buducnost-eu/news/orban-ci-merkelova-to-je-tazka-otazka-hovori-andrej-babis/
https://euractiv.sk/section/buducnost-eu/news/orban-ci-merkelova-to-je-tazka-otazka-hovori-andrej-babis/
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 Halmai Katalin: Bíróság előtt a kvótaper 
https://nepszava.hu/1149481_birosag-elott-a-kvotaper (Letöltve: 
2018.05.23.) 

 Koreň Marián: Orbán či Merkelová? To je ťažká otázka, hovorí Andrej 
Babiš https://euractiv.sk/section/buducnost-eu/news/orban-ci-merke-
lova-to-je-tazka-otazka-hovori-andrej-babis/  

 Krčmárik Matúš: Vláda bez trestne stíhaného Babiša? Nepredstaviteľné  
https://komentare.sme.sk/c/20975347/vlada-bez-trestne-stihaneho-
babisa-nepredstavitelne.html 

 Stupňan Igor, Čaplovič Miroslav: Pellegrini: Štýl vládnutia bude môj 
https://spravy.pravda.sk/domace/clanok/465772-pellegrini-styl-
vladnutia-bude-moj/ 

 https://www.agrofert.cz/o-agrofertu  
 https://www.aktuality.sk 
 https://www.lidovky.cz 
 https://ekonomika.sme.sk 
 https://spravy.pravda.sk  
 https://www.vlada.cz/ 
 https://cs.wikipedia.org  
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Jagadics Péter – Rajos Sándor – Simon László – Szabó Károly: A magyar katonai 
elhárítás története 1918–2018, Az Evidensbürótól a Katonai Nemzetbiztonsági 
Szolgálatig c. könyvéről 
 
Jagadics Péter – Rajos Sándor – Simon László – Szabó Károly: „A magyar katonai 
elhárítás története 1918–2018, Az Evidensbürótól a Katonai Nemzetbiztonsági 
Szolgálatig” Metropolis Media Group Kft. kiadó, Univerzum könyvek, 2018, Gyula, 
ISBN 978 615 5628 66 5 című, 218 oldalas kötete az év elején jelent meg. 

Az úttörő jelentőségű alkotás szerzői többre vállalkoztak, mint a magyar kato-
nai elhárítás elmúlt száz évének, illetve a közvetlen előzmények bemutatására. „A 
kötet különlegessége abban rejlik, hogy jelentős mértékben támaszkodva a száz 
esztendő történéseiről árulkodó írásos emlékekre, azokat a jelenkor szakemberé-
nek szemüvegén keresztül, ismeretterjesztő jelleggel mutatja be.” Ezzel, a szerzők 
szándékai szerint, a katonai elhárítás egyes korszakainak tanulmányozása elsősor-
ban az intézmények és az ott szolgálatot teljesítők valóságát hozza kézzelfogható 
közelségbe. 

A katonai elhárítás, tevékenysége jellegéből adódóan soha nem állt az állam-
polgárok szervezeteket megítélő népszerűségi listájának előkelő helyén. Hisz tör-
ténelmünk politikai küzdelmeinek legutóbbi bő évszázadában a katonai elhárítást, 
az erőszakszervezetek egyik fontos szereplőjeként többször is felhasználták em-
bertelen és kegyetlen dolgokra. Viszont manapság az elhárítás sikere jelentős mér-
tékben a maga mögött tudott állampolgárok támogatásától függ. 

Az állam minden történelmi korszakában számolt a katonai elhárítás szüksé-
gességével, hisz a felölelt időszak bővelkedik olyan eseményekben, amelyekben, 
mint napjainkban, a katonai elhárítás is jelentős részt vállalt az állam, a nemzet 
biztonságának megőrzésében. 

A kötet hat fejezetre osztotta a katonai elhárítás eltelt évszázadát, kezdve az 
Osztrák-Magyar Monarchia közös haderejének, katonai titkosszolgálata, az Evi-
denzbüro születésének, működésének bemutatásával. Ebből kiderül, hogy az I. vi-
lágháború idején a kémvédelem, a felderítéssel és a nemzetvédelemmel együtt a 
küzdelem egyik legkülönösebb területe volt, amelyet súlyának megfelelően, szer-
vezett intézménnyel, központilag irányítottak. Ez azonban önmagában elégtelen, 
mert, miként Ronge tábornok, a szervezet kémvédelmét létrehozó, működtető 
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legmeghatározóbb vezető szerint: „A kémelhárítás csak akkor lesz hatásos, ha ab-
ban a magyar társadalom minden egyede is részt vesz.” Ma sincs ez másként. Az 
önálló magyar haderő létrehozását követően létrejött a Magyar Királyi Vezérkar 
Nyilvántartó Irodája, amit a Trianoni békeszerződés miatt HM csoportfőnökség-
ként rejtettek. A 2. vkf osztály szakmai öröksége nem tűnt el nyomtalanul, azt a 
következő korszak, kimondva, kimondatlanul jogelődjének is tekintette. A katonai 
elhárítás, 1945-től, a Belügyminisztérium III./IV.-es főcsoportfőnökségének létre-
jöttéig tartó időszakot találóan az állandó változások koraként mutatták be a szer-
zők. Amely egyben a katonai elhárítás szomorú időszaka is, hisz a szervezet gya-
korta maga is a rendszerszintű bosszú eszközévé vált. Ezt a dicsőnek nehezen ne-
vezhető korszakot viszont egy stabilabb, egészen a rendszerváltásig tartó követte. 
Ennek végén az állambiztonság helyett már nemzetbiztonságról beszéltek. A kém-
elhárító munkában pedig, az imperialista helyett, az idegen hatalmak kifejezést 
kezdték használni. A korábbi jól megszokott ellenségkép is megszűnt. A 2011 vé-
géig tartó, a Katonai Biztonsági Hivatalról szerkesztett rész annak megszűnéséig 
visz. Ebben az időszakban a katonai elhárítók, a szervezet jelmondatához híven 
„Hűséggel, bátorsággal, becsülettel” hajtották végre szolgálati feladataikat, mun-
kájukat. Ez a jelmondat határozta meg a katonai elhárítás rendszerváltozást követő 
két évtizedét. 

A következő, a Katonai Biztonsági Hivatalról szóló pedig már napjaink történé-
seibe vezet. Ez a szervezet, a megalakulása óta eltelt működése során, az elé kitű-
zött célokat döntő mértékben megvalósította. Magyarországnak ma egy, a nem-
zetbiztonsági feladatait eredményesen végrehajtani képes fajsúlyos katonai nem-
zetbiztonsági szolgálata van. Ez hatékonyan hozzájárul Magyarország, azon belül a 
Honvédelmi Minisztérium és a Magyar Honvédség törvényes működésének bizto-
sításához. A katonai elhárítás történelmi hagyatéka megfelelő kezekben van, de 
ennek objektív megítélése mindig az utódok feladata. Csak azt kell eldönteni, hogy 
hol van a történelem és a jelen közötti határvonal… 

Egy szervezet erejét, társadalmi tekintélyét a tükörbe tekintés bátorsága is jól 
jellemzi. A kötetet igazi szakmatörténeti csemege zárja. A szerzők, a katonai elhá-
rítás elmúlt évtizedeinek rekonstruálása, feldolgozása során áttekintettek renge-
teg, a munkatársak tollából született jelentést, feljegyzést. Ezekből kiemelték a 
mindennapok igyekezetében vagy a határidő, illetve az évtizedek során kikristályo-
sodott – minden szakember számára közérthető, de avatatlan szemnek virág-
nyelvű, komikusan ható –, gyakran elvárt szakzsargon szorításában született sti-
lisztikai szóbukfenceket. Közülük jó pár az adott korszak társadalmi viszonyait, 
szerzője iróniáját, humorát, emberségét – akarva-akaratlanul, de annál találóbban 
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–, mának is üzenően, alighanem tárcafüggetlenül tükrözi. Az alábbiakat ebből a bő 
három oldalból tallóztuk és címkéztük. 
 
Információáramlás: „… a jelentés bűncselkemény elkövetésére utaló, vagy nem-
zetbiztonsági szempontból figyelemre méltó információt nem tartalmaz. Alkalmas 
a társzerv meglévő ismeretei kiegészítésére, pontosítására…” 
Kémgyanú: „… személyiségjegyeiben, a család anyagi helyzete vonatkozásában, 
felesége rokonai tekintetében vannak olyan elemek, amelyek a kémkedés ala-
nyává válásának lehetőségi oldalához tartoznak…” 
Idegennyelvismeret: „… XY nem kerülhetett kapcsolatba külföldi állampolgárral, 
mert nevezett semmilyen nyelvet nem beszél…” 
Információ: „… az információban a kémkedés egyik ismérvét sem lehet felfedezni, 
amely fokozott konspirációra utal.” 
„… az információ új távlatokat nyitott az információ ellenőrzésének lehetőségei 
tekintetében, amellyel kapcsolatban az a javaslatom, éljünk vele.” 
Megfelelési kényszer: „… a vizsgálat során már nem történt semmi releváns, a 
jegyzőkönyv lényegében semmitmondó megállapításokon alapszik, amelyek min-
den lényeges dolgot tartalmaznak…” 
Tapintat: „… az irányukban kifejtett bírálat leginkább az európai átlagtól némileg 
eltérő – erős törvénytiszteletükön gyakran felülkerekedik a birtoklási vágy, im-
munrendszerük védelme érdekében kerülik a különböző higiéniás eljárások mér-
téktelen alkalmazását, a kozmetikumok elé helyezik testük természetes dezodo-
ráló hatását, egyéni boldogulásukhoz nem tartják egyedüli útnak a diplomák hal-
mozását stb. – felfogásukat érinti…” 
Drog: „… mikor megtudták, hogy kábítószert fogyasztottak, izgatottak lettek, ezért 
úgy döntöttek, hogy a maradékot is elszívják, hogy ne maradjon nyoma…” 
Tapasztalat: „… beszámoltatása során többször ellentmondásba keveredett, 
amely miatt bizonytalansági faktor alakult ki. Az operatív helyzetet erre a faktorra 
építettük, de eddig ez nem hozott eredményt…” 
A tudás hatalom: „… a kapuügyeletes jelentette, hogy a laktanya bejáratához ér-
kező férfi az NSZK-ból érkezett, azonban mivel nem tudta megmutatni, hogy az 
NSZK melyik irányban van, így az őrkatona nem vette komolyan, és elküldte az ob-
jektum közeléből…” 
Jogerő: „… a kémkedés törvényi tényállásának lábai, az eset kapcsán, jogilag nem 
állnak biztos lábakon…” „… a jogi tiszt csak később jött rá, hogy a fegyelmi eljárás-
ban, amiben eljárt, ő maga volt a tettes, de akkor már késő volt…” 
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Nyilvánvaló: „… Elmondása szerint XY honvéd azért nem tudott elszámolni a pe-
csétnyomóval, mert amikor az ÜTI rányitott szolgálatban, azt éppen szopogatta, és 
ijedtében lenyelte…” 
„… a szakaszvezető hamis ebédjegyeket árult, de senki nem panaszkodott, mert 
ebédet mindenki kapott…” 
A fentiekből kitűnik, és a miniszteri ajánló szerint is a magyar katonai elhárítás tör-
ténetének első száz évét feldolgozó könyv, nem kizárólag a szakemberek számára 
nyújt kiváló összefoglaló anyagot, hanem egyben a civil szférát is hozzásegítheti, 
ennek a sajátos területnek a megismeréséhez, eközben a történelmünk, eddig ke-
vésbé nyilvános szeletét hozza kézzelfogható közelségbe. 
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