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Vági Attila 

 

Felkelők vagy terroristák – egy évszázados probléma kérdőjelei 

 

Abstract 

For decades there has been a debate related to security policy research on the differences between the 
various rebel/freedom fighter groups and terrorist organizations and on the limitations of the 
traditional armed rebel formations and terrorism. The new security challenges related to Western 
civilizations’ territories – either on their own homeland or abroad – reflect how current this issue is. 
The complexity of this theoretical problem lies in our inability to define clearly and without distortions 
the essence of terrorism and the rebel/freedom fighters groups, which are extremely diverse in time 
and space and have special aims. 

 

Bevezetés 

Az európai államok által létrehozott egységes gazdasági térség megjelenésével szinte egy 

időben megfogalmazódott a közös külpolitikai képviseletnek az igénye is, aminek akkoriban 

elsődleges célja a gazdasági fejlődés előmozdítása volt. Ehhez kapcsolódott később a 

különböző globális politikai változásokra történő egységes fellépés, többek között a 

hidegháború lezárultát követő bipoláris világ megszűnése, majd a Szovjetunió felbomlását 

követve a volt szocialista országok demokratikus államokká történő átalakulását kísérő 

biztonsági deficitek, így többek között az újraegyesülések,1 elszakadások,2 háborús 

konfliktusok.3 Ezt követően az Európai Unió bővítése új biztonsági problémákat vetett fel, 

többek között a schengeni övezetbe belépő tagállamoknak köszönhetően. A belső határok 

ellenőrzésének megszűnése a szabad mozgás, és az áru szabad áramlásának nélkülözhetetlen 

eleme, ami nélkül az Unió csak nehezen tudná fenntartani az egységes európai piacot. Ez 

viszont olyan jelentős biztonsági deficitet okozott, amelyet a jelenlegi intézkedésekkel nehéz 

                                                 

1 Pl. Németország újraegyesülése. 
2 A volt Szovjetunió korábbi tagállamai: Grúzia, Örményország, Azerbajdzsán, stb. 
3 A délszláv háború. 
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ellensúlyozni. Ezt célozta az illetékes hatóságok nemzetközi együttműködésének 

megteremtése és mélyítése, valamint a mélységi ellenőrzések bevezetése, amely intézkedések 

nem bizonyultak teljes mértékben kielégítőnek.4 A biztonság szintjét az illegális migráció 

növekedése, a terrorizmus és a szervezett bűnözés továbbfejlődése5 tovább csökkentette. 

A deficitet tovább mélyítette az Unió energia-kiszolgáltatottsága, amit a megerősödött 

Oroszország a lehető legjobban ki is használ. A Nabucco vs. Kék Áramlat vs. Déli Áramlat 

vezetékek használata szintén egységes fellépést követelne meg egyes tagállamok estleges 

egyedi érdekeivel szemben. Emellett, az orosz energiafüggőség alternatívájaként, egyéb 

megújuló energiahordozók által biztosított lehetőséget is keresni kellene, ami nem csak 

biztonságpolitikai, hanem gazdasági kérdés is, mindez a fukushimai atomkatasztrófa 

árnyékában. 

Meg kell említeni továbbá az Európai Uniónak a gazdasági válsághoz, az arab tavaszhoz és a 

feltörekvő nagyhatalmak6 által okozott, illetőleg a közel-keleti, afrikai, afganisztáni, iraki, stb. 

válságok biztonsági kérdéséhez való viszonyát is. Szerző a fent vázolt problémák kifejtése 

mellett az EU közös kül- és biztonságpolitikájának prioritásait és jövőbeli kilátásait kívánja 

bemutatni.7 Ezen túlmenően ismerteti azt az eszközrendszert, amellyel az EU rendelkezik, és 

azt is, hogy ezt a gyakorlatban hogyan alkalmazza. 

1. Az egységes fellépést biztosító eszközrendszer bemutatása8 

Szerző el kíván tekinteni a közös kül- és biztonságpolitika (továbbiakban: KKBP) jogi, 

történeti, szervezeti bemutatásától, mivel a téma tekintetében ezt nem tartja relevánsnak. Az 

egységes fellépést biztosító eszközrendszer viszont szerves része a tanulmánynak, mivel az 

Unió ezen eszközök igénybevételével fogalmazza meg a diplomáciai szinten megjelenő 

egységes véleményét. 

  

                                                 

4 Emiatt a tagállamok egy része burkoltan visszaállította az ellenőrzéseket a határok közelében, szinte állandó 
jelenléttel ellenőrzés alá vonják a külföldi forgalmi rendszámú gépjárműveket. 

5 Pl. az állatok jogát védő szélsőséges szervezetek, vagy a cyberterrorizmus megjelenése. 
6 Az ún. BRIC(S) államok: Brazília, Oroszország, India, Kína, (Dél-Afrika). 
7 A jelen tanulmánynak nem célja az EU katonai dimenziójának, szerveinek, pl. az Európai Unió Katonai 

Tanácsa, vagy az Európai Unió Katonai Törzse bemutatása. 
8 EUvonal, Az Európai Unió Közös Kül-, és Biztonságpolitikája. http://www.euvonal.hu/index.php?op= 

kozossegi_politikak&id=8 (Letöltés időpontja: 2013.02.18.) 
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1.1. Egyeztetési mechanizmus 

A tagállamok rendszeresen tájékoztatják egymást és egyeztetik magatartásukat az általános 

jelentőségű kül- és biztonságpolitikai kérdésekben. Az egyeztetést biztosító fórumok a 

Politikai és Biztonsági Bizottság ülései, a KKBP munkacsoportjainak találkozói és az 

informális megbeszélések. Az információáramlást és konzultációt a külügyminisztériumokat 

összekötő zárt láncú, kommunikációs rendszer biztosítja. Az egyeztetések kiterjednek a 

tagállamok nemzetközi szervezetekben és harmadik országokban működő képviseleteire is. 

1.2. Közös stratégiák 

A következő eszköz átfogó keretet biztosít az Unió egyes térségek, illetve országok irányába 

történő általános tevékenységéhez. Ekkor az Európai Tanács, a Tanács javaslatára, döntést hoz 

a közös stratégiák ügyében. A KKBP eszközrendszerévé a közös stratégiák az Amszterdami 

Szerződéssel váltak. 

1.3. Közös akciók 

A tagállamok számára, a közös álláspontok végrehajtása érdekében, a közös akciók 

magatartási szabályokat írnak elő, amelyek az Európai Tanács általános politikai 

állásfoglalásai alapján kerülnek megállapításra. A közös akciók elindításáról a Tanács 

egyhangú határozattal dönt. Ennek keretében jelöli ki az akció feltételrendszerét, célját, 

időtartamát, kereteit, eszközeit és a végrehajtás eljárási rendjét. 

A Tanács a közös akció végrehajtásának vonatkozásában később minősített többséggel egyéb 

döntéseket is hozhat. 

A közös akciók kötelező rendelkezést is előírhatnak a tagállamok külpolitikájában. Ha 

azonban a tagállamok önálló döntéseket hoznak, persze a közös akciók irányelveinek 

figyelembe vétele mellett, akkor döntésükről haladéktalanul kötelesek értesíteniük a Tanácsot. 

1.4. Közös álláspontok 

A Tanács a közös álláspontokat egyhangú határozatával hozza meg. A közös álláspontok, a 

közös akciókhoz hasonlóan, a tagállamok nemzeti külpolitikájára is kihatnak, mivel azok 

stratégiáját az álláspontokkal összhangban kell meghatározni. Ezek tartalmazzák az EU 
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szankciós intézkedéseit, a nemzetközi békével, biztonsággal, az emberi jogokkal, leszerelési 

és fegyverzetkorlátozási intézkedésekkel kapcsolatos álláspontját.  

A közös álláspontok a KKBP jogi erővel rendelkező, a tagállamok által kötelezően 

végrehajtandó eszközei, amelyek alkalmazásakor9 gyakran felkéri a társult országokat a 

csatlakozásra.  

1.5. Közös nyilatkozatok 

A közös nyilatkozatok a közös akcióktól és álláspontoktól eltérően deklaratív jellegűek, ennek 

értelmében jogi erővel nem rendelkeznek. Az esetek túlnyomó többségében alkalmazásukkor 

az Unió a társult országokat is felkéri a kiadott nyilatkozathoz való csatlakozásra. Az 

eszközök egyik leggyakrabban használt eleme. 

Ezeket a politikai nyilatkozatok, mind nemzetközi kérdésekben, mind pedig egyes országok 

belpolitikájának tekintetében, az EU nevében az Elnökség teszi közzé. 

1.6. Demarche-ok 

A demarche-ok, általában külpolitikai eseményre vonatkozó, azonnali vagy igen rövid 

határidővel megfogalmazott közvetlen reagálások, amiket az EU diplomáciai képviselők útján 

juttat el a harmadik országok hatóságaihoz. 

A demarche-ok a közös nyilatkozatok mellett a KKBP legtöbb esetben alkalmazott eszköze. 

2. Biztonsági kockázatok 

Szerző a tanulmány következő fejezetében olyan világpolitikai jelenségeket gyűjt össze, 

amelyek jelentős biztonsági deficitet jelentenek az Európai Unióra. Ezeknek a megoldására, 

enyhítésére hozott intézkedések a későbbiekben kerülnek bemutatásra. 

1. Talán az egyik legjelentősebb biztonsági kockázatot jelen esetben az EU és tagállamai 

számára az országok nagy részének eladósodottsága, illetőleg az európai gazdaság recessziója 

jelenti. A jelenleg is tartó gazdasági világválságot az amerikai Lehman Brothers nagybank 

                                                 

9 Különösen, ha azok negatív intézkedést is tartalmaznak. 
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csődje robbantotta ki 2008-ban. A válság hátterében a fedezet nélküli jelzáloghitel-rendszer 

működésképtelensége állt, ami sorra bedöntötte az amerikai bankok egy részét. 

A válság hullámai az EU-t is hamar elérték. Elsőként Izlandot,10 ahol a bankok nem jutottak 

külföldi forráshoz, így pár héten belül csődbe mentek. Izland új állami bankokat hozott létre, 

ide csoportosították a belföldi hiteleket és itt biztosították az állam pénzforgalmát. Ezt 

követően Írországban csapott le a válság, ahol azonban nem hagyták a bankokat csődbe 

menni, a veszteségek nagy részét az állam térítette meg. Lettországban a külföldi bankok 

viselték a legnagyobb veszteségeket. Bár ezen országok szinte mindent elkövettek a válság és 

az eladósodottság ellen, az intézkedések a GDP és a foglalkoztatás jelentős visszaesését 

okozták. Ezt követte hazánk csőd közeli helyzete, majd a PIGS11 tagállamok veszély közeli 

állapotba jutása. Ezek közül Görögország nem bírt talpon maradni és államcsőd következett 

be náluk. Jelenleg az EU a görög helyzetet képes kézben tartani, de ha Olaszország is hasonló 

sorsra jutna, az már olyan mértékű helytállást igényelne, amivel a Közösség nem rendelkezik, 

így az egyben az euro övezet válságát is jelenthetné. 

Bár klasszikus értelemben a gazdasági helyzet nem tekinthető a közös kül- és 

biztonságpolitika szerves részének, Szerző mégis idesorolja, mivel véleménye szerint az EU 

számára, az elmúlt évtizedek legnagyobb veszélyforrásaként ezt a folyamatot lehet értékelni. 

Ezt az álláspontot erősíti, hogy a gazdasági válság miatti megszorítások leginkább a 

tagállamok védelmi kiadásait érintette, ami miatt Európa lényeges képességbeli visszaesésen 

ment keresztül. Éppen a rendszeridegen elem mivolta miatt az előző pontban szemléltetett 

eszközrendszert azonban nem lehet erre a kockázati elemre vonatkoztatni, a gazdasági válság 

kezelését egyéb, rendelkezésre álló rendszerrel próbálják megoldani. 

2. Biztonsági kockázatnak kell értékelni az EU energiafüggőségét. Az évtizedek során egyre 

fejlettebbé váló országok12 mind több energiát emésztenek fel. Tekintettel arra, hogy Európa 

nem rendelkezik energiaéhségének kielégítéshez szükséges nyersanyaggal, két út állt előtte. 

Az egyik, amit a legtöbb tagállam választott, hogy külföldről importálja a szükséges 

nyersanyagokat. A másik út pedig az atomenergia alkalmazása lett.13 Az utóbbi döntés mellett 

szólt, hogy a tagállamok kiszolgáltatottságukat így egy részben ki tudták iktatni. A 2011-es 

                                                 

10 Amely ország jelenleg tagjelölti státuszt tölt be. 
11 Portugália, Olaszország, Görögország és Spanyolország. 
12 Elsősorban az urbanizációnak és a technikai fejlődésének köszönhetően. 
13 Pl. Franciaország. 
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fukushimai katasztrófa viszont megmutatta, hogy milyen veszélyeket rejtenek az 

atomerőművek. Ennek következményeként például a német kormány határozata értelmében 

2022 végéig bezáratja az ország 17 atomerőművét.14 Az energiatermelést gáz- és 

szénerőművek fejlesztésével és a megújuló energiaforrások jelentősebb igénybevételével 

kívánják kiváltani.15 Ez a döntés újfent felélesztette az atomreaktorok biztonságát érintő 

vitákat, amelyben Franciaország az erőművek további alkalmazása mellett áll. A fentiek 

ellenére még az atomreaktorok sem nyújtottak megoldást a közlekedési járművek üzemanyag-

ellátására. Ezt így továbbra is nyersanyagok importjából kell biztosítaniuk a tagállamoknak.  

Összegezve a fentieket elmondhatjuk, hogy az EU energiafüggősége 2030-ig várhatóan 65 

százalékra,16 a gázimporttól való függőség 84 százalékra,17 az olajiparral kapcsolatos pedig 93 

százalékra18 nő.19 Ennek a megnövekvő energiafüggőségnek viszont számos 

biztonságpolitikai vetülete van. Itt nem csak a sebezhetőséget kell látnunk, hanem a 

megoldások megvalósítását övező biztonsági deficiteket is. A megvalósítandó célok elérése 

érdekében20 az Unió jelentős magántőkét is be kíván vonni, mivel anélkül nem tudja ezeket 

megvalósítani. Ehhez azonban biztosítani kell a különböző térségekben a stabilitást,21 mivel a 

magántőke olyan területekre nem fektet be, ahol a pénzét jelentős profittal ne kapná vissza. 

Ezért értékelődött fel az említett térségek stabilizálása. 

3. A kritikus infrastruktúrák védelme szintén kiemelkedően fontos terület. Hiába tesz meg az 

EU minden szükséges intézkedést az előző pontban meghatározottak leküzdésére, ha nem 

védi meg az energiaellátást biztosító objektumokat. Ide kell még venni az infokommunikációs 

technológiát, a közlekedést, a vízellátást, az élelmiszerbiztonságot, az egészségügy, a 

pénzügy, az ipar és a jogrend védelmét szolgáló objektumokat.22 A terrorizmus folyamatosan 

változó és fejlődő harc a fennálló, a többség által legálisnak elfogadott hatalommal szemben. 

                                                 

14 22 milliárd eurós veszteséget okoz Németország az atomerőművek lekapcsolásával. 
http://hvg.hu/vilag/20110603_nemetorszag_atomenergia_veszteseg (Letöltés időpontja: 2013.01.05.) 

15 Német kormánydöntés az atomerőművek 2022-ig történő bezárásáról. http://karpatinfo.net/kulfold 
/2011/06/06/nemet-kormanydontes-az-atomeromuvek-2022-ig-torteno-bezarasarol (Letöltés időpontja: 
2013.01.06.) 

16 Jelenleg ez az érték megközelítőleg 50 %. 
17 A jelenlegi 57 % körüli értékről. 
18 A jelenlegi 82 % körüli értékről. 
19 http://www.eh.gov.hu/home/html/index.asp?msid=1&sid=0&HKL=516&lng=1 (Letöltés időpontja: 

2013.01.06.) 
20 Új déli földgázfolyosó, vagy a balti összeköttetés terve, illetőleg a földközi-tengeri energiagyűrű által 

biztosított lehetőség. 
21 Észak-Afrika, Grúzia, Balkán, stb. 
22 2080/2008. (VI. 30.) Korm. határozata a Kritikus Infrastruktúra Védelem Nemzeti Programjáról. 
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Emiatt feltételezhető, hogy a terroristák olyan célpontokat kívánnak a jövőben megtámadni, 

amivel a lehető legnagyobb hírverést érik el, és a legnagyobb károkat okozzák. Szerző 

véleménye szerint a terrortámadások egy része a jövőben a kritikus infrastruktúrák ellen 

fognak irányulni. Erre példa a 2011 őszén megkísérelt német gyújtóbombás támadássorozat 

kísérlete. Ennek során három hónap alatt, hét helyszínen, összesen tizenöt bombát találtak a 

berlini hatóságok, amelyek pályaudvarokon, illetve vasúti sínpályák közelében kerültek 

elhelyezésre.23 A kísérletek alkalmával nem sérült meg senki, de jelentős anyagi károk 

keletkeztek. Alaposan feltételezhető, hogy a támadások célja nem a lehető legtöbb emberélet 

kioltása volt. Valószínűsíthető, hogy a támadások hátterében nem az al-Kaida, hanem 

baloldali szélsőséges csoportok állhatnak. Ez a momentum a terrorizmus folyamatos 

változását és a célpontok módosulását is alátámasztja. 

4. A terrorizmus is folyamatos biztonsági deficitet jelent az EU számára. Szerző véleménye 

szerint viszont ez, Európa tekintetében, átalakulóban van. Oszama Bin Laden és számos más 

terroristavezér likvidálása után, továbbá a terrorfinanszírozás elleni fellépés 

eredményességének, illetőleg a társszervek hatékony, nemzetközi együttműködésnek24 

köszönhetően jelenleg az al-Kaida „mag” már nem rendelkezik olyan képességgel, hogy egy 

madridi, vagy londoni merényletekhez hasonló támadást újra kivitelezhessen. Ezt a feltevést 

támasztja alá, hogy mind Bin Laden halála, mind a WTC tornyok elleni támadások tízedik 

évfordulója, támadások nélkül teltek el. 

Az al-Kaida regionális csoportjai erejének egy részét (AQAP,25 AQIM26) jelenleg a régiókban 

általuk elkövetendő merényletek kötik le. Bár egyes információk szerint az AQIM az al-

Shabab27 és a Boko Haram28 terrorszervezetek szövetséget kötöttek a közös ellenálláshoz, 

olyan képességgel azonban nem rendelkeznek, ami elegendővé ahhoz, hogy egy sikeres 

európai merényletet kivitelezhessenek.  

                                                 

23 Helikopterekkel is ellenőrzik a német pályaudvarokat. http://hvg.hu/vilag/20111012_gyujtobomba 
_nemetorszag (Letöltés időpontja: 2011.10.16.) 

24 Ami a terrorizmus elleni küzdelemnek köszönhetően terjedt ki igazából a titkosszolgálatok vonatkozásában. 
(pl. CTG). 

25 Al-Qaeda in the Arabian Peninsula, al-Kaida az Arab-félszigeten. 
26 Al Qaeda in the Islamic Maghreb, al-Kaida az Iszlám Maghreb-térségben. 
27 Szomáliai terrorszervezetként számon tartott iszlamista, lázadó milícia, mely kontrol alatt tartja az országot. 

Még a segélyszervezeteket is megadóztatják és a szomáliai kalózkodás szárazföldi támogatása is a 
szervezethez fűződik. 

28 Szintén terrorszervezetnek nyilvánított szélsőséges, iszlámista csoport, mely leginkább Nigériában folytatja 
véres tevékenységét. 
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Ugyanakkor a három terrorszervezet ellen több fronton folyik a küzdelem, ami erejüket 

tovább emészti. Afrika szarván, Jemenben, Pakisztánban, Afganisztánban, stb. az USA 

folyamatos célzott likvidálásokat folytat, míg az afrikai kontinensen Etiópia és Kenya lendült 

támadásba az al-Shabab ellen. Az ország stabilitásának kiépítésében az AMISOM29 és az EU 

NAVFOR Somalia30 is jelentős segítséget nyújt. A Boko Haram ellen a nigériai kormány, míg 

az AQIM ellen Algéria, Mali és Mauritánia jelentős francia segítséggel folytat küzdelmet. 

Az AQIM a líbiai rezsim megdöntésekor a korábbi kézi lőfegyverekhez képest komolyabb 

fegyverekhez juthatott,31 amit nagy valószínűséggel a jövőben megpróbálnak majd 

használni.32 De azokat többnyire védelmükre állítják hadrendbe, tehát a szervezetek 

támadásaitól jelenleg nem kell tartani.  

Anders Behring Breivik 2011 júliusában elkövetett tömeggyilkossága felhívta a figyelmet 

arra, hogy a terrorizmust elhárító szervezeteknek komoly figyelmet kell szentelniük a 

„magányos farkasok”-nak. Ezeknek az elkövetőknek a beazonosítása és cselekedeteinek 

felderítése rendkívül nehéz, mivel cselekményeiket rendszerint egyedül készítik elő, így a 

lebukás veszélyét minimalizálják. 

Új kihívásként kell tekinteni a cyberterrorizmusra és a bioterrorizmus kihívásaira is. A 

cyberterroristák támadásának lehetősége annyira reális veszély, hogy az Amerikai Egyesült 

Államok Nemzetbiztonsági Ügynökségének vezetője, egy 2012. februári biztonsági 

konferencián úgy fogalmazott, hogy azokat a pusztító eszközöket javarészt még nem vetették 

be, amelyek komoly gazdasági következményekkel, anyagi károkkal és emberáldozattal 

járhatnak.33 

A bioterrorizmus hatásait pedig a 2001-es amerikai lépfene támadás szemléltetheti leginkább. 

A hatásokat Európában a németországi EHEC járvány is megmutatta, melynek következtében 

                                                 

29 Az Afrikai Unió Szomáliai missziója, African Union Mission is Somalia. 
30 Az EU NAVFOR missziója Szomáliában. 
31 Pl. MANPAD-ek, olyan hordozható föld-levegő rakéták, amelyek utasszállító repülőgépek lelövésére is 

alkalmasak. 
32 Az ENSZ BT-t aggasztja az ellopott rakéták sorsa. http://www.hirado.hu/Hirek/2011/11/01/06/ 

Az_ENSZ_BT_t_aggasztja_az_ellopott_raketak_sorsa.aspx (Letöltés időpontja: 2011.12.02.) 
33 Kiberterroristák támadásától tartanak az amerikai tábornokok. http://www.origo.hu/techbazis/20110218-

kiberterroristak-tamadasatol-tartanak-az amerikai - tabornokok.html (Letöltés időpontja: 2011.12.02.) 
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51 ember vesztette életét, összesen pedig 3602 megbetegedést regisztráltak. Az orosz 

hatóságok állítása szerint egyébként a németországi eset is bioterrorista támadás volt, amit a 

német hatóságok végig konzekvensen tagadtak. Ennek ellenére egy remek iskolapélda volt 

arra, hogy milyen következményekkel járhat egy bioterrorista támadás. 

Azon radikális csoporttagok, akik európai állampolgárok, lehetnek a terrorista szervezetek 

toborzásának jövőbeni célközönsége. Ezek az emberek jó helyismerettel, 

kapcsolatrendszerrel, utazási lehetőségekkel rendelkeznek. Őket sokkal egyszerűbb 

fanatizálni, mint sejteket és fegyvereket juttatni Európába vagy az USA-ba. A toborzás és 

fanatizálás on-line módon történhet, erre a szükséges honlapok és magazinok rendelkezésre 

állnak.34 Ezek a jövőbeni elkövetők reális veszélyt jelenthetnek az EU biztonságára. 

Meg kell említeni továbbá a szíriai harcokban résztvevő, hazatérő harcosok által jelentett 

biztonsági kockázatokat is. 

5. A bevándorlás-politikában jelentős biztonsági deficitet okozott Európa korábbi, liberális 

migrációs szabályozása. Legfontosabbak ekkor még a migrációból származó pozitív hatások 

voltak, emellett az illegális migráció jelentette kockázat nem kellő pontossággal lett felmérve. 

Így történhetett, hogy a gazdasági területen a munkaerő-piaci deficit ellensúlyozása volt az 

elsődleges cél, ami mellett humanitárius gesztusnak tekintették a befogadást.35 Gazdasági és 

nem biztonsági szempontból lett a schengeni térség is bevezetve. Ezzel együtt azonban az 

illegális migráció is jelentős mértékben megnövekedett. Az illegális migrációval együtt 

azonban további problémák is megjelentek, mivel erre a jelenségre a szervezett bűnözés is 

ráépült, felvirágoztatva az embercsempészetet, emberkereskedelmet, prostitúciót, stb. 

Azonban az illegális migráció nyújtotta lehetőséget nemcsak a szervezett bűnözés, hanem a 

terrorizmus is kihasználja. Így kijelenthetjük, hogy az illegális migráció olyan biztonsági 

kockázatot jelent, ami közösségi lépéseket igényel.36 

                                                 

34 Pl. az AQAP által készített Inspire magazin, ami egy terroristaképző oldal, elérhetősége: 
www.globaljihad.net/view_news.asp%3Fid%3D1535+inspire+magazine&cd=9&hl=hu&ct=clnk&gl=hu, vagy 
az Abu Khabbab al Misri által publikált The Explosives Course tanulmány. 

35 Meg kell említeni továbbá a korábbi gyarmat-országokkal kialakított függőségi viszonyt, közös múltat, 
kultúrát, nyelvi közösséget és a nagyobb létszámú diaszpórából fakadó pull-faktort, mely szintén a befogadás 
mellett szólt. 

36 Laufer Balázs: Az észak-afrikai migráció és politikai kételyek Európában. 
http://www.ittvagyunk.eu/htmls/cikkek.html?pageID=3 (Letöltés időpontja: 2013.02.01.) 
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Számos migráns érkezik a Közel-Keletről, Ázsiából, a Balkánról és Afrikából. Az ezekről a 

területekről érkező személyek nagy része rosszul képzett, és megélhetésüket magas 

kvalifikációt nem igénylő, olykor feketén vállalt munkából, segélyekből kívánják 

megteremteni. Mivel sok esetben ezen munkák nem teszik lehetővé a társadalomban való 

előrejutást, kiugrást számos személy szervezett bűnözői körökhöz csatlakozik. 

További probléma, hogy a migránsok jelentős része nem kíván a befogadó állam társadalmi 

rendjébe beilleszkedni, vallását felvenni, nyelvét használni. Ezt a problémát felismerve 

nyilatkozta Angela Merkel német kancellár, hogy „A multikulturális társadalom építéséről 

szóló kísérlet megbukott"”, és a bevándorlóknak többet kell tenniük a beilleszkedésért, többek 

között meg kell tanulniuk németül. A kijelentést követően több vezető nyugati nagyhatalom is 

osztotta a német véleményt.37 

A muszlim közösség létszáma Nyugat-Európában 14.300.000 ezerre tehető,38 ami a lakosság 

3,1 %-át teszi ki, a legnagyobb közösség Franciaországban található, ami megközelítőleg 

6.000.000. embert jelent, ami a társadalom 10 %-át teszi ki. Ha azt nézzük, hogy ezen 

személyek mindössze 1 %-a vall radikális nézeteket,39 akkor az 60.000 biztonsági kockázatot 

jelentő személyt eredményez.40 Ez a szám elképesztő feladatot ró a titkosszolgálatokra és a 

rendőrségre, hogy pl. a 2012-es toulousi esethez41 hasonlókat időben meg tudják előzni. A 

beilleszkedés figyelmen kívül hagyása, és a muzulmán vallás egyre erőteljesebb „védelme” 

már Angliában is komoly felháborodást keltett.42 

A fent vázolt problémák magukban is komoly kihívást jelentenek, de ezeket fokozza a 2011 

tavaszán kirobbanó Arab tavasz. A megmozdulás Tunéziából indult, ahol egy piaci árus,43 a 

hatóságok bánásmódja és folyamatos zaklatása miatt felgyújtotta magát. Ez a tett olyan 

                                                 

37 Nicolas Sarkozy, David Cameron. 
38 Mely személyeknek nagy része azonban nem illegális migráns. 
39 Bár a radikálisok száma egyes becslések szerint eléri a 2 %-ot. 
40 Rostoványi Zsolt: Euro-iszlám és „vezérkultúra” Az európai muszlimok identitásának dilemmái. 

www2.mta.hu/fileadmin/2007/12/Európai%20iszlám%20identitás.ppt (Letöltés időpontja: 2012.04.03.) 
41 Mohamed Merah 2012. március 11. és 19. között hét embert ölt meg a franciaországi Toulouse-ban és 

Montaubanban. Az áldozatok három francia katona, illetőleg egy zsidó iskola három diákja és egy tanára volt. 
A merénylő elmondása szerint az afganisztáni Vazirisztánban kapott terrorista kiképzést. 

42 Muszlimok illegális járőrözés közben az ország törvényein túlterjeszkedve Angliában található muzulmán 
területeken zaklatják a homoszexuálisokat és elvárják, hogy a nők a bőrüket eltakarják, a járókelők pedig ne 
fogyasszanak alkoholt. Még igazoltatásra is felszólítanak, illetőleg a muzulmán területekről való távozásra, 
amihez semmilyen jogalapjuk nincsen. „Az iszlám erejével sújtunk le” Muszlimok járőröznek Londonban. 
http://atv.hu/kulfold/20130122_az_iszlam_erejevel_sujtunk_le_onkentesek_jaroroznek_londonban (Letöltés 
időpontja: 2013.01.12.) 

43 Mohamed Buazizi. 
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reakciókat váltott ki, hogy a térség államaiban az idáig több évtizede működő politikai 

rendszerek bukásához vezetett. A zavargások és felkelések hatására jelentős menekültáradat 

indult Európába. Ennek egyik fő ütközőpontja az Olaszországhoz tartozó Lampedusa szigete, 

amely külső schengeni határ, ezért annak védelme közös felelőssége az EU-nak. 

Bár a menekültügy és a bevándorlási politika, valamint a külső és belső határellenőrzés – így 

az illegális migráció kérdése – a Lisszaboni Szerződés óta a korábbi első pillérbe tartozó 

politikákkal kerültek összevonásra, szerző az illegális migrációt a KKBP kockázatának is 

értékeli. Teszi ezt azért, mivel ez egy EU-n kívülről származó veszélyforrás, amit a külföldi 

kapcsolódási pontokon történő kapacitásfejlesztés nélkül nem lehet hatékonyan kezelni, ami 

azonban már KKBP kérdéskör. Éppen ezért a korábbiakban bemutatott eszközrendszer egy 

részét szintén alkalmazhatónak tartja ezen a területen is. 

6. Fontos biztonsági tényezőt jelent Szerző szerint Európára gazdasági, a jövőben hadászati és 

egyben külpolitikai területen a BRIC(S) államok dinamikus gazdasági, és hadászati 

képességének fejlődése. Középtávon ezen országok gazdasági ereje olyannyira megerősödik, 

hogy Európa folyamatos ellégiesedéséhez fog vezetni mind politikai, mind gazdasági, mind 

pedig katonai téren. Gazdasági erejük azonban az USA-ra is kihatással van, egyes szakértők 

szerint az ország csoport GDP-je három éven belül túl fogja szárnyalni azt.44 

A BRIC(S) tagországok ennek megfelelően egyre nagyobb szerepet kívánnak betölteni a 

világpiacon. Befolyásuk növekedéséhez vezethet, hogy Kína 43 milliárd, India, Oroszország 

és Brazília pedig 10-10 milliárd dollár tőkeinjekciót nyújtott a Nemzetközi Valutaalapnak. 

Információk szerint a szervezettől cserébe azt várják, hogy megtörténjen a szavazati jogok és 

kvóták olyanfajta újraosztása, mely szerint a legnagyobb gazdasági növekedést elérő országok 

nagyobb szavazati súlyt kapnának a szervezetben. Középtávon tehát Brazília, Oroszország, 

India, Kína és a Dél-Afrikai Köztársaság mozgathatják majd a világ gazdaságát, egyes 

számítások szerint 2015-re felülmúlják az Egyesült Államokat, 2032-re pedig már a G7-et 

is.45 

                                                 

44 Szalontay Mihály: A BRICS-államok maguk alá gyűrik az USA-t. http://www.magyarhirlap.hu/gazdasag 
/a_bricsallamok_maguk_ala_gyurik_az_usat.html (Letöltés időpontja: 2013.01.10.) 

45Túrós-Bense Levente: Mély szegénységből születnek a világ urai. http://erdelyinaplo.ro/?hir=597 (Letöltés 
időpontja: 2013.01.10.) 
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A BRIC(S) államok egyébként gazdasági fejlődésük komoly hányadát katonai fejlesztésekre 

fordítják, ami előkészülete a hatalmi pozíciók átvételének. Ezt erősíti, hogy Kína, és 

Oroszország az ENSZ Biztonsági Tanács állandó tagjaként már több ízben nyíltan bírálta az 

USA és Európa külpolitikáját. 

Ezzel szemben az EU tagállamai inkább az életszínvonal megtartását preferálják, mivel a 

politikai pártok ebben látják a választásokon való jó szereplés sikerességét. Ez odáig vezetett, 

hogy pl. a Falkland szigetek hovatartozása miatt újfent fellángolt a feszültség46 Argentína és 

Nagy-Britannia között.47 

A globalizmusnak köszönhetően, mivel az olcsó munkaerő miatt a gyárakat, technológiákat 

fejletlen országokba telepítették, Európa technikai primátusa veszélybe került. Ha ezt a 

képességét az EU elvesztené, akkor nem tudná megtartani kiemelkedő szerepét, mivel a 

BRIC(S) országok az olcsó munkaerővel, a nyersanyagok és a technológiák birtokában, 

hatalmas, növekvő piacaikkal olyan gazdasági növekedést produkálnának, amit az EU meg 

sem tudna közelíteni. Hogy esélyüket tovább növeljék a jövőben Kína, Dél-Korea és Japán 

egy közös szabadkereskedelmi övezetet kívánnak létrehozni,48 amely jelentős válasz lehet az 

EU egységes gazdasági térségére, és az USA által létrehozni szándékozott transzpacifikus 

szabadkereskedelmi övezetre. 

A BRIC(S) államok Újdelhiben tartott csúcstalálkozóján egyébként fontos külpolitikai 

döntések is megszülettek. Az indiai miniszterelnök49 kijelentette, hogy India Tibetre, mint 

Kína elszakíthatatlan részére tekint. Ez a kijelentés fontos jelzés volt a külvilág számára, 

mivel ez az USA és India közti közeledés és a Kína-India közti határviták miatti feszültségek 

kérdéskörére adott egyértelmű választ. Körvonalazódik egy közös BRIC(S) fejlesztési bank 

létrehozása is, de ezzel kapcsolatban, sajtóhírek szerint, konkrét döntés nem született. 50 Egyes 

információk szerint napirendre került azonban, hogy az új nemzetközi pénzintézet lehetővé 

fogja tenni, hogy a tagországok egyesítsék pénzügyi forrásaikat a fejlesztések előmozdítására. 

                                                 

46 Míg a fejlődő államok, köztük Argentína, komoly költségeket fordítanak a hadászat fejlesztésére, addig az EU-
ban, így Nagy-Britanniában, a takarékosság jegyében leginkább a hadászattól és a rendészettől vonnak el 
forrásokat, ami ez esetben, a térségben kezdi kiegyenlíteni az esélyeket. 

47 IHS Jane’s Intelligence Review, Vol. 24, Issue 03, March 2012, 4. o. 
48 Szabadkereskedelmi övezetet hozhat létre Kína, Japán és Dél-Korea, Hvg.hu. http://hvg.hu/gazdasag 

/20111121_szabadkereskedelmi_ovezet_kina (Letöltés időpontja: 2012.04.04.) 
49 Manmohan Szingh. 
50 Peking sikernek értékelte az újdelhi BRICS – csúcsot. http://www.nepszava.hu/articles/ 

article.php?id=536169&referer_id=friss (Letöltés időpontja: 2012.04.04.) 
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Az összevont pénzalapokból ugyanakkor hozzájárulhatnak az európaihoz hasonló válságok 

idején létrehozandó mentőcsomagokhoz is. A tervek szerint a tőzsdéiket úgy kötnék össze, 

hogy nemzeti valutában tudják egymás cégeit megvenni a tagország parkettjén, és közös 

tőzsdeindex megalkotásába fogtak. Ezek a lépések arra hivatottak, hogy csökkentsék az 

amerikai dollár jelentőségét az egymás közötti pénzforgalmukban. 

Fontos kiemelni Kína tevékenységét, mivel számos ponton kapcsolódik Európához. A KKBP 

területén egyik legjelentősebb kapcsolódási pont a Galileo űrprogram kérdése. A Galileo 

polgári felhasználású műholdas navigációs rendszer befektetői köréhez Kína is csatlakozott, 

ezzel szinte egy időben belevágott egy saját, Beidou nevű, műholdas navigációs rendszer 

kifejlesztésébe. A Galileo programhoz nemcsak hatalmas anyagi támogatással járul hozzá, 

hanem részt vesz annak fejlesztésében is. Joggal tehetjük fel a kérdést, hogy Kína miért hoz 

létre egy saját rendszert? A Galileo program, bár jelenlegi elképzelések szerint csak polgári 

felhasználásra készülne, komoly konkurenciája lehet az amerikai GPS rendszernek. A GPS 

rendszert viszont az amerikai hadsereg üzemelteti, hadrendszere is erre épül. Rövid időn belül 

az EU is be fogja látni, hogy ha a nagyhatalmi elit tagja akar maradni, akkor a gazdasági 

együttműködésen túl, egy komolyabb, a hadászatra is kiterjedő közös politikát kell követnie. 

Ekkor rájönnek, hogy a Galileo rendszert katonai célokra is célszerű lesz használni. Ennek a 

fejlesztésében pedig Kína is benne van, ami azonban szintén biztonsági kockázatot jelenthet. 

7. Utolsó, de szintén fontos biztonsági tényezőként Szerző a proliferáció51 terjedését jelöli 

meg. Az állami proliferációt két állam tevékenysége szemlélteti leginkább, az egyik Irán 

atomprogramja, a másik pedig Észak-Korea nukleári technológiájának proliferációja. 

Irán intenzív atomprogramot folytat, melyet nemzetközi nyomásra sem volt hajlandó 

felfüggeszteni, így gazdasági embargót vezettek be ellene. Teherán célja, hogy a Perzsa-öböl 

legdominánsabb ereje legyen, ezáltal egyesítve az iszlám világot. Emiatt kezdte meg a CBNR 

fegyverek és rakéták kifejlesztésének programját. 1991-ben Rafsanjani elnök helyettese 

Ayatollah Mohajerani kijelentette, hogy mivel az Amerikai Egyesült Államok és Izrael 

rendelkezik atomfegyverekkel, az iszlám országoknak is fel kell szerelkezniük ugyanazzal a 

kapacitással. 

                                                 

51 Ez egy olyan folyamat, melynek során tömegpusztító fegyverek (ABC fegyverek), valamint az előállításukhoz 
és célba juttatásukhoz segítő eszközök és technológiák terroristákhoz, illetőleg olyan államok birtokába 
kerülnek, akik a nemzetközi békét veszélyeztethetik. 
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A másik ok, ami a fegyverkezés mellet szólt, az ősi rivális, Irak létezése, amely az iraki-iráni 

háború során több alkalommal is bevetett vegyi- és rakéta fegyvereket iráni célpontok ellen. 

Irán ezen kívül önerőből kifejlesztette a Shabab Thaqeb nevű légvédelmi rakétarendszerét. 

Képes továbbá repülőgép-alkatrészek, tüzérségi eszközök, rakéták és rakétaindítók, kézi 

lőfegyverek és lőszerek előállítására. A korábban licenc-szerződésben meghatározottak 

alapján gyártott szovjet haditechnikai eszközök előállítása után, Irán mára képes harckocsik 

előállításra is. 

A másik jelentős veszélyforrást Észak-Korea jelenti, mivel az ország már kifejlesztette 

nukleáris fegyverzetét. A rendelkezésre állás ellenére Szerző szerint az EU-ra – leginkább a 

jelentős földrajzi távolság okán – mégsem az ellene való bevethetőség jelenti az elsődleges 

veszélyt, hanem az eszközök, technológiák hasonlóan radikális államoknak, illetőleg nem-

állami fegyveres csoportoknak, terrorista csoportoknak történő exportálása. Ezt erősíti, hogy 

egyes nézetek szerint Phenjan a világ vezető proliferátora a rakéta és nukleáris technológiák 

és know-how tekintetében. 

Észak-Korea az 1990-es években keletkezett hírszerző jelentések szerint már az adott 

időszakban Egyiptomnak, Iránnak, Líbiának, Pakisztánnak, Szíriának, az Arab Emírségnek és 

Jemennek is ballisztikus rakétákat, és az azok előállításához szükséges technológiát adott el. 

Ezen felül Egyiptommal, Iránnal, Líbiával, Pakisztánnal és Szíriával a nukleáris tudománnyal 

kapcsolatos tudósokat, technológiákat és infrastruktúra elemeket cseréltek az adott 

időszakban. 

2002. december 10-én egy Spanyol hadihajó feltartóztatta a So-san nevű észak-koreai hajót, 

melynek rakterében a cementes zsákok közé rejtve 15 darab hagyományos robbanófejjel 

felszerelt Scud rakétát találtak. A vonatkozó nemzetközi tengeri egyezményeknek 

köszönhetően a hajót egy nap múlva tovább engedték, amely hajónak Jemen volt az úti célja. 

Azonban a nemzetközi erők hírszerző szolgálatai értesítve lettek az incidensről. 
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Hírszerző információk szerint komoly aggodalomra adhat okot, hogy Észak-Korea nukleáris 

anyagokat és technológiát adhat át nem-állami fegyveres csoportoknak, különös tekintettel a 

radioaktív tömegpusztító eszközökre.52 

A nem állami proliferáció iskolapéldáját pedig a Szovjetunió felbomlását követő időszak 

nyújtja. A korábbi politikai hatalom bukásával kialakult instabil helyzet miatt Oroszország 

jelenleg is a terroristák, a bűnözők és lázadó csoportok fő fegyverforrása a világon. Ezeket a 

fegyvereket katonai raktárakból, illetőleg magukból a fegyvergyárakból tulajdonították el. 

A korábbi politikai rendszer összeomlásával 35.000 nukleáris robbanófej és számos CBNR 

fegyver, illetőleg létesítmény maradt örökségül, amelyek közül számos hosszabb-rövidebb 

ideig védelem nélkül maradt. Azóta azonban – köszönhetően az orosz és nemzetközi erők 

erőfeszítéseinek – a helyzet szinte minden területen konszolidálódott. Ezeknek az 

intézkedésnek is köszönhetően egyetlen megerősített információ sem keletkezett arra 

vonatkozóan, hogy orosz nukleáris eszköz vagy hadi vegyi-, illetőleg biológiai fegyver került 

a fekete piacra.53 

A másik nem állami proliferációra Szerző Szíriát kívánja felhoznia, ahol polgárháborút 

megelőzően jelentős vegyi fegyver készletet halmoztak fel. A szíriai kormányzat 

rendelkezésére álló eszközök világszinten is jelentősnek bizonyultak. A polgárháború 

kitörésekor már látható problémaként jelentkezett, hogy a fegyverek az események bizonyos 

alakulása mellet esetlegesen illetéktelen kezekre is kerülhetnek.  

2013-ban számos információ került nyilvánosságra arra vonatkozóan, hogy több esetben is sor 

került a tömegpusztító fegyverek alkalmazására a közel-keleti országban. Egyes sajtóforrások 

szerint összesen öt alkalommal vettek be szaringázt.54 Arról, hogy ki alkalmazta a 

fegyvereket, ismét megoszlanak a vélemények. A korábbi állásponttal ellentétesen, mind több 

forrás hivatkozik arra, hogy a felkelők is ezekhez az eszközökhöz folyamodtak.55 

Ugyanakkor, a mai napig nem áll rendelkezésre biztos információ arra vonatkozóan, hogy a 

harmadik éve tartó háborús állapotok eredményeként kerültek-e vegyi fegyverek a felkelők 

birtokába. Amennyiben azonban valósak a feltételezések, akkor a lázadó csoportok, valamint 

                                                 

52 IHS Jane’s Sentinel Country Risk Assessments China and Northeast Asia, 2013, Issue Thirty-two, 438-439. o. 
53 IHS Jane’s Sentinel Country Risk Assessments Russia and the CIS, 2012, Issue Thirty, 419-420. o. 
54 http://hungarian.ruvr.ru/2013_12_16/Sz-riaban-nem-tudni-ki-alkalmazott-otszor-szarint/ (Letöltés időpontja: 

2014. 02. 26.) 
55 http://vilag.transindex.ro/?cikk=21176 (Letöltés időpontja: 2014. 02. 26.) 
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a velük együttműködő szervezett bűnözői körök és terrorcsoportok jelentős tömegpusztító 

arzenálhoz juthattak, és ez a tény globális biztonsági kockázatokat eredményez. 

A szíriai tömegpusztító fegyverek illetéktelen személyek kezére kerülésével alapvetően 

átrendeződhet a nemzetközi illegális fegyverkereskedelem is. Valószínűsíthető, hogy a 

radikális és terrorista csoportok a korábbiaknál sokkal könnyebben jutnak majd hozzá a 

veszélyes eszközökhöz. 

A kihívásokra adott válaszok a tanulmány második részében, a következő kiadványban 

kerülnek bemutatásra. 


