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ELŐSZÓ

Jelen tanulmánykötet megalkotását a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudomá-
nyi és Honvédtisztképző Kar Honvédelmi Jogi és Igazgatási Tanszéke és a Magyar 
Katonai Jogi és Hadijogi Társaság kutatói kezdeményezték abban a meggyőződés-
ben, hogy a dinamikusan változó és sok tekintetben a fenyegetések fokozódása felé 
mutató biztonsági környezet aktuálissá teszi annak témáját.

A fegyveres erő igénybevétele a különféle új vagy újnak mutatkozó biztonsági 
fenyegetésekkel és válságokkal összefüggésben egyértelműen újszerűnek ható jelen-
ség a transzatlanti térségben, hiszen az elmúlt évek krízisei, különösen a nemzetközi 
terrorizmus elleni honi, illetve területen kívüli fellépés, valamint Európa határán a 
hibrid hadviselés megtapasztalása, egyértelművé tette, hogy a komplex fenyegeté-
sekkel szembeni fellépésben a katonai erőnek is jelentős szerepe van.

A megváltozott környezettel változó katonai feladatrendszerhez azonban a jogál-
lamiság töretlen érvényesülése, valamint a transzatlanti politikai és jogi kultúra által 
kiérlelt elvek és garanciák fennmaradása érdekében szükséges a fegyveres erő alkal-
mazására vonatkozó jogi kérdések elemzése, átgondolása, majd jövőbeni fejlesztése 
is. Jelen kötet ehhez a nagy feladathoz kíván hozzájárulni.

A kötetet több szempontból is hiánypótlónak szánják a szerzők és a szerkesztők. 
Egyrészről azért, mert annak tematikai felépítése, valamint az egyes témák multi-
diszciplináris megközelítése egyértelműen tükrözni kívánja a komplex biztonsággal 
szükségképpen együttjáró összetett szemlélet meghonosítását a jogi elemzésekben. 
Másrészről azért, mert a kötet átfogó módon kívánta megközelíteni a fegyveres erő 
alkalmazásával összefüggő kérdéskört a strukturális kérdések áttekintésétől az új 
kihívások, illetve fenyegetések elemzésén át egészen az új hadviselési módokra tör-
ténő kitekintésig. Harmadrészt hiánypótlásra törekedik e kötet abban a tekintetben 
is, hogy hasonló katonai, jogi és elsődlegesen nemzetközi jogi fókuszú tanulmány-
kötet hazánkban immár jó ideje nem született.

Bízva abban, hogy a fenti törekvéseket a Tisztelt Olvasó teljesülni látja, fontos 
kiemelni azt is, hogy a jelen kötetet egy folyamat, egy új diskurzus nyitányaként 
bocsátják útjára a szerkesztők, hiszen egyrészről a hazai állam- és jogtudománynak 
éppúgy szüksége van a biztonsággal összefüggő jogi kérdések szakszerű elemzé-
sének megújítására mint a döntéshozatalnak és a döntéseket megvalósítani hivatott 
állami szerveknek. Magyarországon azonban a biztonsági és védelmi kérdések jogi 
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dimenzióival az elmúlt évtizedekben csak kevesek és keveset foglalkoztak. Ezt a ten-
denciát az elmúlt évek elsősorban belső jogi kutatásai lassacskán igyekeztek megfordí-
tani, azonban sok munka áll még a kutatóközösség előtt e tekintetben.

Nyitányként tekintettek azonban a szerkesztők erre a kezdeményezésre amiatt is, 
hogy a kötet szerzői között szándékoltan nemcsak jogászok, illetve nemcsak olyan 
jogászok szerepelnek, akik a védelmi szférában dolgoznak. Az összetett és differen-
ciált biztonság, valamint az ehhez idomuló fenyegetések korában ugyanis komplex 
válaszokra van szükség. Ezek kimunkálásához pedig találkoznia kell a védelmi szfé-
rát belülről ismerő jogászok, a „civil” jogászok, valamint a nem jogász végzettségű 
szakértők nézőpontjainak és megállapításainak.

Ez a fajta multidiszciplináris megközelítés, vagy szakmai szinergia azonban 
reményeink szerint a kötetet hasznosíthatóvá teszi az olvasóközönség nem jogász 
tagjai számára is. Támogatva a kötet – stilárisan néhol eltérő, mégis gondolatiságában 
egymásra építkező – üzeneteinek artikulációját, a szerkesztők a törzsszövegben dőlt 
betűvel igyekeztek kiemelni azokat az üzeneteket, amelyek mind a jogi, mind pedig 
az azon túli gondolkodás és elemzés szempontjából kulcsfontosságúnak tekinthetők. 
Ezzel a fajta támogatással persze nem kívántuk elvonni a Tisztelt Olvasó jogát attól, 
hogy eldöntse, számára egy adott fejezetből mi számít fontos üzenetnek, csupán arra 
törekedtünk, hogy a kötet egészén végigvezetett kiemelésekkel egy az adott fejeze-
ten néhol túlmutató üzenetre irányítsuk rá a figyelmet.

A szerzők, a Honvédelmi Minisztérium, valamint a Zrínyi Kiadó munkatársai-
nak támogatását megköszönve, e gondolatokkal és előrevetésekkel indítjuk útjára a 
kötetünket!

A szerkesztők



BEVEZETÉS



FARKAS ÁDÁM – VÉGH KÁROLY

Tendenciák az új típusú kihívások biztonsági kezelésének  
jogi vonatkozásaiban

I. BEVEZETÉS

A biztonság összetevői, a konfliktusok megelőzése, illetve kezelése, valamint a fegy-
veres fenyegetések jellege tekintetében is rendkívüli változások zajlottak le a 20. 
században. Különösen a II. világháborút követően, a nemzetközi béke és biztonság 
fenntartásának nemzetközi jogi és intézményi sarokkövei is gyökeresen átalakultak. 
E változás középpontjában ugyanakkor továbbra is – főleg a totalitárius ideológiákra 
épülő diktatórikus rezsimekkel kapcsolatos tapasztalat1 miatt – az állam önkorláto-
zása, az egyéni jogok szavatolása, valamint a hadviselés megzabolázása állt.

A hidegháborút követő, mindinkább dinamikus technikai fejlődés időszakában 
a biztonság legfőbb kockázati tényezője már nem klasszikusan és mindent felül-
író módon a katonai konfliktus, hanem a technológiának való kitettségünk, a jóléti 
rendszerek, az ipari környezet változásai, az infokommunikáció fejlődése, a gazda-
sági és társadalmi kölcsönhatások komplexitása, amiben a fenyegetések is sokrétűvé 
váltak. A 20. század végére a biztonság szavatolása tehát komplex kérdéssé vált, 
a különféle fenyegetések kezelése terén az állami szervek és a különféle szakterületek 
együttműködésében és a párhuzamos megoldásokban kell gondolkodni.2 Korunk 

1 A téma kapcsán lásd: Arendt, Hannah: A totalitarizmus gyökerei, Budapest, Európa Kiadó, 1992; Cs. Kiss 
Lajos: A totális állam elmélete és mítosza, in Világosság 2010. ősze, 19–40. o.; Cs. Kiss Lajos: Totalitariz-
mus-tapasztalat külső és belső nézőpontból. In Jog Állam Politika 2013/4. szám, 3–25. o.

2 Ez a szemlélet egyrészről az angolszász nemzetbiztonsági politika, illetve nemzetbiztonsági rendszer 
felfogásában ragadható meg, amely egységként kezeli a biztonság garantálását és annak politikai szintű 
irányítását rendszerszinten kívánja kezelni. Másrészről ez a megközelítés tükröződik az állam védelmi 
kötelezettségét komplex, de ágazatokra tagolt módon megközelítő felfogásokban is, amelyeket Magyaror-
szágon például Lakatos László, Sulyok Gábor, illetve Farkas Ádám is megfogalmazott. Ezen megközelí-
tések kapcsán lásd: Huntington, Samuel P.: A katona és az állam, Budapest, Zrínyi – Atlanti Kiadó, 1994; 
Department of the Prime Minister and Cabinet: National Security Systems Handbook, New Zeland, 2016. 
(letöltve: 2017. december 6., https://www.dpmc.govt.nz/sites/default/files/2017-03/dpmc-nss-handbook-
aug-  2016.pdf); Bearne, Susanna – Oliker, Olga – O’Brien, Kevin A. – Rathme, Andrew: National Security 
Decision-Making Structures and Security Sector Reform, Cambridge, RAND Europe, 2005; Farkas Ádám: 
A védelmi kötelezettségtől a fegyveres védelem rendszeréig. In Farkas Ádám (szerk.): Védelmi alkotmá-
nyosság az új típusú biztonsági kihívások erőterében, Budapest, Magyar Katonai Jogi és Hadijogi Társa-
ság, 2018, 63–82. o.; Sulyok Gábor: 5. § [Védelmi kötelezettség]. In Jakab András (szerk.): Az Alkotmány 
kommentárja I., Budapest, Századvég Kiadó, 2009; 306–321. o.; Lakatos László: Honvédelmi igazgatás. 
In Lapsánszky András (szerk.): Közigazgatási Jog. Fejezetek szakigazgatásaink köréből I., Budapest, 
Complex Wolters Kluwer, 2013, 199–248. o.; Farkas Ádám: Adalékok az állam fegyveres védelmének rend-
szertani megközelítéséhez. In Honvédségi Szemle 2017/1., 44–58. o.; Farkas Ádám: A fegyveres védelem 
mint állami alrendszer és annak szabályozási sajátosságai, Budapest, Magyar Katonai Jogi és Hadijogi 
Társaság, 2018.
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összetett kihívásaival szemben tehát a korábbi lehatároló szemlélet, amely egy adott 
fenyegetést alapvetően vagy katonai, rendészeti, nemzetbiztonsági, vagy igazgatási 
problémaként klasszifikált, már nem tartható fenn.

Ez a változás a védelmi szférát is világszerte átformálta, hiszen jelentősen felerő-
södött az a 19-20. században jól érzékelhető folyamat, amely a korábban az állami 
szervek közt domináns haderő mellett megnövelte a rendészeti szervek különállását 
és jelentőségét, majd rendkívül intenzív fejlődési pályára állította a haderőből – illetve 
a politikai rendészetből – kiváló és önállósodó titkosszolgálati szférát. E fejlődés már 
a jog terén is jelentékeny kihívásokat generált, hiszen mind a katonai, mind a belbiz-
tonsági, mind pedig a titkosszolgálati funkciók terén egy megújulni és a változó kör-
nyezethez igazodni képes szabályozás vált szükségessé, amely az állam fegyveres 
védelmét, illetve a társadalom biztonságának szavatolását éppúgy komplex rendszer-
ként kezeli mint ahogy maguk a kihívások is komplex és hálózatos módon jelentkeznek.

A 20. század utolsó évtizede és a 21. század eleje azonban a biztonsági változá-
sok terén egy újabb fordulatot, sőt egyfajta felgyorsuló differenciálódást hozott, amely 
lényegében a biztonság megóvásának és fenntartásának minden dimenzióját megúju-
lásra kényszeríti. A technológiai – különösen a kommunikációs – fejlődés lényegében 
a teljes társadalmi környezetet, ezen belül a biztonságfelfogást és nem utolsósorban 
minden eddig ismert fenyegetéstípust új eszközökkel, eljárásokkal, valamint hatásfok-
kal lát el, miközben a transzatlanti térség vonatkozásában felerősödtek a nemzetek 
feletti és a jogi környezetet semmibe vevő, vagy annak egyénközpontú sajátosságait, 
inkonzisztenciáit, illetve korszerűtlenségét, valamint a status quo fenntartásától tör-
ténő függését kihasználó fenyegetések is.3

A nemzetközi szervezett bűnözés, a terrorizmus, az úgynevezett hibrid konflik-
tusok, valamint az ezek által eszközként, vagy fedésként használt különféle jelen-
ségek – társadalmi/politikai feszültségek, migráció, gazdasági nehézségek/válságok 
stb. – mindegyike jelentős eszközöket és lényegében globális hatásfokot nyert a világ-
kapitalizmus és az egész glóbuszt lefedő valós idejű és titkosítást is lehetővé tevő 
kommunikáció vívmányaival. A polgári életet fejlesztő, könnyítő és nem utolsósor-
ban a jogok kiteljesedését is szolgáló vívmányok tehát a másik oldalról a fenyegetések 
eszközparkjának is a részét képezik a szervezés, a toborzás, a finanszírozás, a konkrét 

3 A szabályozásban rejlő jogi kihívások kapcsán lásd: Dunlap, Charles J. Jr.: Law and Military Interventions: 
Preserving Humanitarian Values in 21st Conflicts, Washington, unpublished paper presented at Harvard 
University, Carr Center, Nov. 29. 2001. (letöltve: 2019. 10. 01., https://people.duke.edu/~pfeaver/dunlap.
pdf); Bachmann, Sascha Dov – Mosquera, Andres B Munoz: Lawfare and hybrid warfare – how Russia 
is using the law as a weapon, in Amicus Curiae – Journal of the Society for Advanced Legal Studies, 
Summer 2015, 25–28. o.; Ansah, Tawia: Lawfare: A Rhetorical Analysis, in Case Western Reserve Jour-
nal of International Law, Vol. 43, 2010, 87–119. o.; Newton, Michael A.: Illustrating Illegitimate Lawfare, 
in Case Western Reserve Journal of International Law, Vol. 43, 2011, 255–277. o.; Kearney, Micha-
el: Lawfare, Legitimacy and Resistance: The Weak and the Law, in Imseis, Ardi (eds.): The Palestine 
Yearbook of International Law, Leiden, Martinus Nijhoff Publishers, 2010, 79–129. o.; Bachmann, Sascha 
Dov – Mosquera, Andres B. Munoz: Hybrid Warfare as Lawfare: Towards a Comprehensive Legal 
Approach, in Cucumano, Eugenio – Corbe, Marian (ed.): A Civil-Military Response to Hybrid Threats, 
Cham, Palgrave MacMillan, 2018, 61–76. o.
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támadás/műveletirányítás, vagy épp a végrehajtott támadások kommunikációja és a 
félelemkeltő hatás fokozása, illetve a társadalmak és politikai rendszerek befolyáso-
lása révén. A biztonságunkat fenyegető és aláásó jelenségek tehát képessé váltak arra, 
hogy a glóbuszt és a mindennapjainkat is egyik pillanatról a másikra a maguk teljes-
ségében hassák át. Úgy is mondhatjuk, hogy ha a 20. század mindent átható háborúja 
a totális háború4 volt, akkor napjaink mindent áthatni képes és egymással jelentős 
mértékben vegyülő, vagy együttműködő fenyegetései a totális biztonsági kihívások 
kategóriáját5 hívták életre.

Ezek a változások persze még nem zárultak le, s az elemzésük is tartogat még 
új konklúziókat. Az viszont biztos, hogy a biztonság garantálása terén is sürgető a 
megújulás, beleértve ebbe a jogi vonatkozásokat is, amelyekben mind a terrorizmus, 
mind a hibrid hadviselés révén összemosódó titkosszolgálati, rendészeti és katonai 
fenyegetések, mind pedig a kibertérből érkező fenyegetések folytán jelentős hang-
súlyt kell fordítani a fegyveres erő alkalmazásának jogi szabályrendszerére és más 
védelmi ágazatokkal való kooperációjára is. Ezen – jelen kötet által is azonosított és 
vizsgált – igény kapcsán tehát szükségszerű, hogy az új fenyegetések karakterisz-
tikájából következő főbb jogi vonatkozásokat is megfelelően azonosítsuk az egyes 
részterületek vizsgálata előtt.

4 A tárgykör jogi megközelítése kapcsán lásd: Farkas Ádám: A totális államtól a totális háborún át a totális vé-
delemig. In MTA Law Working Papers 2015/34. szám. https://jog.tk.mta.hu/uploads/files/mtalwp/2015_34_
farkas.pdf (letöltve: 2019. 11. 27.); Farkas Ádám: Gondolatok a 21. századi biztonságról, államról, védelem-
ről. In Hadtudomány 2018/elektronikus szám, 241–256. o.

5 E tekintetben fontos kiemelni, hogy Norvégia és Svédország is a totális védelem felé kíván elmozdulni 
az elmúlt évek fejlesztései révén. (Lásd: https://www.nato.int/docu/review/articles/2018/04/04/resilience-
planning-for-swedens-total-defence/index.html, letöltve: 2019. 11. 27., https://warsawinstitute.org/swedish-
total-defence/, letöltve: 2019. 11. 27., https://shape.nato.int/news-archive/2018/exercise-trident-juncture-18-
total-defence-concept, letöltve: 2019. 11. 27., https://www.government.se/articles/2018/05/development-of-
modern-total-defence/, letöltve: 2019. 11. 27.) Az elnevezés kapcsán lásd: Farkas Ádám: A totalitás kora? 
A 21. század biztonsági környezetének és kihívásainak totalitása és a totális védelem gondolatkísérlete, 
Budapest, Magyar Katonai Jogi és Hadijogi Társaság, 2018. A téma egyes részkérdései kapcsán példaként 
lásd: Bartkó Róbert (szerk.): A terrorizmus elleni küzdelem aktuális kérdései a XXI. században, Budapest, 
Gondolat Kiadó, 2019; Sulyok Gábor: A terrorcselekmény elkövetéséhez használt polgári légi jármű lelövé-
sének alkotmányjogi megítélése az új szabályozási környezetben. In Bartkó Róbert (szerk.): A terrorizmus 
elleni küzdelem aktuális kérdései a XXI. században, Budapest, Gondolat Kiadó, 2019, 35–60. o.; Kele-
men Roland – Németh Richárd: A kibertér fogalmának és jellemzőinek multidiszciplináris megközelítése. 
In Farkas Ádám (szerk.): Védelmi alkotmányosság az új típusú biztonsági kihívások erőterében, Budapest, 
Magyar Katonai Jogi és Hadijogi Társaság, 2018, 147–170. o.; Kelemen Roland: Cyber Attacks and Cyber 
Intelligence in the System of Cyber Warfare. In Szabó Miklós (szerk.): Doktoranduszok Fóruma: Állam- és 
Jogtudományi Kar szekciókiadványa, Miskolc, Miskolci Egyetem, 2017, 117–122. o.; Spitzer Jenő: Az önvé-
delem és a terrorizmus ütközete: hajlik vagy törik a nemzetközi jog? In Honvédségi Szemle 2018/2. szám, 
30–41. o.; Sari, Aurel: Blurred Lines: Hybrid Threats and the Politics of International Law, Helsinki, 
The European Centre of Excellence for Countering Hybrid Threats, 2018; Sari, Aurel: Legal Resilience in an 
Era of Gray Zone Conflicts and Hybrid Threats, Exeter, Exeter Centre for International Law, 2019; Galeotti, 
Mark: CRIMINTERN: How the Kremlin Uses Russia’s Criminal Networks in Europe, London, Europe-
an Council on Foreign Relations, 2017; Napoleoni, Loretta: Terror Incorporated: Tracing the Dollars 
Behind the Terror Networks, New York, Seven Stories Press, 2005; Napoleoni, Loretta: Terrorism and the 
Economy: How the War on Terror is Bankrupting the World, New York, Seven Stories Press, 2010.
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II. AZ ÚJ TÍPUSÚ BIZTONSÁGI KIHÍVÁSOK  
JOGI VONATKOZÁSAINAK SAROKPONTJAI

A 20. század közepétől kialakított új nemzetközi biztonsági rendszer az állam fegy-
veres védelmi képességei kapcsán jelentős mértékű korlátozást alakított ki, amely 
az államok erőalkalmazásának jogi korlátok közé szorított legitimizálása mellett a 
konfliktusok megvívásának módjait, illetve az ember mint egyén alapvető jogainak 
immár nemzetközi szinten is biztosított garanciáit tekintve is megmutatkozik. 

Ez a jogfejlesztés egyrészről szükségszerű és történelmi fejlődést eredményező 
volt, hiszen igyekezett korlátozni a közvetlen kiváltó okok vagy események kiújulá-
sát. Másrészről azonban ezek a változások, jogi megoldások sok tekintetben ideali-
záltak voltak és a megélt traumák közvetlen hatása által determináltak, ami ahhoz 
vezetett, hogy e rendszerek számos akkor is látható hiányossággal és anomáliával 
jelentek meg. Ennek több példáját is láthattuk: a nemzetközi béke és biztonság rend-
szerének mérlegnyelvét jelentő Biztonsági Tanács nem tudta kezelni a nagyhatalmak 
más államoknál „egyenlőbb” státusát.6 A hidegháború természetéből és az összes fél 
érdekeltségéből adódóan a hírszerzési háború lényegében kívül került a nemzetközi 
jog hatáskörén.7 Miközben Carl Schmitt 1962-re már koncepcionálisan elemezte a 
partizánság kérdését8 és kihívásait, addig az ebből levezethető nem állami szerep-
lők által képviselt fenyegetések az államközi fókuszú nemzetközi jogban még ma is 
számos nyitott kérdéssel néznek szembe.9 A nem állami szereplők kapcsán pedig azt 
is ki kell emelni, hogy az ezek által képviselt fenyegetések az önkorlátozó és az alap-
vető jogokat a lehető legszélesebb körben garantálni törekvő államokkal szemben 
lényegében a jogvédelem – például a magántitok, magánlakás, mozgásszabadság, 
véleménynyilvánítás szabadsága stb. – főbb terepeit használják fel támadásaik szer-
vezéséhez, végrehajtásához.

Ezek a jelenségek és különösen az újabb fenyegetések természetesen kiváltottak 
már számos jogi jellegű válaszlépést is az államok és az államok közössége részéről 
egyaránt. A nemzetközi béke és biztonság kereteit áthágni vagy megkerülni törekvő 

6 Tatham, Allan F.: A Biztonsági Tanács reformjának kérdései az Európai Unió tagállamainak szemszö-
géből. In Iustum Aequum Salutare 2007/4. szám, 165–173. o.; Van Oudenaren, John: Effectiveness and 
Ineffectiveness of the UN Security Council in the Last Twenty Years: A US Perspective, Roma, Istituto Affari 
Internazionali, 2009; Sulyok Gábor: Az Egyesült Nemzetek Szervezetének Biztonsági Tanácsa: összetétel, 
szavazás, reform, Budapest, CompLex Wolters Kluwer, 2009; Sulyok Gábor: A Biztonsági Tanács reform-
jának szükségessége: kritikai értékelés, in Közjogi Szemle 2008/3. szám, 6–15. o.

7 A téma kapcsán példaként lásd: Radsan, A. John: The Unresolved Equation of Espionage and International 
Law, in Michigan Law Journal 2007/3. szám, 595–623. o.; Sulmasy, Glenn: Counterintuitive: Intelligence 
Operations and International Law, in Berkeley Law Scholarship Repository 2007/1. szám, 625–638. o.; 
Buchan, Russel: Cyber Espionage and International Law, Oxford, Hart Publishing, 2018.

8 Vö.: Schmitt, Carl: Theory of Partisan, New York, Telos Press Publishing, 2007.
9 A téma kapcsán lásd: Kajtár Gábor: A nem állami szereplők elleni önvédelem a nemzetközi jogban, Buda-

pest, ELTE – Eötvös Kiadó, 2015; Lubell, Noam: Extraterritorial Use of Force Against Non-State Actors, 
Oxford, Oxford University Press, 2010; Chenoweth, Erica – Lawrence, Adria (eds.): Rethinking Violence. 
State and Non-State Actors in Conflict, London, The MIT Press, 2010.
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konfliktusgócok kezelése terén ezt a célt szolgálja az államok önvédelemhez való 
jogának újraértelmezése, néhol tágítása, a preemptív és a preventív önvédelem körüli 
vita, a védelmi felelősség elve, vagy épp a due diligence elmélet. A terrorizmus vonat-
kozásában ilyeneknek tekinthető a terrorellenes katonai műveletek legalizálására tett 
lépések sora, a nemzetközi terrorellenes egyezmények, a terrorizmus finanszírozását 
akadályozó szerződések, a terrorizmus büntetőjogi kezelését harmonizálni törekvő 
európai jogforrások és persze az ezekre reagáló nemzeti megoldások.10 Ezekhez 
hasonlóan napjainkban a kibertérből érkező fenyegetésekkel kapcsolatos válaszok 
jogi megközelítése, megalapozása, kategorizálása terén kedvező jelek tapasztalhatók, 
akár az Észak-atlanti Szerződés Szervezete (a továbbiakban: NATO) törekvései, akár 
az egyes államok különféle szabályozási, jogfelfogási törekvései kapcsán.11

A 20. században kialakított nemzetközi jogi megoldások és a megváltozott biz-
tonság között tágulni látszó szakadékra, illetve az eddig csak részleges válaszok meg-
születésére persze nem lehet felelet a visszafordulás, vagy az intézmények egyszerű 
megkerülése, amit egyes államok sajnos gyakorolnak. Ahogy ezek a változások a jog-
fejlődés történelmi eredményei, úgy ma, a biztonsági környezet történelmi léptékű 
változása során is korszakos változásra, az intézmények szerepének felülvizsgálatára 
és újragondolására van szükség úgy a nemzeti, mind a nemzetközi jog terrénumában.

Ehhez egyrészről fontos, hogy belássuk, bár az államok közti konfliktusokat 
és az államok hatalom gyakorlásait zabolázó intézmények fajsúlyosan a 20. szá-
zadban bontakoztak ki, azok egy jóval hosszabb fejlődési folyamat eredményeképp 
jöttek létre. Másik oldalról azt is el kell fogadni, hogy ezek az intézmények – külö-
nösen az alapvető jogok védelme kapcsán – nem tekinthetők globálisan érvényesülő 
megoldásnak, hiszen számos állam ezeket kulturális okokból nem, vagy nem az ere-
deti elgondolás szerint érvényesíti. Harmadrészt azt is mérlegelni kell, hogy ezek a 

10 A téma kapcsán példaként lásd: Yoo, John C. – Ho, James C.: International Law and the War on Terrorism. 
(letöltve: 2019. 03. 16., https://www.law.berkeley.edu/files/yoonyucombatants.pdf); Bartkó Róbert: Az ille-
gális migráció és a terrorizmus kapcsolata az EUROPOL és a FRONTEX jelentéseire tekintettel. In Bartkó 
Róbert (szerk.): A terrorizmus elleni küzdelem aktuális kérdései a XXI. században, Budapest, Gondolat 
Kiadó, 2019, 167–183. o.; Bartkó Róbert: Az Európai Unió büntetőjogi reformja a terrorizmus elleni küz-
delemben. In Ügyészek Lapja 2017/3–4. szám, 5–18. o.; Bartkó Róbert: A terrorizmus elleni küzdelem 
kriminálpolitikai kérdései, Győr, Universitas-Győr Nonprofit Kft., 2011; Heinz, Wolfgang S. – Arend, Jan-
Michael: International Fight against Terrorism and the Protection of Human Rights with Recommendations 
to the German Government and Parliament, Berlin, German Institute for Human Rights, 2005; Farkas 
Ádám: A terrorizmus elleni harc, mint kiemelt ágazatközi fegyveres védelmi feladat. In Szakmai Szemle 
2017/3. szám, 5–20. o.; Farkas Ádám: Gondolatok a terrorveszélyhelyzetről. In Szakmai Szemle 2016/3. 
szám, 174–189. o.; Spitzer Jenő: A különleges jogrend szabályozása az egyes alkotmányokban IV. – Külön-
leges jogrendi szabályozás a francia jogrendszerben. In Vélemények a Katonai Jog Világából 2019/4 szám.

11 Osula, Anna-Maria – Rõigas, Henry (eds.): International Cyber Norms, Legal, Policy & Industry Pers-
pectives, Tallinn, NATO Cooperative Cyber Defence Centre of Excellence, 2016; Wallace, David: Cyber 
Weapon Reviews under International Humanitarian Law: A Critical Analysis, Tallinn, NATO Cooperative 
Cyber Defence Centre of Excellence, 2018; Schmitt, Michael N. (ed): Tallinn Manual 2.0., Cambridge, 
Cambridge University Press, 2017; Kelemen Roland – Pataki Márta: A kibertámadások nemzetközi jogi 
értékelése. In Katonai Jogi és Hadijogi Szemle 2015/1. szám, 53–90. o.; Kelemen Roland – Pataki Márta: 
Kiberterrorizmus: A terrorizmus új arca. In Magyar Rendészet 2014/5. szám, 103–116. o.
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garanciális intézmények és megoldások klasszikusan transzatlanti szemléletet tük-
röznek, és az egyre inkább multipoláris világunkban olykor kívánatos volna olyan 
konfliktus-feloldó jogi mechanizmusok kidolgozása, amelyek révén a transzatlanti 
értékrendtől merőben eltérő területekről érkező fenyegetésekkel szemben is haté-
kony védelmet lehet biztosítani a jogállamiság és a polgári fejlődés esszenciájának 
egyidejű fenntartása és megóvása mellett. 

E tekintetben, ha globális szintű megoldásban nem is gondolkodhatunk ma, de külö-
nösen a NATO révén egy a transzatlanti térségen belül szinkronizált megoldási irány-
ban talán reménykedhetünk, ami aztán alapját képezhetné egy a transzatlanti szférán 
kívüli szereplők és területek felé is közvetíthető, vagy legalább tiszteletben tartandó-
ként elfogadható minimum meghatározásának. 

Ennek főbb elemeiként, vagy sarokpontjaiként az alábbiakat érdemes megfontolni:
 – Az alapvető jogok nemzetközi jogi védelmének szinten tartása mellett kezelni 

kell az új típusú fenyegetések által keletkeztetett kockázatokat, az eljárásokhoz 
kötődő garanciarendszer egyidejű erősítése mellett.

 – A nem állami szereplők által képviselt – államokon átívelő – fenyegetésekre, 
illetve az általuk elkövetett támadásokra figyelemmel, az ezekkel szembeni 
fellépés beépítése a nemzetközi béke és biztonság, illetve a nemzetközi jog 
fegyveres erők alkalmazását érintő intézményrendszerébe.

 – A fegyveres erők alkalmazására vonatkozó szabályozás újragondolása, külö-
nös tekintettel a nem kinetikus képességekre, valamint az információs műve-
letekre.

 – Az infokommunikáció robbanásszerű fejlődése és a társadalmat meghatározó 
volta miatt a kibertérből érkező fenyegetések, támadások nemzetközi jogi sza-
bályozásának rendezése és szinkronizálása a nemzetközi béke és biztonság 
megőrzését célzó, illetve a fegyveres erők alkalmazását meghatározó szabály-
rendszerrel.

 – Az új típusú biztonsági kihívások tekintetében annak mérlegelése, hogy a fele-
lősségre vonás tekintetében továbbfejleszthető-e egy a háborús és emberiesség 
elleni bűncselekmények hatékony üldözését és visszaszorítását szolgáló nem-
zetközi jogi rezsim kialakítása.

Ezen irányok mindegyike alapjaiban kapcsolódik a fegyveres erők alkalmazásá-
nak jogi kereteihez, így érdemes a kötetünkben részletesen kibontásra kerülő tárgy-
körök megalapozásaként áttekinteni a fenti gócpontok alapkérdéseit, alakulását és 
lehetséges fejlesztési irányait.

III. A FEGYVERES ERŐK ALKALMAZÁSÁNAK JOGI KERETEI AZ ÚJ 
TÍPUSÚ BIZTONSÁGI KIHÍVÁSOK JELLEMZŐINEK ERŐTERÉBEN

Ha a fenti irányokat, vagy sarokpontokat kifejezetten a fegyveres erők alkalmazásá-
nak jogi kereteire fókuszáljuk, akkor e jelen kötet szempontjából elérkeztünk az új 
típusú biztonsági kihívások által megkövetelt változások áttekintésének érdeméhez. 
Ahhoz viszont, hogy kötetünk az egyes részkérdések vagy specialitások tekinteté-
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ben később megfogalmazandó megállapításaival gyarapíthassa a problémakör rend-
szerszintű megközelítését, álláspontunk szerint szükséges, hogy a fegyveres erő 
alkalmazásának kérdései kapcsán tendenciózusan is áttekintsük a korunk előtt álló 
feladatokat.

Az alapvető jogok korlátozhatósága terén több olyan aspektus is felmerülhet a fenti 
nemzetbiztonsági, rendészeti, honvédelmi spektrumot a fegyveres erő alkalmazására 
szűkítve, amelyek a jogi keretek megújulása előtt szemléleti, politikai szintű újragondo-
lást igényelnek.

A jogalkotást meghatározó politikai és szemléleti változások időigényétől és 
nehézségeitől függetlenül azonban mind a hibrid fenyegetések, mind a nemzetközi 
terrorizmus, mind a kibertérből érkező fenyegetések, illetve ezek kapcsolódása a 
szervezett bűnözéshez és klasszikus belpolitikai krízisekhez, egyre inkább olyan 
kihívásokat teremtenek, amelyekben kérdésessé válik az a határvonal, amely szük-
ségessé teszi a fegyveres erők igénybevételét a fenyegetések eszkalációjának meg-
előzéséhez, illetve megakadályozásához. Ennek mélyebb megértéséhez fontos, hogy 
a katonai védelemmel kapcsolatos gondolkodásunk karakterét is újraértelmezzük, 
hiszen az jelenleg egy tisztán kifelé ható, háborús karakterű és kinetikus művele-
tekre, illetve képességekre épülő jelleget mutat. A 20. századi komplex biztonság-
gal és a 21. század változásaival azonban a védelmi és ennek részeként a katonai 
tevékenységekben is egyre fontosabbá válnak a béke megóvására irányuló – számos 
rendészeti jelleget is felmutató – műveletek, a nem kinetikus képességek, illetve az 
expedíciós jelleg mellett egyes sajátos fenyegetések kezelése esetén a honi vagy szö-
vetségi területen történő feladatok. Ez a változás pedig a szemléletet, felkészülést és 
nem utolsósorban a fegyveres erő alkalmazásának állami funkciók közti felfogását 
is át kell, hogy hassa, meg kell, hogy újítsa.

A szükséges társadalmi, jogi és politikai kereteket nem mellőzve, a szemléletvál-
tás mellett indokolt volna a fegyveres erők: 

 – fegyverhasználati és más kényszerítő eszközei és intézkedései;
 – bi-, illetve multilaterális, vagy szövetségi keretben történő fellépése során fel-

merülő felhatalmazásai, jogosultságai;
 – belföldi fegyveres igénybevétele, valamint 
 – a jogérvényesülést és a közbiztonságot általában támogató funkciói és jogo-

sultságai terén új, közös elveken alapuló és szélesebb körű, ugyanakkor 
garanciákkal körbeépített alkalmazást lehetővé tevő korlátok kialakítását 
szorgalmazni.

A nem állami szereplők általi fenyegetések kezelése tekintetében a fegyveres erő 
határokon átlépő alkalmazása egyszerre világította meg az alkalmazandó nemzet-
közi jogi keretek (mint felhatalmazási alap), valamint a végrehajtandó műveleteket 
irányító nemzetközi jogi normarendszer (mint a műveletek végrehajtásának módja) 
összetettségét.

A nem állami alapon szerveződő fegyveres csoportok megjelenése a nemzetközi 
közösségben természetesen nem új jelenség. Gerillák, nemzeti önrendelkezésükért 
küzdő fegyveres csoportok, terrorszervezetek már a 20. században is elterjedtek, 
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és tevékenykedtek, sőt, kirobbantottak kisebb-nagyobb konfliktusokat. Fontos vál-
tozást ugyanakkor az hozott, amikor e fegyveres csoportok már nem elsősorban 
azon állam központi kormányzata ellen harcoltak, amelynek területén létrejöttek, 
azaz elhagyták a klasszikus territoriális működést, és globális fegyveres szereplő-
ként léptek fel, fegyveres műveleteket végrehajtva más államok területén vagy javai 
ellen (akár kifejezetten globális szintű célok eléréséért). E támadások és művele-
tek, különösen a 2001. szeptember 11-i támadások példáján át nézve, képessé váltak 
olyan intenzitást elérni és pusztító jelleget ölteni, amelyek a nemzetközi jog addig 
alkalmazott tesztrendszere alapján immár a „fegyveres támadás” kritériumait is 
teljesítették. A nemzetközi jog addigi dogmatikájában ugyanakkor jelentős dilem-
mát okozott a fegyveres támadás, illetve az azzal szemben az államokat megillető 
egyéni és kollektív önvédelemhez való jog értelmezése nem állami szereplőkkel 
szemben. Az államok jogértelmezése, illetve gyakorlata is eltérő felfogásokat kez-
dett tükrözni, nem csupán annak tekintetében, hogy állami szereplőkkel szemben 
fennállhat-e az önvédelemhez való jog, hanem annak tekintetében is, hogy az adott 
csoportok által elfoglalt földrajzi területek felett esetlegesen szuverenitással rendel-
kező államok jogai mennyiben korlátozhatók a megtámadott állam válaszlépései 
által. A megtámadott A állam jogszerűen alkalmazhat-e fegyveres erőt az adott nem 
állami fegyveres csoporttal szemben B állam területén ez utóbbi előzetes beleegye-
zése nélkül, és ha igen, milyen feltételek mellett? Az állami erőszak-monopóliumot a 
középpontban tartó nemzetközi jogrendszerben a nem állami szereplők megjelenése 
nem csupán a fennálló jogi fogalmak és kategóriák újraértelmezését tette szüksé-
gessé, hanem új fogalmak megjelenését is magával hozta. E fogalmak ugyanakkor 
nemcsak azzal jártak, hogy eltéréseket hoztak az államok jogértelmezésében és jog-
felfogásában, hanem közvetve kihatottak a nemzetközi biztonsági rendszer teljes 
nemzetközi jogi legitimitására is. Amennyiben ugyanis egy nem állami szereplő 
képes fegyveres támadásra és az állam jogi legitimációval rendelkezik egy földrajzi 
területhez nem szükségképpen kötött nem állami szereplővel szembeni, akár globá-
lis fellépésre, azzal valamennyi érintett állam biztonságérzetét és szuverenitásával 
kapcsolatos önfelfogását ássa alá.

A nem állami szereplők elleni globális harc, annak fegyveres értelmében, a harc 
megvívásának módjára vonatkozó nemzetközi jogi normarendszereket is kikezdte. 
A fegyveres konfliktusok megvívásának jogi kereteit már az 1949. évi genfi egyez-
mények óta a nemzetközi és nem nemzetközi fegyveres konfliktusok dichotómiája 
határozza meg. Logikus arra következtetnünk, hogy egy állam és egy nem állami 
szereplő közötti konfliktus alapvetően nem nemzetközinek tekinthető (levezetve 
az 1949. évi genfi egyezmények közös 3. cikkéből, valamint akár az 1977. évi II. 
kiegészítő jegyzőkönyv 1. cikkéből), ugyanakkor más államok beavatkozása, meg-
határozott szerepe a nem állami fegyveres csoport működésében ennél komplexebb 
helyzetet teremthet. Még inkább vitatottá válik a helyzet, amennyiben az adott nem 
nemzetközi konfliktus elszakad egy konkrét földrajzi területtől, és globális szinten 
válik sporadikussá, fel-felbukkanó támadásokkal a világ számos pontján, amelyeket 
leginkább csak a közös elkövetői csoportra lehet visszavezetni. Válhat-e egy nem 
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nemzetközi fegyveres konfliktus globálissá? Sőt, átveszi-e a fegyveres konfliktu-
sok joga a nem állami szereplők cselekményeivel szembeni állami fellépés szabá-
lyozását? Amikor az Egyesült Államok a fegyveres konfliktusok joga alapján indít 
támadást Pakisztán, Jemen vagy akár Szomália vagy Kenya területén egy ellensé-
ges fegyveres csoport tagjai ellen, akkor vajon ugyanazon nem nemzetközi fegy-
veres konfliktusról beszélünk-e? Sőt, egyáltalán a megfelelő jogi keretrendszerre 
hivatkozunk-e? Az egyénnel szembeni fegyveres fellépés jogi kereteit a nemzetközi 
szakirodalomban egyre inkább leegyszerűsítő módon szokás két rezsimre osztani: 
a nemzetközi emberi jogok által meghatározott, alapvetően a béke idején alkalma-
zandó rendszerre, valamint a fegyveres konfliktusok nemzetközi jogára. A kérdés 
ehelyütt nem csupán arról szól, hogy helyes-e, ha államok kiterjesztik a fegyveres 
konfliktusok jogának alkalmazhatóságát, hanem arról is, hogy hol húzódik a határ 
a konfliktus és a béke között, illetve mely rendszer biztosít nagyobb jogi védelmet az 
egyén, különösen a konfliktusban részt nem vevő polgárok tekintetében.

A nem kinetikus képességek alkalmazása egy konfliktus stratégiai szintű meg-
vívásában mindeddig példátlan jelleget és méreteket öltött a 21. század kezdetétől 
fogva. Nem szabad elfelejtenünk, hogy nem új hadviselési módról van szó. A konf-
liktusok stratégiai céljainak még hatékonyabb elérését elősegítő nem kinetikus 
képességek az infokommunikációs technológia fejlődésének, valamint a 21. századi 
társadalmak átalakulásának metszéspontjába kerültek, így az eszköz és a célközön-
ség kitettsége is egyszerre vált adottá.

A nem kinetikus képességek konfliktusok során történő alkalmazása azonban 
még az előzőekben felvázolt kihívásnál is komolyabb jogi dilemmát jelent a nem-
zetközi jog mai rendszerében: mely jogi normák alkalmazandók a nem kinetikus 
műveletekre konfliktusok során, illetve azokon kívül? Védi-e a nemzetközi jog az 
egyén alapvető jogait, amennyiben államok vagy nem állami szereplők nem kineti-
kus információs és befolyásolási műveletek célközönségévé teszi?

A fegyveres konfliktusok nemzetközi joga ugyan átfogó rezsimet alkot, ugyan-
akkor a konfliktusok megvívásának módszereire vonatkozó részletes szabályai 
döntően kinetikus szemléletűek. Hosszú évtizedek óta tartja magát az a felfogás, 
hogy a pszichológiai hadviselés egyszerűen kívül esik a hadviselés jogának szabá-
lyozási körén, mivel nem okoz fizikai sérülést vagy károsodást, így a genfi egyez-
mények biztosította védelem e műveletekre nem terjed ki. Számos érv szól amellett, 
hogy a nem kinetikus műveletek – különösen a mindennapi életet egyre inkább 
befolyásoló információs és kiberműveletek – tekintetében is szükséges a műveletet 
végrehajtóknak alapvető nemzetközi jogi normákat tiszteletben tartaniuk. Konf-
liktusok keretén kívül végrehajtott műveletek tekintetében kézenfekvőnek tűnhet 
a nemzetközi emberi jogokhoz történő fordulás. Ugyanakkor a jelenleg hatályos 
emberi jogi normákat nem infokommunikációs forradalom során alakították ki, 
így e rendszer csak jelentős nehézségekkel tudja értelmezni a területen kívüliséget, 
a kibertér fogalmát, valamint a befolyásolást mint joghatóságot megalapozó állami 
cselekményt. A kérdés tehát továbbra is nyitott: biztosít-e a nemzetközi jog valami-
lyen keretrendszert, fékeket és ellensúlyokat a nem kinetikus információs és befo-



│ 19Tendenciák az új típusú kihívások jogi vonatkozásaiban 

lyásolási műveleteket végrehajtó államok és nem állami szereplők részére? Vajon 
milyen veszélyekkel jár, ha az egyén kognitív dimenziója kívül kerül a nemzetközi 
jog hatásvonalán?

A kibertérből érkező fenyegetések és a fegyveres erő alkalmazásának viszonyrend-
szerében éppen e fenyegetések igen széles skálája teremt jogi kihívásokat. A kibertér 
jelen van békeidőben, egyre jelentősebb konfliktusok idején, alkalmas nem kineti-
kus befolyásolásra vagy akár fizikai rombolással is járó műveletek végrehajtására. 
Befolyásolja a polgári lakosság, a haderő és a politikai vezetés mindennapjait. 
A kiberműveletek exponenciálisan növekvő típusaival nem lehetséges, de valójában 
nem is érdemes kazuisztikus jellegű jogalkotással lépést tartani.

A jog fejlődése természetes folyamatként reflektál a kibertér alakulására: az Em - 
beri Jogok Európai Bírósága a Big Brother vs. UK-ügyben mérföldkőnek számító 
ítéletben nyilatkozott az állam emberi jogi felelősségét illetően a kibertéren keresz-
tül az egyén magánszféráját sértő módon végrehajtott – békeidejű – kiberműveletek 
tekintetében (tömeges megfigyelés és elemzés). A NATO már 2014-ben közös állás-
foglalást hozott arról, hogy elképzelhetőnek tart olyan, a kibertérben végrehajtott 
támadásokat, amelyek kiválthatják az Észak-atlanti Szerződés 5. cikkének alkal-
mazását, azaz fegyveres támadásnak tekinthetőek. A kiberművelet mint fegyveres 
erőalkalmazási forma azonban nem egyértelműen megítélt jogi kérdés. Mindezidáig 
nem született olyan általánosan elfogadott szokásjogi norma, amely a kibertérben 
végrehajtott támadásokat is fegyveres támadásként értékelné az ENSZ Alapokmá-
nya 51. cikkének alkalmazásában. Ez nem csupán önmagában legitimációs kérdés, 
hanem közvetve felveti annak problémáját is, hogy kibertámadás esetén alkalmaz-
hat-e a megtámadott fél hagyományos kinetikus fegyveres erőt az arányosság és 
szükségesség elveinek figyelembevétele mellett.

A kibertérben végzett műveletek tekintetében a fegyveres konfliktusok jogának 
alkalmazhatósága már a konfliktus minősítése során kérdéseket vet fel. Egy tisztán 
kibertérben végrehajtott művelet alkalmas lehet-e arra, hogy nemzetközi fegyve-
res konfliktusként minősüljön? A béke idején végrehajtott kiberműveletek ugyan-
akkor emberi jogi és az államok felelősségére vonatkozó másodlagos nemzetközi 
jogi normák rendszerében világítanak meg szürke zónákat. Fontos ugyanakkor azt 
is látnunk, hogy a kibertérben folytatott műveleteket nem szűkíthetjük le csupán a 
katonai műveletekre, illetve haderők által végrehajtott tevékenységekre, ennélfogva 
a rendvédelmi, hírszerzési és általában a politikai célú kiberműveletek tovább szé-
lesítik a lehetséges és alkalmazandó normarendszert. A kérdések megválaszolása 
ugyanakkor számos esetben tág analógiák alkalmazásával, más jogterületekről köl-
csönzött alapelvek átültetésével is jár, egyszerre megbontva a nemzetközi jog sajátos 
rendszerét, és átalakítva annak államközpontú felfogását.

Egyes vélemények szerint az eddigiekben felvázolt jogi keretrendszerek alulde-
termináltak, azaz nem szabályozottak kellő alapossággal és kodifikáltsággal. A biz-
tonsági kihívások e téren továbbléptek a II. világháború utáni nemzetközi biztonság 
intézményi és normarendszerének keretein. A következő évtizedek egyik legnagyobb 
felelősséggel járó válasza talán arra a kérdésre adandó, hogy e változások nyomán hol 
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és hogyan kell a nemzetközi jog eddigi normáit átalakítani. Az átalakulás szükséges-
sége önmagában immár nem kérdés.

IV. KONKLÚZIÓK ÉS JAVASLATOK

Az új típusú biztonsági kihívások és a fegyveres erő alkalmazása tekintetében egy-
értelmű megállapításnak tűnik, hogy mind a fegyveres erő alkalmazása, mind a 
biztonság felfogása és szavatolása, mind pedig a biztonsági fenyegetések komplex 
kezelése terén fontos változásokra van szükségünk ahhoz, hogy az új típusú fenye-
getésekkel szembeni védelem korszerű és hatékony lehessen, hiszen mind szem-
léletmódunk, mind pedig az ezen alapuló jogi megoldásaink még a 20. században 
gyökereznek. A fenyegetések jellege és környezetünk minden attribútuma azonban 
már javában 21. századi és ellentmondást nem tűrő módon megújulást sürget.

Ennek megfelelően első javaslatunk az, hogy a fegyveres erő alkalmazására 
vonatkozó jogi megoldások terén korszerűbb, komplexebb megközelítést és (jogi) 
megoldásokat alakítsanak ki, amelyek mind a technológia, mind a társadalom, mind 
a fenyegetések változásait megfelelően tudják kezelni, emellett pedig alkalmazkod-
nak a transzatlanti térség és az azon kívüliek közti különbségekhez, illetve a kiújuló 
nagyhatalmi versengéshez.

Egy ilyen szemléletváltásnak abba az irányba kell hatni, hogy a vonatkozó jogtudo-
mányi és államtudományi kutatásokban, elemzésekben és javaslatokban a tudomány 
színtereitől a konkrét állami, államközi döntéshozatalig megerősödjön a multidisz-
ciplináris szemlélet. A jogról történő gondolkodásban tehát erősíteni kell a valóság 
hatásainak és ezen belül a biztonság körében bekövetkezett változások megfelelő 
értékelésének a súlyát, továbbá a komplex biztonság egyes szegmenseivel foglal-
kozó szakmák és tudományterületek képviselőinek álláspontjára, javaslataira való 
nyitottságot. Ennek a szemléleti nyitásnak azonban kölcsönösnek kell lennie, azaz 
különösen a döntéshozatalban, illetve a védelmi szféra különféle szakterületein 
nagyobb nyitottság és befogadókészség kell a jogi megközelítésre, különös tekintet-
tel arra, hogy korunk kihívásai már „támadó” eszközként használják a jogi szabá-
lyozás hibáit, vagy épp a jogalkalmazás hiányosságait és bizonytalanságait is. Ilyen 
szemléletváltás nélkül ugyanis a konkrétabb javaslatok keresztülvitelének lehető-
sége minimalizálódni látszik.

Második javaslatunk már a konkrétumok felé mutat az első teljesülésében bízva. 
Ennek lényege, hogy a fegyveres erők alkalmazása kapcsán is felül kell vizsgálni 
az alapvető jogok korlátozásának szabályrendszerét, különös tekintettel az újfajta 
feladatokra és a nem kinetikus képességek alkalmazására. A jelen szabályozási alap-
vetések szerint ugyanis a rohamosan fejlődő és ezáltal az egyén és a társadalom 
kitettségét is fokozatosan növelő technológiai lehetőségek nagyobb terepet biztosíta-
nak az ártó, támadó, befolyásoló törekvéseknek, mint az azokkal szemben az egyé-
neket és a társadalmat védeni hivatott állami szerveknek. Az ezekkel összefüggő 
szabályozás megújítása nélkül tehát a korszerű védelem nem képzelhető el. E korsze-
rűsítés vagy újragondolás kapcsán azonban a hatékony védelem mellett folyamatos 
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figyelmet kell fordítani a jogállamiság attribútumainak érvényesülésére, illetve egy 
olyan komplex szemléletre, amely a védelmi és biztonsági érdekek érvényesülését 
úgy tudja az egyes nem védelmi ágazatokban és szabályozásokban érvényesíteni, 
hogy közben tiszteletben tartja az egyes funkciók és területek fejlődését, sajátossá-
gait és velük a jogok megfelelő érvényesülését és átfogó garantálását.

Harmadik javaslatunk, hogy alakítsanak ki a fegyveres erő alkalmazása vonat-
kozásában egy olyan transzatlanti jogi minimumot, ami a fegyveres erők igény-
bevétele terén korszerű és hatékony jogosultságokra és funkciókra, nemzetközi 
és nemzetállami szinten is kooperatív védelemre, valamint ezekhez megfelelő és 
a jogállamiságot megőrizni képes garanciákra épül. Ez egyrészről egységesebbé 
tenné az európai gyakorlatot a fegyveres erő nem katonai védelmi feladatok tekin-
tetében történő igénybevétele során, ami eddig jellemzően a terrorizmus elleni 
– elrettentést, visszatartást célzó – erőfelmutatás vonatkozásában jelent meg, de 
a jövőben a technológiai fejlődés folytán felmerülhet az elektronikai hadviselés-
sel, a kibertérműveleti képességekkel, az információs műveletek elleni fellépéssel 
vagy a különleges műveleti képesség alkalmazását igénylő fegyveres fenyegeté-
sekkel összefüggésben is. E javaslatunk az egységesítésen túl a komplex biztonság 
által megkövetelt összehangolt fellépés erősítése terén is lehetővé tenné európai 
sztenderdek kialakítását, valamint az állam által garantált védelmet, illetve a biz-
tonság szavatolását is erősítené, hiszen alkalmazkodna a fenyegetések karakte-
risztikájához, amely már nem, vagy nem teljes bizonyossággal teszi lehetővé a 
fenyegetések elhatárolását a katonai, rendészeti és nemzetbiztonsági elválasztás 
szerint. Természetesen ebben a vonatkozásban a katonai erő fellépését alapvetően 
támogató, közreműködő jelleggel lenne indokolt szabályozni a békeidejű együtt-
működés vonatkozásában, hiszen ezzel a korábbi garanciális megközelítés részben 
fenntartható lenne, illetve az új feladatellátáshoz kapcsolódó sajátos kontroll kiala-
kításával akár megerősíthetővé is válna.

Összegző javaslatainkat is figyelembe véve megállapíthatjuk, hogy a transzat-
lanti térség jogállamokra épülő, jóléti és az alapvető jogok érvényesülését és a fej-
lődést megcélzó szellemisége és stabilitása a 21. század kihívásaival szemben csak 
úgy óvható meg hatékonyan, ha a védelem különféle ágazatai közti hatékony és jól 
koordinált együttműködés mellett a hálózatos védelmet segítő, korszerű védelmi 
képességek és ezek hatékony, de jogállami alkalmazását segítő jogi környezetet 
alakítanak ki. Egy olyan korszakban ugyanis, amelyben a biztonság bármely össze-
tevője körében generálható fenyegetés, illetve amelyben a jogi szabályozás hibái, 
hiányosságai, vagy félreértelmezési lehetőségei is eszközt jelenthetnek a „támadó”, 
valamint befolyásoló műveletek tekintetében, elképzelhetetlen a hatékony védelem 
egy jól záródó védelmi rendszer, illetve egy koherens és korszerű szabályozási 
szisztéma nélkül. Egy ilyen irányú megújulás persze rendkívül komoly és széles 
körű szakmai, valamint tudományos elemzéseket, politikai diskurzust és a társa-
dalom biztonságérzetére ható felvilágosítást tesz szükségessé annak érdekében, 
hogy mind nemzetállami, mind pedig nemzetközi szinten érvényesülni tudjon. 
Fontos azonban látni, hogy ha ragaszkodunk a jogállamiság érvényesítéséhez és 
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fejlesztéséhez, valamint ezzel párhuzamosan a változó fenyegetésekkel szembeni 
hatékony fellépés képessége révén a biztonságunk fenntartásához is, akkor elke-
rülhetetlen a védelemre és a biztonságra ható újszerű szemlélet, megközelítés és 
szabályozás. Ebben pedig a fegyveres erők alkalmazásának újragondolását is napi-
renden kell tartani a komplex biztonság és a totálissá váló fenyegetések kezelésé-
nek követelményei miatt.
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I. A NEMZETKÖZI 
BIZTONSÁGI RENDSZER 

MINT AZ ERŐALKALMAZÁS 
INTÉZMÉNYI KERETÉNEK 

KIHÍVÁSAI



FARKAS ÁDÁM – SULYOK GÁBOR

Az ENSZ Biztonsági Tanácsának lehetőségei  
és szerepe a terrorizmus elleni küzdelem és a hibrid 

konfliktusok kezelése terén

I. BEVEZETÉS

A 20. század jelentős, de a maguk teljességében le nem zárult változási folyamatai 
a biztonság szavatolása, illetve a fenyegetések elleni fellépés vonatkozásában szük-
ségképpen kihívások elé állítják a nemzetközi béke és biztonság azon szabály- és 
intézményrendszerét is, amelyet épp a múlt század jelenségeire adott válaszként 
hívott életre a nemzetközi közösség. Az államközi konfliktusok és végső soron a 
totális háború újbóli megismétlődésének megelőzésére hivatott korlátozó szabá-
lyok, illetve vitarendezési mechanizmusok magától értetődő módon próbálták és 
próbálják csökkenteni az állami erőszak-alkalmazás mozgásterét, különösen a múlt 
századot megelőző korokhoz képest. Ezek a béke megőrzésére, illetve az erősza-
kot tilalmazó vagy annak korlátozott alkalmazása felé mutató szabályok azonban 
alapvetően államközpontúak, azaz az államközi konfliktusokra fókuszálnak, hiszen 
megalkotásukkor a legjelentősebb és legjellemzőbb nemzetközi szintű konfliktus-
forrást az államok egymással vívott háborúi, konfliktusai jelentették, méghozzá egy 
időről időre változó összetételű, de mindvégig nagyhatalmi meghatározottságú geo-
politikai erőtérben.

Ezen államközpontúságnak tudható be az is, hogy a múlt század második felé-
ben a nemzetközi béke és biztonság megőrzése érdekében kialakított rezsim egyik 
kulcsintézménye, az Egyesült Nemzetek Szervezetének (ENSZ) Biztonsági Tanácsa 
is államközpontú és a nagyhatalmi konstellációkat tükröző főszervként jött létre, 
hogy az újabb háborúk vagy egy esetleges újabb világháború kirobbanásának meg-
előzését hatékonyan, de a nagyhatalmi viszonyokhoz alkalmazkodó módon próbálja 
szavatolni.

A technológia fejlődése, valamint a II. részben részletesen is vizsgálandó, főként 
nem állami szereplőkre épülő kihívások és biztonsági fenyegetések azonban jelen-
tős változásokat hoztak a nemzetközi hatású konfliktusok és erőszakos cselekmé-
nyek terén is. E körben ugyanis a terrorizmussal egyrészről megjelentek a nagy 
hatóerejű és ezáltal az államokat válaszadásra1 – nemritkán nemzetközi konflik-

1 Az államok az új típusú biztonsági kihívásokra sok esetben nemzeti keretek között igyekeztek választ 
adni a belső védelmi rendszerük átalakításával, fejlesztésével, aminek nem utolsósorban a nemzetközi 
jogi keretek formálásának konszenzus- és időigénye is a fő okaként ragadható meg. A belső védel-
mi rendszer és a jogi keretek új típusú biztonsági kihívásokkal összefüggő fejlesztése kapcsán lásd: 
Bartkó Róbert (szerk.): A terrorizmus elleni küzdelem aktuális kérdései a XXI. században, Budapest, 
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tusok vállalására – kényszerítő, de más államnak teljes mértékben be nem tudható 
erőszakformák. Másrészről egyfajta kihelyezett, hibrid vagy nem lineáris hadvise-
lésként olyan konfliktusok is megjelentek, ahol a más államnak történő betudha-
tóság közvetlenül és teljesen nem bizonyítható, de a nagyhatalmi közrehatás mégis 
egyértelmű, azonban arra a nemzetközi jog nem feltétlenül tud teljes mértékben 
megnyugtató válaszokat adni, mivel a nyíltan szemben álló felek egyike nem állami 
szereplő, így a konfliktus sem államközi a jog értelmezésében.

Ez a biztonsági környezetváltozás értelemszerűen komoly kihívás elé állítja a 
nemzetközi béke és biztonság rendszere felett őrködni hivatott Biztonsági Tanácsot 
is, amit csak fokoz az a tény, hogy a nemzetközi terrorizmus következményeként 
több katonai művelet is megvalósult már az új évezredben, ahogy az úgynevezett 
hibrid/nem lineáris hadviselés is részévé vált a nemzetközi gyakorlatnak,2 sőt azt 
az Észak-atlanti Szerződés Szervezete és az Európai Unió kiemelt prioritásként 
kezeli.3

Ahhoz tehát, hogy az új vagy újnak tekintett biztonsági fenyegetések és a nemzet-
közi béke és biztonság rendszere vonatkozásában egy reális és naprakész helyzetké-
pet kapjunk, az egyes kihívások és fenyegetések jogi, nemzetközi jogi vonatkozásai 
előtt át kell tekinteni a Biztonsági Tanács lehetőségeit és szerepét is, beleértve ebbe a 
szervezet alapvető jellemzőinek a 21. századhoz történő alkalmazkodási képességét 
éppúgy mint a konkrét „csúcsfenyegetések” viszonylatában azonosítható problémá-
kat. Jelen fejezet célja ezen áttekintést megvalósítani, amihez aztán az Észak-atlanti 
Szerződés Szervezete és az Európai Unió kapcsolódó változásai, törekvései is 
reményeink szerint illeszthetők lesznek a következő fejezetekben.

Gondolat Kiadó, 2019; Farkas Ádám (szerk.): Védelmi alkotmányosság az új típusú biztonsági kihívá-
sok erőterében, Budapest, Magyar Katonai Jogi és Hadijogi Társaság, 2018; Farkas Ádám: A totalitás 
kora? A 21. század biztonsági környezetének és kihívásainak totalitása és a totális védelem gondolat-
kísérlete, Budapest, Magyar Katonai Jogi és Hadijogi Társaság, 2018.

2 Európa keleti határának vonzáskörzetében több komoly válság is kialakult az elmúlt évtizedben. Ezek 
kapcsán érdemes azt is megjegyezni, hogy a pattanásig feszülő belső politikai-társadalmi viszonyokra, 
valamint a nem túl erőteljes gazdasági helyzetre rakodó etnikai ellentétek a narratíva főbb sarokpontjait 
jelentik, melyekre aztán éppúgy építhető hírszerző művelet mint a szervezett bűnözés és a radikaliz-
mus kihasználása, végül pedig egy katonai jellegű konfliktus kipattanása. Hasonló jellemzőkkel leírható 
instabil térségek azonban vannak még Európa keleti részén, illetve több térségben Eurázsia stratégiai 
pontjain.

3 Treverton, Gregory F. et al.: Addressing Hybrid Threats, Stockholm, Swedish Defence University, 2018; 
Sorensen, Heine – Nyemann, Dorthe Bach: Going Beyond Resilience. A revitalized approach to countering 
hybrid threats, Helsinki, The European Centre of Excellence for Countering Hybrid Threats, 2018; Cullen, 
Patrick: Hybrid threats as a new ’wicked problem’ for early warning, Helsinki, The European Centre of 
Excellence for Countering Hybrid Threats, 2018.
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II. AZ ÚJ TÍPUSÚ BIZTONSÁGI KIHÍVÁSOK  
ÉS AZ ÁLLAMOK SAJÁTOS HELYZETE

A felmerülő kérdések nagy részének eredőjeként az új típusú biztonsági kihívások 
– azaz főként a nemzetközi szervezett bűnözés új formái, a kibertérből érkező fenye-
getések, a nemzetközi terrorizmus, valamint a hibrid konfliktusok – sajátosságai 
ragadhatók meg az államközi térben korábban jellemző szembenálláshoz képest. 

A 20. század végéig ugyanis az államok mind belső védelmi mechanizmusaikban, 
mind pedig nemzetközi viszonyaikban és ezáltal a nemzetközi jog szabályaiban is a 
katonai védelemre, illetve a katonai jellegű konfliktusok megelőzésére, kezelésére, 
rendezésére helyezték a hangsúlyt. 

Ennek tudható be a köznyelvi és jogi értelemben is bevett háború és béke szem-
léleti dichotómia, amellyel kapcsolatban a fejlett világ számára már az is egy jelen-
tékeny megrázkódtatás volt, hogy a technikai fejlődés révén totálissá váló háború 
belső tagoltsága lényegében megszűnt, hiszen a harcoló/nem harcoló, hátország/
frontvonal nagyobbrészt értelmezhetetlenné vált a korábbi gondolkodási keretben. 
Amíg tehát a múlt század második felével az államközi viszonyokban a háború 
ilyetén változásait, illetve a lehetőség szerinti megelőzést igyekeztek rendezni az 
államok, addig a technológia további fejlődése, valamint ennek a társadalomra, 
gazdaságra, politikára és ezáltal a biztonságra is gyakorolt hatása egy új fejezetet 
nyitott a nemzeteken átívelő konfliktusok és fenyegetések tekintetében.

Az új típusú biztonsági kihívások sajátosságai közül megkülönböztetett figyelmet 
kell fordítani a későbbiek során kötetünkben is külön kifejtésre kerülő nem állami 
szereplők általi realizálásnak. 

A nemzetközi béke és biztonság rendszerének a második világháború utáni kiala-
kításában ugyanis az alapvető célokat és rendező elveket az ENSZ Alapokmánya 
határozta meg.4 Ezen elvek betartására az ENSZ-hez csatlakozó államok kötelezték 
el magukat, és ennek megfelelően mind az elvek megsértése, mind annak módoza-
tai tekintetében a hangsúly az államok általi, illetve az államoknak betudható cse-
lekményekre került. Az új típusú biztonsági kihívásoknak azonban egyik alapvető 
és elsődleges sajátossága, hogy azok tevőleges megvalósítói nem állami szereplők, 
hanem egyének, egyének csoportjai, szervezetei, amelyek kapcsán főszabály szerint 
az állami kötelékbe tartozás nem, az államnak való betudhatóság pedig csak komoly 
fenntartásokkal állapítható meg. Ezzel tehát a nemzetközi biztonsági palettára olyan 
szereplők kerültek fel, amelyek a közlekedési, kommunikációs, valamint pénzügyi 
értelemben is valódi és valós idejű globalizáció korában a nemzetállamokon átívelő 
módon a célországok belső békéjét, biztonságát jelentős mértékben képesek fenye-
getni vagy megsérteni. Az ilyen képességgel párosuló, nem állami szereplők által 
elkövetett cselekmények kapcsán az adekvát válasz a konkrét elkövetőkkel szem-

4 ENSZ Alapokmány, 1. és 2. cikk. Kihirdette: 1956. évi I. törvény az Egyesült Nemzetek Alapokmányának 
törvénybe iktatásáról.



│ 29Az ENSZ Biztonsági Tanácsa a terrorizmus elleni küzdelemben

beni, alapvetően belső jogi, illetve nemzetközi jogsegély keretében történő fellépés 
lenne. Ez azonban sem a biztonság tartós fenntartása, sem a politikai hatások, sem 
pedig az érintett fenyegetési formák jellege és háttere szempontjából nem mutatko-
zik elégségesnek, ami miatt nemzetközi jogi válaszok szükségesek az elkövetők sze-
mélyén túl a konkrét szervezetekkel szembeni, adott esetben határon túlra irányuló 
állami reakció tekintetében.

A következő fő sajátosság az új típusú biztonsági kihívások tekintetében az, hogy 
érvényesülésük során számos, jellegében eltérő cselekmény stratégiailag összefo-
nódó láncolatát valósítják meg, ami miatt nem lehet ezeket a kihívásokat kategoriku-
san rendészeti, katonai, nemzetbiztonsági, vagy épp hatósági jogkörben kezelendő 
jelenséggé nyilvánítani. 

Ebből adódóan az állami reakció és különösen annak a nemzetközi térben érvé-
nyesülő része is jellegében kérdésessé válik. Erre természetesen azt a választ is meg 
lehet fogalmazni, hogy az egyes részcselekményeket elkülönítve, jellegük szerint kell 
kezelni, amivel azonban az adott állam a párhuzamossá váló válaszlépések miatt hát-
rányba kerül a stratégia mentén, összehangoltan cselekvő ellenérdekelt féllel szem-
ben. A részcselekmények egymástól elkülönített kezelése a stratégiai hátrány mellett 
azért sem mutatkozik helyes megoldásnak, mert így az egyes részcselekmények 
súlyozása sem tükrözheti a valóságot, hiszen abban nem jelenik meg a más fenye-
getéshez való kapcsolódás és ezáltal az összességében előálló fenyegetési szint sem. 
Az adott – komplex és több komponensű – fenyegetés megfelelő kezelése, reagálása 
érdekében tehát összehangolt válaszra van szükség az államok részéről. A válasz kap-
csán azonban kérdésként merül fel a reakció nemzetközi vetülete tekintetében, hogy 
egy ilyen alapvetően belső fenyegetések láncolatából álló, tehát külső támadásként 
nem értelmezhető és a külső állami kötődés/betudhatóság oldalán sem problémamen-
tes beavatkozásra milyen jogszerű, de az államon kívülre ható válasz adható.

Szintén figyelmet érdemlő sajátosság, hogy az új típusú biztonsági kihívásokkal 
azonosítható szervezetek jellemzően olyan fokú önállóságról és szervezettségről tesz-
nek tanúbizonyságot, ami miatt működésük adott államnak való betudhatósága több 
szempontból is bizonytalanná, nehézkessé válik, illetve a bizonyíthatóság próbáját jogi 
értelemben nem állja ki. Egy ilyen körbe tartozó szervezet működése kapcsán tehát a 
szuverenitásában megsértett állammal szemben egy állami szereplő nem jelenik meg. 
Ez különösen akkor csökkenti az állam nemzetközi közegben jelentkező – jogszerű – 
reakcióinak és ezáltal a fenyegetés semlegesítésének lehetőségét, amikor a szuvereni-
tását sértő cselekmények végrehajtásának kiindulópontja egy másik állam területén 
működő, de cselekményeiben annak be nem tudható szervezet. Erre persze különösen 
a terrorizmus elleni küzdelem kapcsán több megoldási koncepció5 is született az elmúlt 

5 Ezek szakirodalmi feldolgozása kapcsán lásd: Kajtár Gábor: A nem állami szereplők elleni önvédelem a 
nemzetközi jogban, Budapest, ELTE Eötvös Kiadó, 2015; Spitzer Jenő: Önvédelem versus terrorizmus, 
Budapest, Magyar Katonai Jogi és Hadijogi Társaság, 2019.
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két évtized terrortámadásai nyomán, általánosan elfogadott és ezáltal jogi értelemben 
is konzisztens rendezésről azonban még messze nem beszélhetünk.

A betudhatóság mellett azonban a lokalizációra érdemes egy másik sajátosság 
szempontjából is figyelmet fordítani, jelesül a fenyegetés felszámolhatósága tekin-
tetében. Az ugyanis, hogy egy adott fenyegetés gócpontja vagy forrása egy másik 
állam területén van, szükségképpen korlátossá teszi a sértett állam válaszadási 
képességét, hiszen minden nemzetközi keretet öltő válaszlépés tekintetében figye-
lemmel kell lenni a fenyegetés forrásának „teret adó” állam szuverenitására. 

Ez a sajátosság egyrészről az azonnali és a további támadásokat megtörni képes 
állami válaszlehetőségek szempontjából bír kulcsjelentőséggel. Másrészről fontos ez 
a sértett állam önvédelmi helyzetének hiánya és ezáltal az azonnali jogszerű reakció 
lehetőségének kizártsága miatt is, hiszen egy válaszfolyamat esetén az időtényezőre 
is jelentős hatást gyakorol a lokalizáció problémája. A fentiekkel együtt értelmezve 
ugyanis a másik állam területén – annak szuverenitását tiszteletben tartva – megva-
lósuló fellépés adott esetben olyan időrést képezhet a védelmi válaszok terén, ami 
a fenyegetés forrásának részleges vagy teljes áttelepüléséhez adhat lehetőséget. Más-
honnan megközelítve: a fenyegetés forrásával szembeni azonnali állami fellépés egy 
másik állam területén, amelynek a forrás cselekménye nem betudható, a forrás helye 
szerinti állam szuverenitásának megsértését és potenciálisan egy a sértett és a for-
rásnak „teret adó” állam közti nemzetközi jogi feszültség kialakulását alapozza meg. 
A lokációs sajátosságot emellett külön jelentőséggel kell felruházni a hibrid konf-
liktusok eseteiben, ahol a fenyegetés forrása egy olyan állam területén van, vagy 
a sértett állam eredményes védelmi intézkedései miatt olyan állam területére vonul, 
amelynek ugyan cselekményei nem betudhatók, de amely érdekelt a fenyegetés for-
rásának működésében. Ezekre az esetekre ugyanis a nemzetközi jog megnyugtató 
válaszokat – főként a nagyhatalmi vonatkozások és az eszkaláció veszélye miatt – 
még nem tud adni, miközben a szembenállás „kihelyezése” vagy „kiszervezése”, 
illetve az adott állam rendjét súlyosan sértő aktivisták, hackerek, szivárogtatók 
„kimenekítése” és felhasználása egyre inkább kezd trendszerűvé válni.

Ezek a sajátosságok az államokat az új típusú biztonsági kihívások elleni fellépés 
tekintetében egy kettős helyzetbe kényszerítik, amelynek egyik hatástere a belső 
védelem és a nemzetállami szint, másik dimenziója pedig a nemzetközi cselekvés 
terepe. Az előbbi vonatkozásában az államok fokozni kényszerülnek a hatékony fel-
lépés képességbeli, szervezeti és szabályozási kereteit, ami óhatatlanul kapcsolódik 
az államok több nemzetközi jogi kötelezettségéhez (különösen az alapvető jogokkal 
kapcsolatosakhoz) és hazai hatásköri, illetve nem utolsósorban társadalmilag elfo-
gadott védelmi megoldásaik jelentékeny átalakításához. Másik oldalról a fenyegeté-
sekre adott válasz nemzetközi vonatkozása tekintetében az államok egy része elkezdi 
a nemzetközi jogi szabályok megújítását sürgetni és azok alkalmazását addig is 
rugalmasabbá tenni, míg egy másik része lényegében haszonélvezőjévé válik annak, 
hogy a 20. század során kialakított nemzetközi közjogi rezsim államközpontú, ezál-
tal az új típusú biztonsági kihívások révén éppúgy kijátszható mint a meggyengült 
állami szereplők belügyeibe történő – esetenként „együttműködéses” – beavatkozás 
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lehetősége. Bárhogy nézzük is, az államok helyzete az új típusú biztonsági kihívások 
kezelése tekintetében meglehetősen Janus-arcú, hiszen ha a jogszerű cselekvés útját 
nézzük, akkor a nemzetközi térben jelentkező bizonytalanságok és kérdések miatt az 
államoknak a belső, nemzetállami szintű védelem terén kell kompenzálni a bizton-
sági szintjükön esett csorbákat, ami azzal is együtt jár, hogy a korábban elfogadott 
és megszokott szintet jelentősen meghaladó védelmi intézkedések és szabályozási 
keretek válnak szükségessé. Ezekből következően egyértelmű, hogy az új típusú biz-
tonsági kihívásokkal szembeni eredményes fellépés a nemzetállami és a nemzetközi 
szintű keretek összehangolt fejlesztésével és korszerűsítésével lehetne csak arányo-
san megvalósítható, amihez viszont a nemzetközi politikai közeg jelenleg nem tud 
megfelelő környezetet felmutatni.

III. A TERRORIZMUS ÉS A HIBRID KONFLIKTUSOK SAJÁTOSSÁGAI

A Biztonsági Tanács és az új típusú biztonsági kihívások kapcsolatában kiemelt 
figyelmet érdemel a nemzetközi terrorizmus elleni küzdelem és a hibrid konfliktu-
sok kezelésének kérdése. Ezek a kihívások ugyanis működésük, szervezettségük és 
az államok biztonságára közvetlenül és látványosan gyakorolt hatásuk miatt több 
ponton is érintették a nemzetközi béke és biztonság rendszerét a 21. század első két 
évtizedében.

A két jelenségben közös, hogy azokkal kapcsolatban az „új” jelző megtévesztő. 
Sem a terrorizmus, sem a hibrid fenyegetés, azaz a különféle beavatkozó, felfor-
gató eszközök összehangolt, de stratégiai összefüggéseiben leplezett alkalmazása 
nem tekinthető ugyanis önmagában újszerűnek a történelemben.6 Az erőszak poli-
tikai, vallási célból történő, félelemkeltésre és destabilizálásra irányuló alkalmazá-
sának éppúgy nagy múltja van az egyetemes történetben mint az államok egymás 
közti feszültségeiben a gazdasági eszközöknek, a befolyásolásnak, vagy épp a belső 
politikai-társadalmi feszültségek kihasználásának. Ami újdonság ezek körében, 
az egyrészről a társadalom- és technológiafejlődés miatti hatótávolság, dinamika 
és eszkalációs képesség, másrészt pedig a biztonsági szektorok széles körére, azok 
kölcsönhatásaira szervezetten irányuló és az állami szervezéstől jelentős mértékben 
függetlenedni képes jelleg.

A nemzetközi terrorizmus vonatkozásában az látható, hogy a szerveződés keretei 
a nemzetközi jog államközi terepén kívülre helyeződtek az elmúlt évtizedekben. A leg-
jelentősebb terrorszervezetek vallási és politikai alapokon létesültek, s az államokkal 
való összefüggésük elsősorban a nem jól, vagy egyáltalán nem működő államokra 

6 Law, Randall D. (ed.): The Routledge History of Terrorism, London – New York, Routledge, 2015; Burleigh, 
Michael: Blood and Rage: A Cultural History of Terrorism, New York, Harper Perennial, 2010; Chaliand, 
Gerard – Blin, Arnaud: The History of Terrorism from Antiquity to Al Qaeda, Berkeley – Los Angeles – 
London, University of California Press, 2007; Tálas Péter (szerk.): A terrorizmus anatómiája, Budapest, 
Zrínyi Kiadó, 2006; Maras, Marie-Helen: A terrorizmus elmélete és gyakorlata, Budapest, Antall József 
Tudásközpont, 2016; Townshend, Charles: A terrorizmus, Budapest, Magyar Világ Kiadó, 2003.
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történő rátelepedésben ragadható meg. Ebből azonban szükségképpen következik az 
is, hogy működésük és cselekményeik nem tekinthetők a nekik helyet adó szuverén 
állam cselekményeinek. Ehhez persze hozzávehető egyes államok támogatásának 
kérdése akár a kiképzés, akár az erőforrások biztosítása terén, ez azonban nehezen 
bizonyítható és az adott – rendszerint a települési helytől eltérő – állam betudha-
tósága szempontjából még nem elégséges reláció. Mindezeket értelemszerűen az 
államköziségre épített jogi keretek még nem tudják zavarmentesen kezelni.

A szervezeti evolúció eddigi csúcsait jelentő terrorszervezetek kapcsán egyér-
telmű az is, hogy működésükben szervesen rákapcsolódtak a nemzetközi szervezett 
bűnözésre és a globális kapitalizmussal szintén világméretűvé vált feketepiacra7 is, 
amelyek nem állami szereplők által mozgatott erőterek. Ez a gyakorlat egyik oldal-
ról a nem állami jellegű finanszírozás és fejlődés miatt fontos, másik oldalról pedig 
kiskaput jelent a transzatlanti térség felé, hiszen a különféle transznacionális ille-
gális tevékenységekben részt vevők a megvásárolt javak (kábítószer, műkincsek, 
nyersanyagok) mellett adott esetben a terroristák bejutását is segíteni tudják. Ezek 
kombinációi azonban a nem, vagy nem jól működő államokkal lényegében kizárják 
a nemzetközi bűnügyi együttműködés hatékony igénybevételét a terrorgócok erősö-
désének megfékezésére. 

A nemzetközi terrorizmus ezen nem állami szerveződése végül az egyének 
szintjéig terjedően jelent kihívást. Akár a terrorsejtek képzésén, akár a harcossá 
képezendő személyek utazásai, akár az indirekt terrormarketing tekintetében jól lát-
ható ugyanis, hogy egy állami szintű kezelést és egyre inkább az államhatárokon 
túlmutató fellépést igénylő fenyegetés a nem állami szereplők cselekvési szabad-
ságának negatív kihasználására mozaikszerűen építi fel a működését. A nyilván-
valóan terrorista célzatú felkészülés esetétől eltekintve a szervezés, toborzás vagy 
a célországba történő ki/visszahelyezés fázisaiban ugyanis a terrorizmus a vallás- és 
véleményszabadság, a szabad mozgás, illetve a menedékjog és a többé-kevésbé sza-
bad letelepedés intézményeire nyilvánvaló fedésként építkezik, miközben sejt- és 
szervezetszerű működését egyik oldalról az államközi viszonyok szintje alatt, másik 
oldalról az egyesülés és a vállalkozás szabadságai mögé rejtve tudja realizálni. Ezek 
leleplezése, esetről-esetre haladó esetleges felszámolása azonban nehezen vetíthető 
a nemzetközi jog szintjére, hiszen ott az államközi szint a meghatározó, nem pedig 
az az alatti, nem állami szereplői.

A hibrid konfliktusok kapcsán a kihívások hasonló alapvonások mentén, de eltérő 
jelleggel jelennek meg. E körben úgy fogalmazhatunk az eddigi előfordulások alap-
ján, hogy egyértelműbb a beavatkozó állami szereplő azonosíthatósága, de meg-

7 Napoleoni, Loretta: Emberkereskedők, Budapest, HVG Könyvek Kiadó, 2017; Napoleoni, Loretta: Terror 
Incorporated: Tracing the Dollars Behind the Terror Networks, New York, Seven Stories Press, 2005; 
Napoleoni, Loretta: Terrorism and the Economy: How the War on Terror is Bankrupting the World, New 
York, Seven Stories Press, 2010; Björnehed, Emma: Narco-Terrorism: The Merger of the War on Drugs 
and the War on Terror, in Global Crime 2004/3–4. szám, 305–324. o.; Brisard, Jean-Charles – Martinez, 
Damien: Islamic State: Economy-based Terrorist Funding, Toronto, Thomson Reuters, 2014.
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lehetősen problémás annak a nemzetközi jogi, azon belül is a béke és biztonság 
rendszerével összefüggő kezelése.8 E fenyegetési forma stratégiai szintű és direkt 
beavatkozásba forduló alkalmazására Európa keleti határának vonzáskörzetében 
több válságot is példaként szoktak említeni. Ha azonban a fenyegetést rugalmasabb 
keretek között, a nem katonai és a katonai nyomásgyakorlásig terjedő eszköztár 
kombinált és összehangolt alkalmazásaként ragadjuk meg, akkor már inkább tekint-
hető nagyhatalmi gyakorlatnak, ami azonban bizonyíthatóság és jogszerű válaszok 
tekintetében is számos kérdést felvet. Ennek oka egyrészről a nem állami szerep-
lők és jelenségek összetett súlyozásában, másrészről a kisebbségvédelem és a népek 
önrendelkezési jogának kifordításában ragadható meg.

A hibrid fenyegetés az eszkaláció első szakaszaiban egyértelműen olyan eszkö-
zökre épít, amelyekkel szemben a nemzetközi jog tilalmi rendszere nem, vagy nem 
kellő hatékonysággal alkalmazható. Akár a hírszerzési befolyásolás, akár a direkt és 
indirekt gazdasági beavatkozás, akár az adott államon belüli szélsőséges, szakadár, 
szervezett bűnözői, de legalábbis a központi kormányzattal szembenálló csoportok 
jelentős támogatása és megerősítése ilyenként ragadható meg. Ezekre nézve legfel-
jebb puha nemzetközi válaszok adhatók, de sok esetben még a belső jogi fellépés is 
problémásnak mutatkozik a bizonyítás talaján. A felépítés időszakában – ami akár 
években is mérhető – tehát a hibrid fenyegetéseknél is a nem állami szereplőkön van 
a hangsúly és ezek állami szereplő általi támogatása oly mértékben leplezett módon 
valósul meg, hogy a beavatkozó államnak való közvetlen betudhatóság elnehezül.

Az eszkalációs görbe felívelése során a katonai, vagy katonai eszközökkel ope-
ráló erők alkalmazásáig terjedő fázisban már egyértelműen megjelenik a nemzetközi 
béke és biztonság rendszerének kijátszása. Akár a vitatható jogalapra építkező köz-
vetlen állami beavatkozást nézzük, akár a látszólag nem állami szereplőkkel történő 
fellépést, a közös végpont az, hogy egy bizonytalan, vagy annak beállított jogi hely-
zet (kisebbségvédelem/népek önrendelkezési joga versus állam területi épségének 
sérthetetlensége) alakul ki. Ebben a stratégiai cél, hogy az államközi önvédelmi jog 
lehetősége egyértelműen korlátozottá válik, hiszen közvetlen háborús konfliktussal 
fenyegetne, miközben a nemzetközi béke és biztonság rendszerének blokkolása is 
végbe megy egy vétójoggal rendelkező nagyhatalmi szereplő által. Az így kialakított 
környezet azonban a konfliktussal közvetlenül érintett állam szuverenitásának meg-
sértésén túl a környező államok biztonságát is jelentős mértékben veszélyeztetheti 
és alááshatja.

8 Cusumano, Eugenio – Corbe, Marian (ed.): A Civil-Military Response to Hybrid Threats, Cham, Palgrave 
Macmillen, 2018; Sari, Aurel: Blurred Lines: Hybrid Threats and the Politics of International Law, Hel-
sinki, The European Centre of Excellence for Countering Hybrid Threats, 2018; Normark, Magnus: How 
states use non-state actors. A modus operandi for covert state subversion and malign networks, Helsinki, 
The European Centre of Excellence for Countering Hybrid Threats, 2019; Ferm, Tiina: Laws in the Era of 
Hybrid Threats, Helsinki, The European Centre of Excellence for Countering Hybrid Threats, 2017.
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IV. AZ ENSZ BIZTONSÁGI TANÁCSÁNAK  
VONATKOZÓ ELJÁRÁSA ÉS ESZKÖZEI

Napjainkban a kollektív biztonság letéteményese az ENSZ, melynek minden szerve-
zeti egysége hozzájárul, közvetve vagy közvetlenül, a szervezeti munkamegosztás 
keretében ráruházott hatáskörök gyakorlása révén a nemzetközi közösség jelene és 
jövője szempontjából létfontosságú eszmény gyakorlati megvalósítására irányuló 
erőfeszítésekhez.9 

Ebben a sokrétű és folyamatos tevékenységben központi szerep hárul a Bizton-
sági Tanácsra, hiszen a szervezet tagjai, a gyors és hathatós cselekvést biztosítandó, 
erre a főszervre ruházták a nemzetközi béke és biztonság fenntartásáért viselt fő 
felelősséget. Egyúttal a tagok azt is elismerték, hogy a főszerv a kötelezettségei-
nek teljesítése során a nevükben jár el, továbbá vállalták, hogy annak határozatait 
elfogadják és végrehajtják.10 Ezt az általános megbízatást számos alapokmányi feje-
zet és rendelkezés, nemzetközi okmány és dokumentum tölti ki érdemi és részletes 
tartalommal,11 melyek ismeretében meghatározhatók a Biztonsági Tanács munká-
jának főbb irányai: a viszályok békés rendezésében való közreműködés, a nemzet-
közi békét és biztonságot veszélyeztető vagy sértő cselekmények vagy események 
elfojtása, és a már helyreállított béke megőrzéséről történő gondoskodás.12 Hangsú-
lyozandó, hogy a nemzetközi béke és biztonság fenntartása és helyreállítása terén 
a főszervre ruházott felelősség mindössze elsődleges, nem kizárólagos.13 Az ENSZ 
más főszervei és szervezeti egységei szintén komoly és tevékeny szerepet játszanak 
ezen a téren. Mindazonáltal a Biztonsági Tanács megalapozottan tekinthető a kol-
lektív biztonsági rendszer „motorjának”.14

Ha egy szervezet előre nem látott körülmények miatt a tevékenységének kiter-
jesztésére vállalkozik/kényszerül, a megváltozott környezethez való alkalmazkodás 

  9 Sulyok Gábor: Az Egyesült Nemzetek Szervezetének Biztonsági Tanácsa: összetétel, szavazás, reform, Bu-
dapest, CompLex Wolters Kluwer, 2009, 195–196. o.

10 ENSZ Alapokmány, 24. cikk (1) bekezdés és 25. cikk. Kezdetben a béke alapokmányi fogalmát negatív 
módon, az erőszak hiányaként határozták meg. Most már a békének szemlátomást mélyebb tartalmat tulaj-
donítanak. Kelsen, Hans: The Law of the United Nations: A Critical Analysis of Its Fundamental Problems, 
with Supplement, London, Stevens & Sons, 1951, 19. o.; Krisch, Nico: Article 39, in Simma, Bruno et al. 
(eds.): The Charter of the United Nations: A Commentary. Third edition. Vol. II., Oxford, Oxford Univer-
sity Press, 2012, 1277–1278. o.

11 Más okmányokban megállapított feladatokat a főszerv csak akkor láthat el, ha azok beilleszthetők az 
alapokmányi szabályozás keretei közé, és ha saját belátása szerint úgy dönt, hogy azokat ténylegesen meg 
is kívánja valósítani. Wood, Michael, Sir: United Nations, Security Council, in Wolfrum, Rüdiger (ed.): 
The Max Planck Encyclopedia of Public International Law, Vol. X., Oxford, Oxford University Press, 
2012, 480. o.

12 Sulyok: i. m. 197. o.
13 Certain Expenses of the United Nations (Article 17, paragraph 2, of the Charter), Advisory Opinion of 

20 July 1962, I.C.J. Reports 1962, 163. o. Lásd még: Goodrich, Leland M. – Hambro, Edvard: Charter of 
the United Nations: Commentary and Documents. Second and revised edition. London, Stevens & Sons, 
1949, 204. o.

14 Sulyok: i. m. 198. o.
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képességét és eredményességét objektív és szubjektív tényezők sokasága határozza 
meg. Ezek közé sorolható, a teljesség igénye nélkül, a feladatok és a hatáskör szabá-
lyozása, az összetétel és a döntéshozatali eljárás, a rendelkezésre álló erőforrások és 
a tagok közreműködési hajlandósága és számos más körülmény. Mindez a Bizton-
sági Tanács és az új típusú biztonsági kihívások kapcsán is elmondható. Megjegy-
zendő azonban, hogy a kérdés korántsem új keletű – a globális biztonsági környezet 
az elmúlt több mint hét évtizedben már több alkalommal megváltozott vagy átala-
kult. Mivel a Biztonsági Tanács feladatait és hatáskörét rögzítő alapokmányi rendel-
kezések a szervezet létrehozása óta nem módosultak, a főszerv új típusú biztonsági 
kihívások kezelésére való képességét a második világháború végén lefektetett szabá-
lyozás és az erre támaszkodó későbbi gyakorlat alapján kell értékelni. 

Ennek elsődleges elemzési kerete, a rendszer „tengelyeként”,15 az Alapokmány 
VII. fejezete, melynek címe: „Eljárás a béke veszélyeztetése, a béke megszegése és 
támadó cselekmények esetében”. E fejezet értelmében a Biztonsági Tanács min-
denekelőtt „megállapítja a béke bárminő veszélyeztetésének vagy megszegésének, 
vagy bárminő támadó cselekménynek fennforgását”.16 Ez a megállapítás eredendően 
a főszerv kizárólagos hatáskörébe tartozik,17 melynek kifejezett vagy hallgatólagos 
megtörténte elengedhetetlen feltételét képezi a fejezet alapján rendelkezésre álló 
eszköztár alkalmazásának.18 Maga az Alapokmány egyik kifejezést sem határozza 
meg, ezért a Biztonsági Tanács lényegében szabad mérlegelést élvez annak eldöntése 
során, hogy egy adott cselekményt vagy eseményt melyik kategóriába sorolja be.19 
Kétségkívül a béke veszélyeztetése a legtágabb az említett három kategória közül, 
mely egyaránt alkalmazható államok közötti, államokon belüli és államoktól független 
cselekményekre és eseményekre, ha azok általános vagy konkrét veszélyt jelentenek 
a nemzetközi békére és biztonságra. Ezt a veszélyt fegyverekkel és fegyverek nélkül 
is elő lehet idézni. A béke veszélyeztetése nem szinonim az erőszakkal való fenye-
getéssel.20 Nem meglepő, hogy a Biztonsági Tanács főként ezt a szinte korlátlanul 
tágítható kategóriát alkalmazza.21 Ekként minősítette korunk több nemzetközi és nem 
nemzetközi fegyveres összeütközését, az emberi jogok súlyos és tömeges megsértését, 
a pusztító humanitárius helyzetet, a menekültek határokon átlépő áradatát, a terro-
rizmus minden formáját, a kábítószerek előállítását, kereskedelmét és fogyasztását, 

15 Prandler Árpád: Az ENSZ Biztonsági Tanácsa. Budapest, Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, 1974, 119. o.
16 ENSZ Alapokmány, 39. cikk.
17 Ennek ellenére a Közgyűlés is kiterjesztette hatáskörét az ilyen megállapítások tételére. Cohen-Jonathan, 

Gérard: Article 39, in Cot, Jean-Pierre – Pellet, Alain (éds.): La Charte des Nations Unies. Paris – Bruxelles, 
Economica – Bruylant, 1985, 649–651. o.

18 Cohen-Jonathan: i. m. 651. o.; Goodrich – Hambro: i. m. 277. o.; Kelsen: i. m. 725. o.; Krisch, Nico: 
Article 39, 1294–1295. o.; Prandler: i. m. 122. o.

19 Krisch, Nico: Article 39, 1275–1276. o. Lásd még: Conforti, Benedetto: The Law and Practice of the United 
Nations, Third revised edition. Leiden – Boston, Martinus Nijhoff Publishers, 2005, 171–172. o.

20 ENSZ Alapokmány, 2. cikk (4) bekezdés. Lásd még: Kelsen: i. m. 727–728. o.
21 Cohen-Jonathan: i. m. 654–657. o.; Conforti: i. m. 172. o.; Kelsen: i. m. 727–728. o.; Krisch, Nico: Article 39, 

1278–1279. és 1291–1293. o.
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a tengeri kalózkodást és fegyveres rablást, a tömegpusztító fegyverek és hordozóesz-
közeik proliferációját, a kézi lőfegyverek és könnyűfegyverek tiltott kereskedelmét és 
terjedését, és az ebolajárvány gyors terjedését.22

Érezhetően szűkebb és súlyosabb kategória a béke megszegése, melynek fennfor-
gása leginkább az államok közötti fegyveres összeütközés, államok és az államként 
el nem ismert de facto rezsimek közötti fegyveres összeütközés és jogellenes katonai 
megszállás esetén állapítható meg. Ebben az esetben a béke már nem veszélyben 
forog, hanem egyértelműen sérelmet szenved.23 Ennél is szűkebb a támadó cselek-
mény/agresszió kategóriája. Noha az agresszió meghatározásáról külön közgyűlési 
határozat született,24 a benne olvasható általános meghatározás és példálózó felso-
rolás csak ajánlás jelleggel, egyfajta iránymutatásként nyert elfogadást, mely érte-
lemszerűen nem kötelezi a Biztonsági Tanácsot.25 Megalapozottnak tűnik azonban 
az az érvelés, hogy ez a közgyűlési határozat, sajátos jellege ellenére, a nemzetközi 
közösség jogi meggyőződését tükrözi: „Az agresszió egy Állam által más Állam 
szuverenitása, területi épsége vagy politikai függetlensége ellen irányuló, vagy az 
Egyesült Nemzetek Alapokmányával bármely más módon össze nem férő fegyveres 
erőszak alkalmazása […] A fegyveres erőszak egy Állam általi, az Alapokmánnyal 
ellentétes, első alkalmazása prima facie bizonyítékául szolgál az agresszió cselek-
ményének […].”26 Mint látható, az agresszió egyszersmind a béke megszegését is 
jelenti, amit a minősítés szórványos gyakorlata is megerősít.27

Mivel a Biztonsági Tanács egy politikai szerv, a béke veszélyeztetése, a béke meg-
szegése vagy a támadó cselekmény/agresszió fennforgásának megállapítása elsődle-
gesen nem jogi, hanem ténybeli és politikai természetű döntés. Ez a megállapítás 
a kérdéses cselekmény vagy esemény nemzetközi békére és biztonságra gyakorolt 
hatásától, nem annak jogszerűségétől vagy jogellenességétől függ. Más megfogal-
mazásban, a Biztonsági Tanács a nemzetközi jog alapján jogszerű cselekményekkel 
szemben is eljárhat, ha azokat elfogadhatatlannak tekinti a nemzetközi béke és biz-
tonság szempontjából: például a béke veszélyeztetésének minősítheti őket, és külön-
böző intézkedéseket foganatosíthat az elfojtásuk érdekében.28 

Megállapítva a béke veszélyeztetését, a béke megszegését vagy a támadó cselek-
mény/agresszió fennforgását, a főszerv három lehetőség közül választhat: ajánlásokat 
tehet, ideiglenes rendszabályokat/intézkedéseket fogadhat el, vagy kényszerrendsza-

22 Repertoire of the Practice of the Security Council. https://www.un.org/securitycouncil (letöltve: 2019. 10. 01.) 
Korábban az AIDS/HIV kapcsán azt állapították meg, hogy biztonsági veszélyt jelent.

23 Cohen-Jonathan: i. m. 657–659. o.; Kelsen: i. m. 727. o.; Krisch, Nico: Article 39, 1293. o.
24 Definition of Aggression, G.A. Res. 3314, 29 U.N. GAOR Supp. No. 31 (A/9631 Vol. I.), 142. o.
25 Cohen-Jonathan: i. m. 659–661. o.; Conforti: i. m. 173. o.; Krisch, Nico: Article 39, 1293–1294. o.
26 Definition of Aggression, G.A. Res. 3314, 29 U.N. GAOR Supp. No. 31 (A/9631 Vol. I.), 143. o.
27 Kelsen: i. m. 727. o.
28 Higgins, Rosalyn: The Development of International Law Through the Political Organs of the United 

Nations. London – New York – Toronto, Oxford University Press, 1963, 174., 226. o.; Kelsen: i. m. 728–
730. o.; Krisch, Nico: Introduction to Chapter VII: The General Framework, in Simma: i. m. 1245. o.
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bályokat/kényszerintézkedéseket foganatosíthat.29 Hogy melyik eszközt alkalmazza, 
és azt milyen tartalommal teszi, lényegében szabad mérlegelése alapján dönti el. 
Bár az ideiglenes intézkedéseknek időben meg kell(ene) előzni az ajánlásokat és a 
kényszerintézkedéseket, nem követelmény a különböző eszközök egymást követő 
alkalmazása.30 Megfigyelhető a Biztonsági Tanács gyakorlatában a fokozatosságra 
való törekvés, ám ez a pragmatikus megfontolás szükség esetén mellőzhető. Ha a 
körülmények megkövetelik, a ténylegesen alkalmazott eszközök váltakozhatnak, 
vagy a legerőteljesebb eszközök is haladéktalanul igénybe vehetők.

Ideiglenes intézkedések elfogadására az események súlyosbodásának megakadá-
lyozása érdekében kerülhet sor, és legfontosabb sajátosságuknak a Biztonsági Tanács 
állásfoglalásának hiánya tekinthető. Ezek az intézkedések semmilyen módon nem 
érintik az érdekelt felek jogait, igényeit vagy helyzetét.31 Kötelező erejük kapcsán 
megoszlanak a vélemények, ám az biztosan kijelenthető, hogy a végrehajtásuk 
elmaradása nem kerülheti el a főszerv figyelmét, és további eszközök alkalmazásához 
vezethet.32 Nagy általánosságban, példaként lehet megemlíteni a fegyveres erők kivo-
nására, az ellenségeskedések beszüntetésére, a tűzszünet létesítésére és betartására, 
a nézeteltérések és viták tárgyalásos rendezésére, a nemzetközi humanitárius jog tisz-
teletben tartására és a békefenntartás és a humanitárius segítségnyújtás elősegítésére 
szóló felszólításokat.33 Mint látható, az ideiglenes intézkedések a széles körben alkal-
mazott eszközök közé tartoznak.34 Elnevezésüknek megfelelően és a viszályok békés 
rendezésével szoros összefüggésben,35 az ajánlások általános vagy konkrét rendezési 
vagy intézkedési javaslatot fogalmaznak meg az érdekelt felek vagy a szervezet tag-
államai számára. Kötelező erővel értelemszerűen nem rendelkeznek, a tartalmuk 
rendkívül változatos.36 Konkrét példaként említhetők a fegyver- és az olajembargó 
létesítésére, az ásványkincsek és a drágakövek kivitelének felfüggesztésére, a gazda-
sági, a sport- és a kulturális kapcsolatok korlátozására, a nézeteltérések tárgyalásos 
rendezésére és a terrorizmus elleni küzdelem fokozására szóló felhívások.37 Meg-
jegyzendő, hogy a koreai háborúban a nemzetközi erők részvétele szintén egy aján-
láson alapult.38

29 ENSZ Alapokmány, 39. és 40. cikk. Ideiglenes intézkedések elfogadására előzetes megállapítás nélkül is 
sor került. Kelsen: i. m. 739–740. o.; Prandler: i. m. 124. o.

30 Cohen-Jonathan: i. m. 661, 663. o.; Conforti: i. m. 183. o.; Goodrich – Hambro: i. m. 265–266. o.; Kelsen: 
i. m. 739–740. o.; Krisch, Nico: Article 40, in Simma: i. m. 1298, 1302. o.

31 ENSZ Alapokmány, 40. cikk.
32 Conforti: i. m. 183–184. o.; Goodrich – Hambro: i. m. 273–275. o.; Kelsen: 740–742. o.; Krisch, Nico: 

Article 40, 1303–1304. o.; Prandler: i. m. 124. o.
33 Repertoire of the Practice of the Security Council. https://www.un.org/securitycouncil (letöltve: 2019. 10. 01.)
34 Conforti: i. m. 182. o.; Prandler: i. m. 123. o.
35 Conforti: i. m. 179–180. o.; Kelsen: i. m. 437–444. o.
36 ENSZ Alapokmány, 39. cikk.
37 Repertoire of the Practice of the Security Council. https://www.un.org/securitycouncil (letöltve: 2019. 10. 01.)
38 S.C. Res. 83, U.N. SCOR, 5th year, 474th mtg. (S/INF/4/Rev.1), 5. o.
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Kétségkívül a Biztonsági Tanács kényszerintézkedéseit kíséri a legnagyobb 
érdeklődés. Megnevezésükre a szakmai és a köznyelv előszeretettel használja a 
„szankció” szót, bár ez dogmatikailag nem minden esetben helytálló, hiszen ilyen 
intézkedések akár a nemzetközi jog alapján jogszerű cselekményekkel szemben is 
foganatosíthatók. Nem helytálló a kényszerintézkedések büntetésként történő ábrá-
zolása sem. Ezek az intézkedések elsődlegesen a határozatokban foglaltak érvényre 
juttatását, és ezáltal a nemzetközi béke és biztonság fenntartását és helyreállítását 
szolgálják.39 Miután előfordulhat és már előfordult, hogy az érintett állam kérelmezi 
a kényszerintézkedések elrendelését vagy kifejezetten egyetért azokkal, a kény-
szerintézkedések lényegi sajátossága inkább az állam akaratától független kötelező 
erőben, mintsem az állam akaratával fennálló ellentétben ragadható meg.40 Két 
típusuk áll rendelkezésre: a nem fegyveres és a fegyveres kényszerintézkedések.41

Nem fegyveres kényszerintézkedésekre alapokmányi példaként említhető a gaz-
dasági kapcsolatok felfüggesztése, a vasúti, tengeri, légi, postai, távírói, rádió- és 
egyéb forgalom felfüggesztése és a diplomáciai kapcsolatok megszakítása.42 Ennél 
azonban sokkal szélesebb az alkalmazható eszközök tárháza, melyből a főszerv 
szabad mérlegelése alapján, a sajátos körülményekre figyelemmel választ. Lénye-
gében bármilyen eszköz szóba jöhet, mely nem fegyveres.43 Ide sorolható például 
a fegyverembargó, a pénzeszközök befagyasztása, a szektorális gazdasági korláto-
zások (ásványkincsek, nyersolaj, finomított olaj, gyémánt, földgáz, föld, faanyag, 
faszén, berendezések, gépek, járművek, rakétatechnológia, nukleáris technológia, 
élelmiszerek, mezőgazdasági termékek, textilek, luxuscikkek, külföldi munkaerő), 
a kulturális javak kereskedelmének tilalma, az utazási tilalom, a felszállási, leszál-
lási és átrepülési tilalom, a diplomáciai képviselet létszámának csökkentése és a 
tudományos, műszaki, sport- és egyéb kapcsolatok megszakítása. Nem fegyveres 
kényszerintézkedésként került sor a volt jugoszláv és a ruandai nemzetközi büntető 
törvényszékek felállítására, a két törvényszék megszűnését követően megmaradt fel-
adatok ellátásával foglalkozó nemzetközi mechanizmus létrehozására, és bizonyos 
helyzetek Nemzetközi Büntetőbíróság elé utalására.44 Ugyancsak itt említhető meg a 
főszerv feladatainak és hatáskörének szélsőségesen tág értelmezéséből eredő és oly-
kor hevesen bírált kvázi vitarendezési, bíráskodási és jogalkotási tevékenység is.45

Noha a közvélemény hajlamos alábecsülni a nem fegyveres kényszerintézke-
dések erejét, a múlt század utolsó évtizedének tapasztalatai egyértelműen megmu-
tatták, milyen elképesztő károkat képesek okozni egy államban a hosszú ideig és 

39 Kelsen: i. m. 724., 732–737. o.; Krisch, Nico: Introduction to Chapter VII, 1245. o.
40 Krisch, Nico: Introduction to Chapter VII, 1247. o.
41 ENSZ Alapokmány, 41. és 42. cikk.
42 Uo. 41. cikk. Kumulatív alkalmazásuk az állam teljes elszigetelését eredményezné. Conforti: i. m. 186. o.
43 Eisemann, Pierre Michel: Article 41, in Cot – Pellet: i. m. 695. o.
44 Repertoire of the Practice of the Security Council. https://www.un.org/securitycouncil (letöltve 2019. 10. 01.) 
45 Krisch, Nico: Article 41, in Simma: i. m. 1319–1324. o. Megjegyzendő, hogy a nemzetközi jog tudományá-

ban nincs teljes egyetértés a nemzetközi büntető törvényszékek felállításának megítélése kapcsán.



│ 39Az ENSZ Biztonsági Tanácsa a terrorizmus elleni küzdelemben

következetesen alkalmazott átfogó gazdasági szankciók. Mindazonáltal nyilvánva-
lóvá vált az is, hogy az ilyen intézkedések hátrányos következményeit általában nem 
a politikai és a katonai vezetés, hanem az ártatlan polgári lakosság kénytelen elszen-
vedni. Ez a felismerés eredményezte a kulcsfontosságú személyeket, csoportokat és 
más nem állami szereplőket listázó és sújtó „okos/célzott szankciók” megjelenését, 
melyek széles körű alkalmazását nagyban előmozdította a terrorizmus elleni küzde-
lem fokozódása.46 Leggyakoribb eszközeik közé tartozik például a fegyverembargó, 
a pénzeszközök befagyasztása és az utazási tilalom. Mivel a „célzott szankciók” 
közvetlenül érintik az emberi jogokat és alkalmazásuk megfelelő eljárási garanciá-
kat kíván, a listázás megszüntetésére irányuló kérelmekkel egy fókuszpont és egy 
ombudsmani hivatal foglalkozik.47 Hangsúlyozandó, hogy a nem fegyveres kény-
szerintézkedések végrehajtása a szervezet tagjainak alapokmányi kötelezettsége,48 
mely összeütközés esetén bármely más nemzetközi megállapodásból eredő kötele-
zettséggel szemben elsőbbséget élvez.49 Jelenleg tizennégy szankciós rezsim műkö-
dik, mindegyiket külön szankciós bizottság ellenőrzi.50 

Fegyveres kényszerintézkedések elrendelésére akkor kerülhet sor, ha a nem 
fegyveres kényszerintézkedések „elégtelenek, vagy elégteleneknek bizonyulnak”.51 
Ennek megfelelően a fegyveres erő alkalmazására a nem fegyveres kényszerintéz-
kedések előre látható elégtelensége esetén, azok előzetes és eredménytelen kime-
rítése nélkül is sor kerülhet. Ez a lehetőség tovább szélesíti a Biztonsági Tanács 
mérlegelési szabadságát.52 Ha szükségesnek ítéli, a főszerv akár a béke veszélyez-
tetése, a béke megszegése vagy a támadó cselekmény/agresszió fennforgásának 
megállapításával egyidejűleg fegyveres kényszerintézkedéseket rendelhet el. Hatá-
rozata nyomán a fegyveres erő alkalmazása egyaránt megvalósulhat az állammal 
szemben és az államon belül.53 Mivel a Biztonsági Tanács, az Alapokmányban kife-

46 Biersteker, Thomas J. – Eckert, Sue E. – Tourinho, Marcos (eds.): Targeted Sanctions: The Impacts and 
Effectiveness of United Nations Action, Cambridge, Cambridge University Press, 2016.

47 Subsidiary Organs of the United Nations Security Council: Fact Sheets. Department of Political and Peace-
building Affairs, 3 October 2019, 36–39. o.

48 Conforti: i. m. 186–187. o.; Eisemann: i. m. 695–696. o.; Goodrich – Hambro: i. m. 277–278. o.; Krisch, 
Nico: Article 41, 1310–1311. o.; Prandler: i. m. 120, 126. o. Lásd még: Legal Consequences for States of the 
Continued Presence of South Africa in Namibia (South West Africa) notwithstanding Security Council 
Resolution 276 (1970), Advisory Opinion of 21 June 1971, I.C.J. Reports 1971, 53. o.

49 ENSZ Alapokmány, 103. cikk.
50 Kezdetben úgy vélték, hogy a kényszerintézkedések foganatosítására ritkán lesz szükség. Goodrich – 

Hambro: i. m. 271. o. Ezt a reményteli várakozást a gyakorlat megcáfolta. Napjainkig összesen harminc 
szankciós rezsim jött létre, mindegyik az elmúlt öt évtizedben. Subsidiary Organs of the United Nations 
Security Council, 4. o. Lásd még: Sievers, Loraine – Daws, Sam: The Procedure of the UN Security 
Council. Fourth edition. Oxford, Oxford University Press, 2014, 519–535., 542–544. o.

51 ENSZ Alapokmány, 42. cikk.
52 Goodrich – Hambro: i. m. 279. o.; Fischer, Georges: Article 42, in Cot – Pellet: i. m. 708–709. o.; Krisch, 

Nico: Article 42, in Simma: i. m. 1341. o.
53 Conforti: i. m. 196. o.
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jezetten előirányzott külön megállapodások hiányában,54 nem rendelkezik a tagál-
lamok által rendelkezésre bocsátott fegyveres erővel, a szó szoros értelmében véve 
nem képes fegyveres kényszerintézkedést „foganatosítani”. Helyette a gyakorlatban 
kialakult áthidaló megoldásként, a keretek szabad mérlegelésen alapuló és pontos 
meghatározásával, előzetes és kifejezett felhatalmazást ad a tagállamoknak és/vagy 
egyes nemzetközi szervezeteknek az ilyen intézkedések megtételére.55 Ha a körül-
mények megkövetelik, a fegyveres erő alkalmazására egy békekikényszerítő vagy 
egy robosztus békefenntartó művelet is felhatalmazható. Erre figyelemmel olykor 
különbséget tesznek a fegyveres kényszerintézkedések decentralizált és centralizált 
végrehajtási módozatai között,56 melyek széles körű alkalmazása, szórványos előz-
ményeket követően, a kétpólusú világrend megszűnésével vette kezdetét.57 Maga 
a felhatalmazás híresen eufemizált formában – „minden szükséges eszköz” vagy 
„minden szükséges intézkedés” engedélyezéseként – található meg a határozatokban. 

Érdekes kép bontakozik ki a felhatalmazás jogi jellegét illetően is. Bár a felha-
talmazás címzettje nem köteles annak teljesítésére, a határozat mégsem nélkülözi 
a kötelező erőt: ha a címzett képes és hajlandó a felhatalmazásban foglaltak telje-
sítésére és az erőszakot az előírt keretek között alkalmazza, a nemzetközi közös-
ség minden tagja köteles tudomásul venni, hogy a nemzetközi béke és biztonság 
fenntartása vagy helyreállítása érdekében, a nemzetközi joggal összhangban hajtja 
végre a kérdéses katonai műveletet. Ez a fegyveres kényszerintézkedés tehát kivé-
telt képez az erőszak feltétlen alkalmazást igénylő tilalma alól, egy támadó kato-
nai művelet megindítása kizárólag előzetes és kifejezett felhatalmazás birtokában 
tekinthető jogszerűnek.58 Értelemszerűen a művelet végrehajtása során tiszteletben 
kell tartani az emberi jogokat, a nemzetközi humanitárius jogot és a népek önren-
delkezési jogát.59

Mint látható, a Biztonsági Tanács az Alapokmány VII. fejezete értelmében 
páratlanul széles mérlegelési szabadságot élvez a béke veszélyeztetése, a béke meg-
szegése vagy a támadó cselekmény/agresszió fennforgásának megállapítása és az 
elfojtásuk érdekében alkalmazandó eszközök megválasztása terén. Ezt a nemzetközi 
szervezetek történetében példa nélküli mérlegelési szabadságát csak néhány tényező 
korlátozza,60 melyek közül itt a szervezet céljai és elvei, a nemzetközi jog feltétlen 

54 ENSZ Alapokmány, 43. cikk. Lásd még: Certain Expenses of the United Nations (Article 17, paragraph 2, 
of the Charter), Advisory Opinion of 20 July 1962, I.C.J. Reports 1962, 167. o.

55 Blokker, Niels: Is the Authorization Authorized? Powers and Practice of the UN Security Council to 
Authorize the Use of Force by ‘Coalitions of the Able and Willing’, in European Journal of International 
Law, Vol. 11, No. 3 (2000), 541–568. o.

56 Krisch, Nico: Article 42, 1335–1336. o. Lásd még: Conforti: i. m. 197. o.
57 Repertoire of the Practice of the Security Council. https://www.un.org/securitycouncil (letöltve: 2019. 10. 01.)
58 ENSZ Alapokmány, 2. cikk (4) bekezdés.
59 Conforti: i. m. 200., 209–210. o.; Krisch, Nico: Article 42, 1345–1346. o.
60 Krisch, Nico: Introduction to Chapter VII, 1239. o.
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alkalmazást igénylő szabályai és az arányosság elve érdemelnek említést.61 A kény-
szerintézkedései nem minősülnek beavatkozásnak, melyről egy a szervezet elvei 
között található rendelkezés gondoskodik.62 Foganatosításuk során, szintén szabad 
mérlegelés alapján, regionális megállapodások és szervezetek közreműködése is 
igénybe vehető.63 Mindezeken túl, a főszerv aktusainak intézményesített jogszerű-
ségi felülvizsgálatára egyetlen más szervezet vagy szervezeti egység sem rendelke-
zik kifejezetten és egyértelműen rögzített hatáskörrel – a Nemzetközi Bíróság eseti 
és nem kötelező jelleggel talán alkalmas lenne erre a feladatra, ám „az Egyesült 
Nemzetek legfőbb bírói szerve” érzékelhető óvatossággal közelít a témához.64 Noha 
erőteljes igény fogalmazódik meg az elméletben és a gyakorlatban a biztonsági taná-
csi határozatok és/vagy a végrehajtásukat célzó állami vagy más nemzetközi szerve-
zeti intézkedések bírói kontrollja iránt, a felmerülő kényes jogi kérdések, a széttartó 
és szórványos bírósági esetjog és a komoly tudományos viták ismeretében világos és 
időtálló következtetések egyelőre aligha vonhatók le.65 Kijelenthető azonban, hogy 
a főszervet kötelező döntést egyetlen bírói fórum sem képes hozni.

Hangsúlyozandó, hogy a Biztonsági Tanács által elrendelt bármilyen kényszer-
intézkedés kizárólag abban az esetben lehet eredményes, ha azt az államok és a 
nemzetközi szervezetek maradéktalanul és következetesen végrehajtják és/vagy 
rendelkezésre bocsátják a végrehajtáshoz szükséges erőforrásokat.66 Ha az érin-
tett szereplők nem képesek vagy nem hajlandók közreműködni, az intézkedés eleve 
kudarcra van ítélve. Ez különös jelentőséget kölcsönöz a főszerv régóta szorgalma-
zott, átfogó reformját célzó tárgyalásoknak és törekvéseknek,67 melyek már egy ideje 
öt kulcsfontosságú területre, a tagsági kategóriákra, a vétójog kérdésére, a regionális 
képviseletre, a bővítés utáni méretre és a munkamódszerekre, valamint a Közgyű-
léshez fűződő viszonyra koncentrálnak.68 Megfelelő reformokkal a remények sze-
rint érzékelhető javulást lehetne elérni a főszerv összetételének reprezentativitása, 
a működésének hatásossága, hatékonysága és átláthatósága, továbbá a döntéseinek 
legitimitása és tényleges végrehajtása terén.69 Mindazonáltal a reformok részleteiben 

61 Uo. 1256–1260. o. Mivel a főszerv a mérlegelési szabadságát korlátozó előírások egy részét magának ér-
telmezi, a hatáskörének meghatározása nem tisztán jogi, hanem politikai tényezők függvénye is. Prandler: 
i. m. 99. o.

62 ENSZ Alapokmány, 2. cikk (7) bekezdés.
63 Uo. 53. cikk (1) bekezdés.
64 Tzanakopoulos, Antonios: Disobeying the Security Council: Countermeasures against Wrongful Sanc tions, 

Oxford, Oxford University Press, 2011, 110. o.
65 Richter, Dagmar: Judicial Review of Security Council Decisions – A Modern Vision of the Administration 

of Justice?, in Polish Yearbook of International Law, Vol. XXXII. (2012), 271–297. o.
66 ENSZ Alapokmány, 2. cikk (5) bekezdés, 48–50. cikk.
67 Sulyok: i. m. 125–236. o.
68 Legújabb helyzetképet lásd: Co-Chairs IGN GA73: Revised elements of commonality and issues for 

further consideration on the question of equitable representation on and increase in the membership of the 
Security Council and related matters, 7 June 2019.

69 2005 World Summit Outcome, G.A. Res. 60/1, 60 U.N. GAOR Supp. No. 49 (A/60/49 Vol. I.), 21. o.
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erős megosztottság tapasztalható, és a folyamat kiteljesedése kapcsán még óvatos 
becslésekbe sem bocsátkozhatunk.

V. KÖVETKEZTETÉSEK

Hosszas elméleti bizonyítás nélkül is megalapozottan állítható, hogy a Biztonsági 
Tanács teljes mértékben képes a terrorizmus elleni küzdelemben való közreműkö-
désre és a nemzetközi közösség erőfeszítéseinek összehangolására – az elmúlt három 
évtized gyakorlatának mérlege magáért beszél. Míg a kétpólusú világrend fennál-
lása idején a főszerv ez irányú tevékenysége néhány konkrét eseményre korlátozó-
dott, és a terrorizmus elleni küzdelem elsődleges fórumává a Közgyűlés lépett elő, 
a múlt század utolsó évtizedének látványos biztonsági tanácsi szerepvállalása ezen a 
területen is lényeges változásokat eredményezett. Fokozatosan megállapítást nyert, 
hogy a nemzetközi terrorizmus/terrorizmus minden formája és megnyilvánulása, 
az elkövető kilététől és indítékaitól függetlenül, mélységesen elítélendő, bűnös és 
igazolhatatlan cselekmény, mely különösen súlyos veszélyt jelent a nemzetközi 
békére és biztonságra. Ennek megfelelően a főszerv egyre erőteljesebb eszközökkel 
sújtotta a terrorcselekmények elkövetésével és a terrorizmus támogatásával vádolt 
államokat és rezsimeket. Fellépése az ezredforduló környékén új irányokat is nyitott 
a terrorizmus elleni küzdelemben: széles körben alkalmazni kezdte a személyek, 
csoportok és más nem állami szereplők elleni „célzott szankciókat”, elismerte 
egyes terrorcselekményekkel szemben az egyéni vagy kollektív önvédelem jogát, 
meghatározta a nemzetközi közösség erőfeszítéseinek minimum standardjait, 
intézkedéseket tett a tömegpusztító fegyverek terrorista célokra történő felhaszná-
lásának megakadályozására, és segédszerveket létesített a tárgyalt határozatokból 
adódó különböző feladatok ellátására. Ezt a látványos szerepvállalást, különösen a 
kvázi jogalkotási tevékenységet, az emberi jogi aspektusok kezdeti elhanyagolását 
és a Közgyűlés háttérbe szorítását, számos kritika érte.70 

Noha a hibrid konfliktusok/nem lineáris hadviselés megalapozott aggodalom-
mal tölti el a nemzetközi közösség tagjait, a Biztonsági Tanács kivételes helyzetet 
élvez, hiszen a hatályos alapokmányi szabályozás keretei között is teljes mértékben 
képes lehet arra, hogy megfelelő politikai szándék és közreműködési hajlandó-
ság esetén, gyors és hathatós cselekvéssel válaszoljon az ilyen új típusú bizton-
sági kihívásokra. Feladatainak és hatásköreinek sajátos szabályozása, páratlanul 
széles mérlegelési szabadsága és hasonlóan gazdag eszköztára a siker reményé-

70 Boulden, Jane: The Security Council and Terrorism, in Lowe, Vaughan et al. (eds.): The United Nations 
Security Council and War: The Evolution of Thought and Practice since 1945, Oxford, Oxford University 
Press, 2008, 609–618., 620–623. o. A terrorizmus elleni küzdelmet támogató segédszervek között említhe-
tő 1267. számú határozat alapján létrehozott bizottság, az 1373. számú határozat alapján létrehozott Terro-
rizmus Elleni Bizottság, részben az 1540. számú határozat alapján létrehozott bizottság és az 1566. számú 
határozat alapján létrehozott munkacsoport. Subsidiary Organs of the United Nations Security Council, 
8–9., 42–45. o.
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ben alkalmazható a hibrid konfliktusok legtöbb olyan veszélyes tulajdonságával 
vagy mozzanatával szemben, melyek a merev doktrínákat követő és/vagy mérsékelt 
alkalmazkodási képességgel bíró államok és nemzetközi szervezetek előtt alkal-
masint leküzdhetetlen akadályként tornyosulnak. Ennek megfelelően az azonosítás 
és a betudhatóság kapcsán jelentkező problémák, a nem állami szereplők széles 
körű felhasználása, a közvetlen és közvetett eszközök és módszerek összehangolt 
alkalmazása, a rendeltetéstől eltérően használt nemzetközi jogi szabályok, az esz-
kalációs görbe felívelésének szakaszáig megkerült tilalmak, a hatékony válaszadási 
képesség és eszköztár tudatos beszűkítése, a fenyegetés felszámolását akadályozó 
lokalizációs jellegzetességek és a bizonytalannak ábrázolt nemzetközi jogi helyzet 
elméletileg nem képezheti akadályát a cselekvésnek.

Nehézségekkel azonban magától értetődően számolni kell. Mivel mindkét új 
típusú biztonsági kihívás kezdeti szakaszát az információhiány és a magas látencia 
jellemzi, a Biztonsági Tanács a hagyományos kihívásokhoz képest nagyobb lépés-
hátrányból kénytelen megkezdeni a kialakult helyzet kezelését. Nehézséget okozhat 
a tagállamok közreműködési hajlandóságának alacsony foka/ingadozása és a nagy-
hatalmi egyhangúság hiánya is. Ez utóbbi egyenesen lehetetlenné teszi a cselekvést: 
az állandó tagok vétójogának gyakorlása nyomán a főszerv tétlenségre kényszerül 
vagy tétlenségre kényszeríthető. Elsősorban a hibrid konfliktusoknál kell ilyen 
nehézségekkel számolni, a terrorizmus elleni küzdelmet a kritikák ellenére is széles 
egyetértés és támogatottság jellemzi.71 Hangsúlyozandó, hogy a tagállamok közre-
működési hajlandóságának alacsony foka/ingadozása és a nagyhatalmi egyhangúság 
hiányából adódó tétlenség már régóta nehézségeket okoz a szervezet működésében,72 
nem az új típusú biztonsági kihívásokhoz kapcsolódó jelenség. Érdekes módon még 
a tagállamok magas közreműködési hajlandósága és az állandó tagok teljes egyetér-
tése sem minden esetben elegendő a sikerhez. Hiába képes a főszerv teljes mértékben 
arra, hogy gyors és hathatós cselekvéssel válaszoljon az új típusú biztonsági kihívá-
sokra, ha a határozatait ténylegesen végrehajtó államok és nemzetközi szervezetek 
rugalmassága és alkalmazkodási képessége nem éri el a megkövetelt szintet. Hala-
déktalan lépések kevés szereplőtől várhatók. Ilyenek például a Biztonsági Tanácsban 
helyet foglaló nagyhatalmak, ám a helyzet kezelésében való tevékeny közreműködé-
sük annak ellenére sem garantálható, hogy elismerten többletkötelezettségeket visel-
nek a nemzetközi béke és biztonság fenntartása és helyreállítása terén.73

71 Boulden: i. m. 608. o.
72 Prandler: i. m. 375. o.
73 Sulyok: i. m. 82–84. o.
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KESZELY LÁSZLÓ – VÉGH KÁROLY

A NATO irány- és szemléletváltása a 21. század  
második évtizedének megváltozott biztonsági 

környezetében

I. BEVEZETÉS

„Senki sem tudja mit szándékozik Szovjet-Oroszország és kommunista nemzet-
közi szervezete tenni a közeljövőben, vagy melyek a terjeszkedő és új hitre térítő 
törekvéseinek a határai, ha egyáltalán vannak ennek határai.”1 E szavakkal figyel-
meztette Churchill a világot 1946 március 5-én, a missouri Fultonban, a Westmins-
ter Egyetemen tartott beszédében. A korábban elhunyt nagy barát és harcostárs, 
Roosevelt élete utolsó napjáig nem osztozott Churchill ezen aggodalmaiban, azon-
ban a II. világháborút közvetlenül követő események hamar más belátásra bírták a 
tengerentúli politikai vezetőket. Sztálin berlini blokádja nem hagyott kétséget az új 
veszély elleni összefogás szükségességét illetően, amely folyamat 1949. április 4-én 
az Észak-atlanti Szerződés Szervezetének megalakulásához vezetett. 

A NATO a hidegháború szülötte, így ennek megfelelően alakult az ellenség-
képe, a védelem irányultsága, illetve módja évtizedeken keresztül. Ismertek vol-
tak az ellenség politikai törekvései, geopolitikai, stratégiai célkitűzései, katonai 
potenciálja, hadműveleti elképzelései, tervei. A Szovjetunió összeomlása és a Var-
sói Szerződés megszűnése kapcsán egyik napról a másikra minden bizonytalanná 
vált, ami korábban egyértelmű és világos volt. A NATO hirtelen ellenség nélkül 
maradt, megszűnt a létrehozását kiváltó fenyegetés, és mindez komoly identitásdi-
lemmákat váltott ki, számos kérdőjelet állítva a Szövetség rendeltetését, jövőképét, 
további elképzeléseit illetően. A kilencvenes években kialakult egypólusú világ-
rendszert jellemző biztonságpolitikai környezet gyökeresen eltért a hidegháborús 
időszaktól, és abban a NATO elsősorban a Szövetség területén kívül eső béketá-
mogató, illetve stabilizációs és újjáépítési műveletekben találta meg az erőfeszíté-
sek fő irányát. A hagyományos kollektív védelem feladatrendszere természetesen 
egyetlen percre sem merült feledésbe, és az továbbra is az első helyen szerepelt a 
NATO-csúcsértekezletek közös közleményeiben, mindazonáltal a hangsúly egyér-
telműen átterelődött az úgynevezett „Non-Article 5”, vagy a hazai szóhasználat-
ban „missziós” feladatok irányába. 

1 Churchill, Winston (1946): Sinews of peace, 1946. Delivered on 5 March 1946 at Westminster College, 
Fulton, Missouri, National Churchill Museum. Letöltés dátuma: 2019. 04. 20. 

 Forrás: https://www.national churchillmuseum.org/sinews-of-peace-iron-curtain-speech.html
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E mintegy két évtizedig tartó tendenciát egy újabb rendkívül gyors és 180 fokos 
fordulat szakította meg az ukrán válság kirobbanásával, majd a Krím félsziget 
annektálásával és a kelet-ukrajnai eseményekkel összefüggésben. „A kiszámítha-
tatlan, a nemzetközi szerződéseket és a nyugati értékeket negligáló orosz kül- és 
biztonságpolitika módosította a Szövetség orientációját, előtérbe helyezte a keleti 
határ védelmét. A háború Ukrajnában véglegesen hozzásegítette a NATO-t a 20 éves 
intenzív műveleti időszak lezárásához.”2 

A „régi-új” vetélytárs hirtelen és váratlan megjelenésével a hidegháborúban oly jól 
megismert szembenállás kezdte tematizálni ismét Európa biztonságpolitikai környe-
zetét. A NATO már-már feledésbe merülő kollektív védelmi mechanizmusa felébredt 
„Csipkerózsika-álmából” és újra elsődleges fontosságot nyertek a hagyományosan 
keleti irányból érkező fenyegetések ellen történő felkészülés kérdései. A Szövetség 
arra is hamar ráébredt, hogy bár a szemben álló fél jól ismert, az ellene korábban 
kialakított és bevált recept már nem alkalmazható eredményesen a jelenkor bizton-
sági környezetében. 

A 2013 márciusában történő megjelenését követően elhíresült „Geraszimov-
doktrína” már sejttette, hogy egészen másfajta hadviselési formára kell készülni a 
jövőben. Az orosz vezérkari főnök által kifejtett koncepciónak sokan megkérdőjelez-
ték a valódi értelemben vett „doktrína” jellegét, tekintve, hogy az egy újságcikkben 
jelent meg és inkább a szerző sajátos vízióját látszott tükrözni a jövő hadviselésével 
kapcsolatban.3 A következő évben azonban a világ megdöbbenéssel tapasztalhatta, 
hogy az abban lefektetett elveket és módszereket Oroszország a gyakorlatban is 
megvalósította, példátlan gyorsasággal és sikerrel. 

Geraszimov abból indul ki, hogy a 21. században egyre inkább elmosódik a határ 
a béke és a háborús állapot között, és növekszik a nem katonai (például politikai, 
gazdasági, információs, humanitárius) eszközök szerepe a politikai és stratégiai 
célok elérésében, sőt ezek sok esetben nagyobb hatásfokot gyakorolnak, mint a fegy-
veres erő. A katonai képességek mindezeket kiegészítik, jellemzően rejtett formában 
mint például a speciális erők által végrehajtott informális akciók. A nyílt katonai 
erő alkalmazása csak a válság egy bizonyos szakaszában, elsősorban a végső siker 
elérésének céljából jöhet szóba, gyakran békefenntartó vagy válságkezelő művelet-
ként álcázva, a nagy formátumú katonai erők frontális összeütközése stratégiai és 
műveleti szinten pedig fokozatosan a múlté lesz.4 

E merőben új, hibrid jellegű technikákkal Oroszország törekszik a konfliktus-
helyzeteket olyan küszöb alatt tartani, amely még nem váltja ki a NATO részéről 

2 Szenes Zoltán (2014): Új bor a régi palackban? A walesi NATO-csúcs. Letöltés dátuma: 2019. 03. 03., forrás: 
http://real.mtak.hu/19039

3 Részletesen lásd: Galeotti, Mark (2014): The ‘Gerasimov Doctrine’ and Russian Non-Linear War. Letöltés 
dátuma: 2018. 04. 23.

 Forrás: https://inmoscowsshadows.wordpress.com/2014/07/06/the-gerasimov-doctrine-and-russian-non-
linear-war/

4 Uo.
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az Észak-atlanti Szerződés5 5. cikkének és a szövetséges fegyveres erőknek az alkal-
mazását. Mindez azon a megfontoláson alapul, hogy „a támadó fél alapvető előnye 
a különböző tevékenységeiből összeálló értékelési mező bizonytalansága: addig a 
pontig, amíg a fegyveres erő alkalmazása nyílttá nem válik, folyamatosan megkér-
dőjelezhető, hogy nem éppen a védekező tevékenység eredményezi-e a helyzet esz-
kalálását”.6 

E régi irányból érkező, ám módszerében, felfogásában merőben új kihívás három 
fő kérdésben is irányváltásra kényszerítette a NATO-t:

 – Ismét a figyelem fókuszába kerültek a klasszikus kollektív védelmi feladatok, 
ám azok megvalósításának mikéntjét már az új hadviselési módszerek és tech-
nológiák determinálják.

 – Az aktuális fenyegetettségekre történő reagálási idő nagymértékű lecsökke-
nése megköveteli a NATO – és ugyanúgy a tagállamok – belső döntéshoza-
tali rendszerének átalakítását, a döntés-előkészítés és a döntéshozatal jelentős 
mértékű meggyorsítása érdekében. 

 – A fenti két követelménynek való megfelelés elengedhetetlenné teszi továbbá a 
NATO szervezeti struktúrájának átalakítását is egy hatékonyabb és rugalmas 
reagálásra képesebb szervezeti felépítés irányába.

E változások másrészről komoly jogi természetű dilemmákat is felvetnek mind a 
NATO, mind a tagállamok tekintetében, különösen az erőalkalmazás jogi felhatal-
mazását (ius ad bellum), illetve a konfliktusok jogi kereteinek elmosódását tekintve. 
Felvetik továbbá a tagállamok szuverenitását érintő egyes alapvető jogkörök újraér-
tékelését (például csapatmozgások, befogadó nemzeti támogatás, kiberhadviselés, 
erőalkalmazás alacsony intenzitású műveletekben), valamint új jogi feladatok elé 
is állítják a szervezetet, különösen a strukturális változások tekintetében. A jelen 
fejezet ezeket a főbb kihívásokat és a Szövetség tervezett, illetve folyamatban lévő 
válaszainak intézményi és jogi vetületeit veszi nagyító alá.

II. A NATO XXI. SZÁZADI SZEREPEI  
– A TERÜLETEN KÍVÜLI MŰVELETEKTŐL A KOLLEKTÍV VÉDELEMIG

A hidegháború éveit követően a NATO mind doktrinális, mind strukturális szinten a 
területen kívül zajló, a tagállamok szuverenitását közvetlenül nem fenyegető, olykor 
aszimmetrikus konfliktusok kezelésére koncentrált.7 Jóllehet a NATO történetének 
egyetlen alkalma, amikor a szövetségesek alkalmazták a Szerződés 5. cikkét, szin-
tén erre az időszakra esett, a NATO mint szervezet reagálása a 2001. szeptember 
11-i támadásokra mégis eltért a klasszikus kollektív önvédelemtől, mindenekelőtt 

5 A továbbiakban: a Szerződés.
6 Till Szabolcs (2017): A különleges jogrendi kategóriarendszer egyszerűsítésének jövőbeli esélyei. In Ius-

tum Aequum Salutare XIII. évf. 2017/4. szám, 70. o.
7 Deni, John R.; NATO and Article 5: The Transatlantic Alliance and the Twenty-First-Century Challenges 

of Collective Defense, Rowman & Littlefield Publishers, 2017, 16–24. o.
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a támadások, illetve az arra adandó válaszlépések sajátos jellegéből adódóan.8 
Nemzetközi jogi szempontból nézve, a NATO-nak egyre inkább az aszimmetrikus 
hadviselés, a terrorizmus és a nem állami fegyveres szereplőkkel szembeni katonai 
fellépés kérdéseiben kellett minél koherensebb szövetségi álláspontot kialakítania, 
mi több, alkalmaznia.9 2014-től, több mint húsz évnyi eltérő irányú összpontosítást 
követően tért tehát a Szövetség újra vissza a kollektív védelem klasszikus nemzet-
közi jogi kérdéseire.

E kérdések azonban nem csupán a hidegháború utáni helyzettől, hanem a NATO 
létrehozását övező nemzetközi jogi környezettől is eltértek; a szemben álló fél jogi 
stratégiája éppen abban állt, hogy ezeket az évtizedes kereteket lebontsa, azok határ-
vonalait elmossa. A Szerződés 5. cikkének középpontjában álló „fegyveres támadás” 
mint legitimációs feltétel értelmezését egyszerre nehezítette a Nemzetközi Bíróság 
1986-os Nicaragua-ügyben10 hozott ítéletében felvázolt intenzitási kritériumoknak11 
a modern technológia által teremtett új módszerek szerinti értelmezése, valamint a 
krími beavatkozást és a kelet-ukrajnai konfliktust mindinkább meghatározó „betud-
hatósági” vita, amely a fegyveres támadást nemzetközi jogilag értelmezhető elvek 
mentén is egy adott államhoz köthette.12 A kollektív védelmi fellépés, de akár az arra 
történő közös felkészülés is körülményesebbé válhat, amennyiben sem az esetleges 
támadás jellege, sem az elkövető állam azonosítása nem áll egységesen értelmezett 
jogi alapokon. 

A Szövetség mindeddig egységes álláspontot hangsúlyozott e kérdésekben,13 
egyidejűleg egyre kiteljesedő „lawfare”,14 jogi érvekkel operáló információs csatát 
víva az orosz kormánnyal.

A tagállamokat érő fenyegetésekre adandó közös válaszok ugyanakkor nem csu-
pán a nemzetközi jogi környezet, hanem a tagok belső jogrendszerének változásaiból, 
illetve eltérő alkotmányos berendezkedéséből eredően is új megközelítést igényeltek. 
A hidegháború során kidolgozott, azonban annak végével lassan feledésbe is merült 

  8 A 2001. szeptember 11-i támadásokat követően indított, kizárólag a Földközi-tengeren végrehajtott „Ac-
tive Endeavour” művelet volt a NATO kollektív válasza az Egyesült Államokat ért terrortámadásokra. 
A művelet mindenekelőtt a jogellenes tengeri tevékenységek, a terrorizmust támogató csempészet ellen 
lépett fel egészen 2016 októberéig, amikor is formálisan felváltotta a jelen kézirat lezárásakor is zajló „Sea 
Guardian” művelet, amely immár egy kifejezetten „nem 5. cikk szerinti” tengeri biztonsági művelet.

  9 Vö.: Csiki Tamás: A NATO biztonságfelfogásának új elemei a 21. században. In Nemzet és Biztonság 
2013/5–6. szám, 164–175. o.

10 International Court of Justice, Case concerning Military and Paramilitary Activities in and against Nica-
ragua (Nicaragua v. United States of America). Merits, Judgment. I.C.J. Reports 1986, 14. o.

11 Uo. 91. o., para. 191.
12 Lásd például: Marxsen, Christian, The Crimea Crisis – An International Law Perspective, ZaöRV 74 

(2014), 367–391. o. 
13 Lásd: Az Észak-atlanti Tanács közös nyilatkozata a krími beavatkozás ötödik évfordulója alkalmából, 2019. 

március 18-án, Press Release. https://www.nato.int/cps/en/natohq/news_164656.htm?selectedLocale=en
14 Bachmann, Sascha-Dominik – B. Munoz Mosquera, Andres: Lawfare and hybrid warfare – how Russia is 

using the law as a weapon, in Amicus Curiae, 2015. 
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kollektív védelmi tervek15 és a kapcsolódó megállapodások az immár 19, majd 26, 
illetve 29 államra bővülő tagság mellett nem voltak újrahasznosíthatók, és e hely-
zetet az Európai Unió mint szabályozó szervezet kiteljesedése is csak összetettebbé 
változtatta, amennyiben a tagállamok nagy többsége tekintetében egy harmadik fél 
is egyre növekvő szerepet játszott az alkalmazandó jogi normák meghatározásában. 

Az erők – Szövetségen belüli – minél gyorsabb telepítése, és egy esetlegesen bekö-
vetkező hagyományos támadás leküzdésére való előkészítése a műveleti területen 
úgy a hidegháború mint az ukrajnai válság nyomán kialakult biztonsági helyzetben 
kulcsfontosságúvá vált.16 A csapatok telepítése tekintetében a logisztikai tervezésen 
túlmenően jelentőséggel bír a csapatok államhatárokon történő átlépésének közjogi 
engedélyezése, illetve az erők fogadásához kapcsolódó, állandó hatályú nemzetközi 
megállapodások létrehozása, illetve azok készenlétben tartása.17 Az idegen államok 
fegyveres erőinek saját területre történő befogadása mindazonáltal az állami szuve-
renitás és önrendelkezés egyik sarokköve, számos esetben az adott állam alaptörvé-
nyében, alkotmányában rögzítve. A Szövetséges Fegyveres Erők Európai Legfőbb 
Parancsnoka (SACEUR) műveleti irányítása alá helyezett kontingensek18 irányítása 
és vezetése tehát azt igényelte, hogy a tagállamok felülvizsgálják saját nemzeti hatás-
köreiket a külföldi erők csapatmozgásait illetően, és késszé váljanak akár szuvereni-
tásuk egy részét érintő jogkörök delegálásra is.

Az új biztonsági kihívások nem csupán a NATO tagállamainak szabtak új fel-
adatokat, hanem magának a Szövetségnek, mint nemzetközi szervezetnek is alkal-
mazkodnia kellett azokhoz, mind döntéshozatalát, mind saját szervezeti felépítését 
illetően. A NATO mint nemzetközi szervezet átalakulása egyszerre jelentkezett poli-
tikai, pénzügyi és jogi területen, utóbbi mindenekelőtt a katonai struktúrát érintő új 
szervezetek létrehozását, illetve jogállásuk kialakítását jelentette.

A következő fejezetben négy területen mutatjuk be, hogyan hajtotta végre a 
NATO az új irányváltást a doktrinális, jogi és szervezeti, illetve döntéshozatali rend-
szerének alkalmazkodása érdekében.

III. INTÉZMÉNYI VÁLTOZÁSOK

A tagállamok által a 2014-ben tartott Walesi Csúcsértekezleten hozott döntések a 
NATO szomszédságában zajló kedvezőtlen biztonságpolitikai fordulatok és hatások 
ellensúlyozását, az orosz fenyegetés elrettentését és az iraki, szélsőségesen radiká-

15 Hammerich, Helmut R.: Defense at the Forward Edge of the Battle or rather in the Depth? Different 
approaches to implement NATO’s operation plans by the alliance partners, 1955–1988, Journal Of Mili-
tary And Strategic Studies, Vol. 15, Issue 3, 2014, 156–172. o.

16 Reinforcing NATO’s Deterrence In The East, General Report for the NATO Parliamentary Assembly, 17 No-
vember 2018, para. 64., 10. o.

17 Uo.
18 Cuzzelli, Giorgio: ACO Strategic Decision Making & Interaction With The Operational Level, NATO 

Command & Control Centre Of Excellence Seminar Review Document #21, 20. o. https://c2coe.org/wp-
content/uploads/2015/12/NATO-C2COE-Review-Document-C2-On-The-Move.pdf
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lis szunnita szervezet megállítását célozták. Mindezzel már kezdett körvonalazódni  
a Szövetség stratégiai gondolkodását mai napig meghatározó „keleti” és „délkeleti” 
irányú fenyegetettségre történő reagálás koncepciója.19 

A Walesi Csúcsértekezleten az orosz fenyegetés elrettentésére elfogadták a Készen-
léti Akciótervet (Readiness Action Plan – RAP), amely a NATO keleti, valamint a 
déli határának (Middle East and North Africa – MENA) védelmét, a NATO kol-
lektív védelmét és válságkezelő képességének fejlesztését szolgálja.20 A Készenléti 
Akcióterv kulcseleme a „lándzsahegyként” is ismert nagyon magas készenlétű had-
erőcsoport (Very High Readiness Joint Task Force – VJTF) létrehozatala, amely a 
NATO Reagáló Erő (NATO Response Force – NRF) részeként működik és feladata 
a Szövetség határain jelentkező váratlan és meglepetésszerű katonai fenyegetések 
kezelése.21 

III. 1. A NATO döntéshozatali rendszerének átalakítása a tervezési  
és válságreagálási eljárásokban – a rendszer mozgósításának intézményi keretei

A NATO az NRF megerősítésével, és a VJTF létrehozásával jelentősen megnövelte a 
reagálóképességét, és lecsökkentette az ehhez szükséges időt.22 A magas készenlétű 
erők tehát adottak, de azok alkalmazásához elengedhetetlen a gyors döntéshoza-
tal és a politikai jóváhagyás egyrészt a Szövetség, másrészt a tagállamok részéről. 
A NATO ennek érdekében felülvizsgálta és átalakította a jelenlegi riasztási rendsze-
rét, döntéshozatali eljárásrendjét. Emellett azonban elengedhetetlen, hogy a tagál-
lami szinten is gyorsított döntéshozatali eljárásokat hozzanak létre, különösképpen 
olyan esetekre, amikor parlamenti jóváhagyás is szükséges.23 

Mindez komoly kihívást jelent a nemzeti kormányzati döntéshozatali rendszerek 
részére is. A 21. század technikai lehetőségei közepette maga a döntés meghoza-
tala egyszerűbbnek tűnik, mivel ahhoz még az sem feltétlenül szükséges, hogy a 
kormányok tagjai egy időben, egy helyen tartózkodjanak. Jóval nagyobb fejtörést 
okoz azonban a döntés-előkészítés fázisa, hiszen ahhoz, hogy akár néhány órán 
belül a kormány előtt legyen a döntési javaslat, a minisztériumoknak csak igen szűk 
időkeret áll a rendelkezésükre, hogy egy minden ágazat által támogatott döntési 
alternatívát állítsanak össze. Ezen időkeretbe kell besűríteni a riasztás, értesítés, a 
munkahelyre beérkezés, a feladatvétel, feladattisztázás, a megoldási alternatívák 
kidolgozása, a javaslatok tárcaközi egyeztetése, valamint a vezetői (miniszteri) 
jóváhagyás folyamatát. Kritikusnak nevezhetjük azon helyzeteket, amikor valamely 

19 Wales Summit Declaration, issued by the Heads of State and Government participating in the meeting of 
the North Atlantic Council in Wales, 1. pont. https://www.nato.int/cps/en/natohq/official_texts_112964.htm 

20 Ld.: NATO information on the Readiness Action Plan. https://www.nato.int/cps/en/natohq/topics_119353.htm#
21 Siposné Kecskeméthy Klára: NATO-csúcstalálkozó az elrettentés és a védelem jegyében (Varsó, 2016. 

július 8–9.). In Hadtudomány 2017/1–2. szám, 119. o.
22 Siposné Kecskeméthy Klára: i. m. 119. o.
23 Ringsmose, Jens – Rynning, Sten: Can NATO’s new High Readiness Joint Task Force deter?, in Friis, 

Karsten (szerk.): NATO and Collective Defence in the 21st Century, Routledge, 2017, 17. o. 
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tagállam részéről parlamenti szintű döntés szükséges a nemzeti álláspont kialakítá-
sához. Egy bizonyos: jóval kisebb eséllyel számolhatunk a gyors és korrekt döntés 
meghozatalával, ha egy tagállam ad hoc módon hozza meg a döntését. Vélhetően 
nagyobb biztonsággal tartható az elvárt időkeret és biztosítható a szakmai meg-
alapozottság, amennyiben nemzeti szinten speciális, gyorsított döntéshozatali eljá-
rást, mechanizmust vezetnek be normatív rendelkezések formájában, illetve előre 
kidolgozott protokollok alapján határozzák meg a megadott helyzetekben a döntés-
hozatalba bevonandók körét, egyes döntések előre kidolgozott opciókon alapulnak, 
a válaszlehetőségek modellezettek. 

A döntéshozatal problematikája szövetségesi szinten még hangsúlyozottabban 
jelentkezik.24 E helyütt érdemes kitérni a NATO működését a létezése során mindvé-
gig kísérő konszenzusos döntéshozatal alapelvére. A nagy ívű, átfogó politikai meg-
ítélést igénylő kérdések kapcsán természetesen továbbra sem képzelhető el az ettől 
történő eltérés szándéka, ugyanakkor a gyorsított döntéshozatali procedúra operatív 
szempontból mégis megkövetelhet valamilyen mérvű elmozdulást. Enélkül a gyors 
reagálási képesség nagy áldozatokkal megteremtett képessége nem lesz képes haté-
konyan betölteni a szerepét, a rendelkezésre álló és felkészített erők nem lesznek 
bevethetők időben. Az ezen irányba mutató törekvések immár kézzelfogható ered-
ményre is vezettek azzal, hogy a SACEUR-t,25 a NATO műveletekért felelős stratégiai 
szintű vezetőjét a tagállamok megnövekedett hatáskörrel ruházták fel a tekintetben, 
hogy a VJTF-et saját elhatározásából, a NATO Főparancsnokság jóváhagyása nélkül 
felkészítheti az alkalmazásra és intézkedhet arra, hogy az erők készenlétben álljanak 
a bevetésre haladéktalanul, amint a szükséges politikai döntést meghozzák.26 

Mindez a katonai szintű operativitás növekedését eredményezi, de emellett meg-
jelenik a szakirodalomban a politikai szintű operativitásra történő törekvés gondo-
lata is, további kérdőjeleket téve a konszenzusos döntéshozatal elve mögé. Egyes 
szakértői álláspontok szerint aktuálissá válhat a főtitkár részére nagyobb önállóság 
és operatív döntési jogkör biztosítása az adminisztratív, illetve a forrásokat érintő 
kérdésekben annak érdekében, hogy a Szövetséget továbbmozdítsa a napi szintű ter-
vezés és működés terén.27 

A NATO Válságreagálási Rendszere (NATO Crisis Response System – NCRS) 
2005. szeptember 31-én lépett hatályba és elsődleges célja volt, hogy a hidegháborús 

24 Lásd: például Jens Ringsmose és Sten Rynning álláspontját, amely szerint: „A NATO-t nehéz helyzetbe 
állítja az erők aktiválásának idejével kapcsolatos véleménykülönbség. Nem meglepően a kelet-európai 
tagállamok a korai alkalmazás mellett érvelnek, amikor a baj még csak a távoli horizonton sejlik, míg főleg 
politikai és gazdasági megfontolásokból a nyugat-európai országok a „last minute” aktiválást preferálják.”. 
Ringsmose, Jens – Rynning, Sten: i. m. 20. o.

25 A Szövetséges Erők Európai Legfelsőbb Parancsnoka – Supreme Allied Commander Europe (SACEUR)
26 Allers, Robin – Sigurd Hilde, Paal: Is NATO ready?, Oslo, Norwegian Institute for Defence Studies, 2018, 

6. o. https://forsvaret.no/ifs/ForsvaretDocuments/IFS%20Insight%2011_2018_Is%20NATO%20ready%20
(003).pdf

27 Lute, Douglas – Burns, Nicholas: NATO at Seventy – An Alliance in Crisis, Belfer Center for Science and 
International Affairs, 5. o. https://www.belfercenter.org/nato70
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logikára épülő, statikusnak mondható NATO Elővigyázatossági Rendszert (NATO 
Precautionary System) egy, az új biztonsági környezetnek megfelelő rugalmas reagá-
lási mechanizmussal váltsák fel. Ennek eredménye lett az NCRS, amely különböző 
típusú válságreagálási intézkedésekből álló csomagok összessége a hozzájuk tartozó 
alapelvi, illetve eljárási háttérrel.28 A rendszer úgy is értelmezhető mint egy étlap, 
amelyből modulszerűen ki lehet választani az adott válságnak leginkább megfelelő 
intézkedési csomagokat, figyelemre méltó rugalmasságot adva ezzel a rendszernek. 
Mindez megfelelt a hidegháborút követő kiszámíthatatlan biztonsági környezet által 
támasztott követelményeknek, ám egy idő óta egyre inkább előtérbe kerül a rugal-
masság mellett a gyorsaság követelménye is. E megfontolás kapcsán igyekszik a Szö-
vetség a válságreagálási eljárásrendjét is módosítani, amelynek egyik kézzelfogható 
eredménye a válságkezelési folyamat fázisainak csökkentése két fázis összevonásá-
val.29 Bevezették a „fast track” elnevezésű gyorsított tervezési, döntéshozatali eljá-
rást, amelyhez az Észak-atlanti Tanács kivételes helyzetekben folyamodhat, amikor 
egy eshetőségi tervet (Contingency Plan) már konkrét műveleti tervvé (Operation 
Plan) kell továbbfejleszteni.30

Az NCRS-ben megtalálható válságreagálási intézkedéseket fő szabály szerint az 
Észak-atlanti Tanács hagyja jóvá, vagyis azok engedélyezéséhez szükséges a legfőbb 
politikai testület döntése. Számos olyan eset fordulhat elő azonban, amikor a testület 
összehívására, illetve annak döntéshozatali procedúrájára nincs elegendő idő, ezért 
az operativitást növelendő, az NCRS egy sor válságreagálási intézkedése vonatko-
zásában az Észak-atlanti Tanács előzetes felhatalmazást adott a SACEUR részére 
az intézkedések engedélyezésére (pre-authorized crisis response measures).31 Ezek-
ben az esetekben a NATO műveletekért felelős stratégiai szintű parancsnoka saját 
hatáskörében rendelheti el meghatározott intézkedések végrehajtását, ami abból a 
szempontból érdekes, hogy a jóváhagyott intézkedések a NATO alárendeltségébe 
átadott nemzeti katonai erőkre is vonatkoznak, vagyis érinti a tagállamok saját nem-
zeti haderejük felett gyakorolt szuverenitását is.32

28 Petneházi Ferenc: A NATO Válságreagálási Rendszerével összhangban lévő Nemzeti Intézkedési Rendszer 
és az átfogó megközelítés kapcsolata. In Keszely László (szerk.): Az átfogó megközelítés és a védelmi 
igazgatás, Budapest, Zrínyi Kiadó, 2013, 133. o.

29 A NATO válságkezelés fázisai: 1. Jelzések riasztások 2. Elemzés 3. Válaszlépések kialakítása 4. Tervezés 
5. Végrehajtás 6. Átmenet. Ezek közül a 2. és a 3. fázist összevonták politikai-katonai értékelés néven. 

30 Supreme Headquarters Allied Powers Europe Belgium: An Introduction to Operations Planning at the 
Operational Level – A summary of the Allied Command Operations Comprehensive Operations Plan-
ning Directive (COPD), Interim V2.0 dated 4 Oct 13, Annex A. https://www.act.nato.int/images/stories/
events/2016/sfpdpe/copd_v20_summary.pdf

31 Keszely László: Experiences in the application of NCRS compatible National Crisis Response Measures’ 
System in connection with the Ukrainian crisis, in Hungarian Yearbook of International Law and European 
Law 2015, Hague, Eleven International Publishing, 2016, 258. o.

32 Analysis of NATO crisis response system, concluions and proposals for mechanisms for its implementation 
at national level, NATO Crisis Management and Disaster Response Centre of Excellence, 2015. https://
www.cmdrcoe.org/download.php?id=231 
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Amint az NCRS létrehozása is bizonyította, a dinamikusan változó biztonsági 
környezet a maga kiszámíthatatlanságával megköveteli a rugalmas válságreagálási 
metódusok meghonosodását mind szövetségi, mind nemzeti szinten, amelyből termé-
szetesen nem maradhat ki a tervezés kérdésköre sem. E kérdéskörben is tapasztal-
hattunk különböző megközelítéseket. Ezek kompromisszumaként körvonalazódott 
azon tervezési metódus, amely lényege, hogy a rendelkezésre álló gyorsreagálású, 
valamint egyéb készenléti erők alkalmazását egyetlen, integrált tervben rögzítsék 
úgy, hogy ezen erőket a helyzet megkívánta ütemben, fokozatosan vessék be, kel-
lően rugalmas mozgásteret adva a döntéshozóknak.33 Ettől válik a terv fokozatossá, 
egyben rugalmassá. A NATO átalakult tervezési rendszerének kulcsa ugyanakkor 
a gyors végrehajthatóság. Ehhez szükséges a tervek szövetségi és nemzeti szinten 
történő jóváhagyása mellett a végrehajtásra kijelölt erők rendelkezésre bocsátása és 
az érintett tagállamok gyorsított döntéshozatali eljárásának alkalmazása. 

III. 2. Az erők felvonulásának, fogadásának és telepítésének  
mint a NATO gyorsított csapatmozgásainak elősegítése

A rugalmas és gyorsított döntéshozatal, illetve a rövid idejű készenlét mellett a siker 
további feltétele a csapatok gyors mozgatása és az alkalmazás helyszínének, valamint 
a mögöttes területek megfelelő előkészítése. A rövidebb készenléti idővel rendel-
kező, megnövekedett létszámú NRF hatékony bevetése markáns fejlesztést igényelt 
a logisztikai támogatás terén is melynek célja a csapatmozgások akadálymentessé 
tétele a tengerentúlról Európába, illetve Európán keresztül.34 E célkitűzés érdekében 
a Szövetség módosította a parancsnoki struktúrát, és döntött két új parancsnokság 
létrehozásáról.35 A Norfolkban működő Összhaderőnemi Parancsnokság (Joint Force 
Command for Atlantic) felelős a tengeri összeköttetés biztosításáért Észak-Amerika 
és Európa között, míg a németországi székhelyű parancsnokság (Joint Support and 
Enabling Command) feladata a csapatok és a felszerelés mozgatásának támogatása 
Európán belül.36 

A struktúra fejlesztése mellett alapvető fejlődés szükséges a katonai erők mozga-
tásával kapcsolatos eljárásrendek tekintetében, beleértve a vonatkozó NATO-, illetve 
nemzeti stratégiák, doktrínák és jogszabályok megfelelő módosítását, amelynek első 
fő eleme a gyorsított határátlépés megoldása, magában foglalva a szárazföldi, tengeri 
és légi mozgatáshoz szükséges diplomáciai engedélyek kiadását. Ez utóbbi vonatko-
zásában a NATO célul tűzte ki, hogy 2019 végére mindez 5 napon belül biztosítható 

33 Rynning, Sten: The future of NATO’s conventional deterrence, Center for War Studies of the University 
of Southern Denmark, 2. o. https://www.atlcom.nl/ap_archive/pdf/AP%202017%20nr.%203/Rynning.pdf 
(letöltve: 2019. 06. 26.)

34 Kramer, Franklin D. – Binnendijk, Hans – Speranza, Lauren M.: NATO priorities after the Brussels Sum-
mit, Atlantic Council Scowcroft Center for Strategy and Security, 5. o. https://www.atlanticcouncil.org/
images/publications/NATO-Priorities-After-the-Brussels-Summit.pdf

35 Brussels Summit Declaration, issued by the Heads of State and Government participating in the meeting 
of the North Atlantic Council in Brussels, 11–12 July 2018, 3. bekezdés.

36 Uo.
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legyen a tagállamok által.37 E diplomáciai „zöld út” (diplomatic green light approach) 
alkalmazásával elvileg megoldható lenne, hogy amint a NATO meghozza a döntését 
a csapatok mozgatására, azok megindulhassanak anélkül, hogy a tranzit vagy cél tag-
állam részéről további döntések vagy engedélyezési eljárások lennének szükségesek.38

Nem elhanyagolandóak ugyanakkor azok a nehézségek, amelyek a jogi szabá-
lyozás koherenciájának hiányosságaiból fakadnak. Kiindulási alapelvként az ahány 
tagállam, annyi jogrendszer problematikájával kell szembesülni, így a szövetségesi 
követelmények – lehetőség szerint egyenszilárd – jogi adaptációja korántsem prob-
lémamentes. Ezentúl számításba kell venni azt is, hogy a tagállamok egy jelentős 
hányada EU-tagállam is egyben, így a vonatkozó uniós joganyaggal is szükséges 
a harmonizáció, elkerülendő az esetlegesen ellentétes tagállami kötelezettségekből 
eredő jogi és politikai feszültségeket. 

Mivel a határátlépéssel járó külföldi csapatmozgások engedélyezése az államok 
szuverenitásának integráns eleme, így könnyen belátható, hogy egyes tagállamok 
– akár biztonságpolitikai, akár közjogi okokból – vonakodhatnak engedélyezési 
monopóliumuk megosztására, egyes hatáskörök delegálására vagy akár nemzetközi 
megállapodásban történő, általános hatályú engedélyek biztosítására.39 A közjogi 
kérdések mellett a csapatmozgások technikai biztosításához elengedhetetlen enge-
délyezési rendszerek sokfélesége is hozzájárulhat ahhoz, hogy a beérkező erők kato-
nai technikai eszközeinek, fegyvereinek, továbbá a lőszer, robbanó- és pirotechnikai 
anyagok beléptetése és dokumentálása nemhogy egyszerűbb, hanem éppen bonyo-
lultabb és hosszadalmasabb lehet alapesetben, hacsak nem dolgoznak ki speciális 
szabályokat vonatkozásukban. 

Fontos figyelembe venni ugyanakkor, hogy a katonai mozgások engedélyezése 
szempontjából sajátos a felelősségmegosztás a NATO (különösen annak katonai 
parancsnokságai), valamint az egyes tagállamok között: a Szövetség alapvetően a fel-
adat, a követelmény támasztója, míg a tagállamok elsődleges felelőssége a vállalt 
kötelezettségek végrehajtásához szükséges jogi keretek megteremtése. Különösen a 
fentiekben is bemutatott jogrendszerbeli különbségek miatt, a Szövetség számára 
a kézenfekvő megoldás a technikai szintű szabályozási harmonizáció, azaz alapvetően 
az engedélyek kiadásával kapcsolatos adminisztratív, eljárási és technikai feltételek 
egységesítésében történő fellépés és közvetítés, míg a politikai-alkotmányossági kér-
dések megoldását a tagállamok hatáskörébe tartozónak tekinti.40

Intézményi szempontból fontos itt megemlíteni a NATO új szervezetei eleme-
inek, az úgynevezett NATO Erőket Integráló Elemek (NATO Force Integration 
Unit – NFIU) létrehozását, amelyek a Szövetség keleti tagállamaiba települve azzal 

37 Binnendijk, Franklin D., Kramer, Hans and Speranza, Lauren M.: i. m. 5. o.
38 Uo. 7. o.
39 Vö.: Hegedüs Zoltán – Végh Károly: A Magyar Honvédség Nemzetközi Szerepvállalásának Jogi Aspek-

tusai és Alapkérdései. In Farkas Ádám – Kádár Pál (szerk.): Magyarország katonai védelmének közjogi 
alapjai, Budapest, Zrínyi Kiadó, 2016, 252. o.

40 Vö.: NATO Logistics Handbook, 1997, Chapter XIV. https://www.nato.int/docu/logi-en/1997/lo-1404.htm
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az elsődleges céllal rendelkeznek, hogy megkönnyítsék a szövetséges erők belépését, 
fogadását, illetve esetleges áthaladását az adott fogadó állam területén.41 Így, jólle-
het, a szabályozás tekintetében a NATO a háttérben marad, ugyanakkor a tényleges 
feladatok végrehajtását megkönnyítő intézményi struktúra létrehozásában és fenn-
tartásában aktívan részt vesz. Az NFIU-k mint a Szövetség előretolt szemei és fülei, 
kapcsolatot tartanak a fogadó állammal, és tervezési feladataikkal elősegítik a beér-
kező csapatok belépését, fogadását, valamint a befogadó nemzeti támogatás ponto-
sabb, erőkre szabott tervezését és végrehajtását.42

Az erők fogadásával kapcsolatosan a költségekkel összefüggő jogi szabályozási 
terület jelenti a másik fő kihívást. A NATO azon alapelvből indul ki, hogy egyet-
len tagállam se részesüljön további pénzügyi előnyökben, ha a területén szövetsé-
gesi szintű gyakorlat vagy művelet folyik.43 A szövetséges erők megfizetik a kapott 
szolgáltatások ellenértékét, ugyanakkor az általánosan elfogadott alapelv szerint 
a Szövetség és annak közös védelmi tevékenysége mentességet élvez adó- vagy 
illetékjellegű további költségek alól. 

Különös tekintettel arra, hogy – ahogyan azt az előzőekben is jeleztük – a NATO 
legtöbb tagállama egyidejűleg az Európai Uniónak is tagja, továbbá egyes adók, 
kiemelten a csapatmozgásokat is érintő forgalmi és jövedéki adók közösségi jogi 
szabályozás alá tartoznak, e területen érzékelhető leginkább a jogi kötelezettségek, 
illetve a műveleti elvárások ütközése.44

A Szövetség elvárása adózás tekintetében alapvetően az egyszerűsített eljárás, 
a teljes körű mentesítés, valamint a tevékenységközpontú megközelítés.45 Utóbbi 
alatt mindenekelőtt az a megközelítés értendő, hogy az adómentesség tekintetében 
a tevékenység, illetve annak szövetségesi célja és jellege legyen az irányadó, nem 
pedig az adóalany-központú megközelítés, amelyet számos tagállam alkalmaz, első-
sorban eljárási szempontok érvényesítése érdekében.46

A szerzők – bár e kérdés részletes tárgyalása nem tárgya a jelen tanulmánynak – 
a jogalkotók és jogalkalmazók figyelmébe ajánlják, hogy maga az EU általános 
forgalmi adóról szóló irányelve (e kézirat leadásakor hatályos, a Tanács 2006/112/
EK Irányelve a közös hozzáadottértékadó-rendszerről) is magát a tevékenysé-
get mentesíti az általános forgalmi adó alól, amikor úgy fogalmaz, hogy a men-
tességet „fegyveres erői számára végzett termékértékesítés és szolgáltatásnyújtás”  

41 NFIU Factsheet. https://jfcbs.nato.int/page5725819/nato-force-integration-units/nato-force-integration-
units-fact-sheet

42 Lásd az erről szóló beszámolót: https://nato.usmission.gov/nato-force-integration-units-nfiu-activated-
today-in-six-allied-nations/

43 Conderman, Paul J – Chalanouli, Nicoleta: Tax and customs exemptions, in Fleck, Dieter (szerk.): 
The Hand book of the Law of Visiting Forces, Oxford, Oxford University Press, 2nd ed., 2018, 356. o.

44 Gormley, Laurence: EU Taxation Law, Oxford, Oxford University Press, 2nd ed. 
45 Conderman – Chalanouli: i. m. 358. o.
46 Conderman – Chalanouli: i. m. 361. o.
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élvezi.47 Megfontolandó tehát, hogy a fentiekben felvázolt látszólagos összeütkö-
zést a műveleti követelmények és a szabályozási korlátozok között inkább értel-
mezési különbségként lássuk, amely összehangolt gyakorlat esetében megfelelően 
áthidalhatóvá válik. A NATO valamely tagállama részére végzett szolgáltatás-
nyújtás tekintetében az Európai Unió Bírósága által a ’The Commissioners for Her 
Majesty’s Revenue and Customs’ és az ’Able UK Ltd’ közötti ügyben kért előzetes 
döntéshozatali eljárásában sem kifogásolta a vállalkozó szerepét az adómentességet 
élvező szolgáltatásnyújtásban, csupán arról határozott, hogy a szolgáltatást igénybe 
vevő fegyveres erőnek ténylegesen a fogadó (adózás alá eső tevékenység szerinti) 
államban kell közös védelmi tevékenységben részt vennie.48

Tekintettel az Európai Unió közös biztonság- és védelempolitikájának további 
fejlődésére, valamint a védelem területén létrehozott állandó strukturált együttmű-
ködésre,49 a közös védelmi erőfeszítések érdekében biztosítandó általános forgalmi 
adó és jövedéki adó alóli mentességek köre minden bizonnyal tovább szélesedik a 
következő években, és a NATO mellett akár az EU védelmi együttműködését is 
mentességben fogja részesíteni, amely jelentősen hozzá fog járulni mind a bizottság, 
mind pedig a tagállamok adóhatóságai álláspontjának fokozatos átalakulásához.50

A NATO-erők befogadó nemzeti támogatásának szabályozási kereteit a Szövet-
ségben domináns angolszász szemléletet tükröző „Egyetértési Megállapodások” 
(Memorandum of Understanding), illetve a végrehajtásukra megkötött „Technikai 
Megállapodások” (Technical Arrangement) alkotják.51 A szövetséges erők egységes 
támogatása érdekében a NATO azt szorgalmazza, hogy a tagállamok kössenek az 
arra kijelölt stratégiai parancsnoksággal egységes mintán alapuló, állandó hatályú 
megállapodásokat (standing Memorandum of Understanding), amelyek alkalmazan-
dóak az adott ország területén végrehajtandó összes műveletre és gyakorlatra.52 

Jóllehet e megállapodások nemzetközi jogi kötelező ereje vitatható, illetve számos 
esetben szándékosan homályban tartott, tartalmi szempontból ugyanakkor e doku-
mentumok rendelkezéseket tartalmaznak többek között a határátlépésre, vámeljá-
rásra, szerződéskötésre, adómentességre, egészségügyi ellátásra, fegyverhasználatra, 

47 A Tanács 2006/112/EK irányelve (2006. november 28.) a közös hozzáadottértékadó-rendszerről, OJ L 347, 
11. 12. 2006., 151. cikk.

48 Az Európai Unió Bíróságának (nyolcadik tanács) ítélete a C 225/11. számú ügyben (2012. április 26.) –
„Héa – 2006/112/EK irányelv – adómentességek – A 151. cikk (1) bekezdésének c) pontja – az amerikai 
haditengerészet elavult hajóinak valamely tagállam területén való bontására irányuló ügylet”.

49 Az EU állandó strukturált együttműködési mechanizmusának (Permanent Structured Cooperation –  
PESCO) alapjairól az Európai Unióról szóló szerződéshez fűzött 10. Jegyzőkönyv rendelkezett. Lásd: 
https://pesco.europa.eu/ 

50 Lásd: A Bizottság javaslatát a Tanács 2006/112/EK Irányelvének módosítására, amely kelt 2019. ápri-
lis 24-én. https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/24_04_2019_proposal_vat_excise_
common_ eu_defence_en.pdf

51 Lásd: AJP- 4.5 Allied Joint Doctrine For Host Nation Support, Edition B, Version 1, May 2013, Annex B 
és Annex E. https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/
file/628308/ajp-4.5_edb_v1_e.pdf 

52 Uo.
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azaz egy sor olyan kérdés tekintetében, amelyeket tagállami szinten jellemzően jog-
szabályok rendeznek. Nem meglepő, hogy emiatt az „Egyetértési Megállapodáso-
kat” és a „Technikai Megállapodásokat” a kontinentális jogot alkalmazó országok 
igen nehezen tudják jogrendszerükbe illeszteni. Gyakori megoldás, hogy a tagállam 
– a NATO-felfogás ellenére – nemzetközi szerződésként értelmezi a megállapodást, 
akként hirdeti ki és annak megfelelően alkalmazza.53 

A nemzetközi szerződésként történő értelmezés, illetve egy nemzetközi jogi köte-
lezettséget nem tartalmazó megállapodás jogszabályban való kihirdetése egyrészről 
eredhet az adott állam kormányzati berendezkedéséből, a több igazgatási szakte-
rületet érintő kötelezettségvállalásra jogosult szerv vagy intézmény alkotmányjogi 
szintjéből, illetve abból a megfontolásból is, hogy a megállapodásból fakadó állam-
igazgatási feladatok végrehajtásához megfelelő közjogi jogalapot biztosítson a köte-
lezettséget vállaló fél.54 

III. 3. A NATO átalakuló katonai struktúrája és nemzetközi jogi vetületei

A 2018-ban megtartott brüsszeli csúcsértekezleten elfogadták az úgynevezett 4×30 
készenléti kezdeményezést, mely szerint 2020-ig 30 zászlóaljat, 30 vadászrepülő-szá-
zadot és 30 hadihajót hoznak olyan állapotba, hogy 30 napon belül bármikor bevethe-
tők legyenek.55 Döntés született a NATO vezetési-irányítási rendszerének erősítéséről 
is, melynek értelmében létrejött egy Összhaderőnemi Atlanti Parancsnokság Norfolk-
ban a tengeri összeköttetés javítása érdekében Európa és Észak-Amerika között, vala-
mint egy logisztikai parancsnokság Ulmban (Joint Support and Enabling Command 
– JSEC) az Európán belüli mozgásának elősegítése céljából.56 A tagállamok elhatároz-
ták, hogy tovább erősítik a közös védelmi műveletekkel kapcsolatos képességeket a 
NATO keleti szárnyán: létrehoznak egy dán vezetésű, észt‒lett részvételű többnemzeti 
Északi Hadosztályparancsnokságot a Baltikumban,57 és egy Közép-Európai Had-
osztályparancsnokságot is alapítanak Magyarországon a lengyelországi északkeleti 
(Elblag) és romániai délkeleti (Bukarest) parancsnokságok mellé.58

53 Ennek egyik példája a Magyarország Kormánya és a Szövetséges Transzformációs Főparancsnok Parancs-
noksága, valamint a Szövetséges Erők Európai Legfelsőbb Parancsnoksága között a NATO-műveletek, gya-
korlatok, és hasonló katonai tevékenységek végrehajtása során befogadó nemzeti támogatás biztosításáról 
szóló megállapodás, amelyet a 2016. évi CLI. törvény hirdetett ki. 

54 Vö.: Horváth István: Atipikus nemzetközi szerződések a magyar joggyakorlatban, Acta Universitatis 
Szegediensis acta juridica et politica, Vol. 77, Szeged, 2014, 207–208. o.

55 Lásd: NATO Readiness Initiative. https://www.nato.int/nato_static_fl2014/assets/pdf/pdf_2018_06/20180608 
_1806-NATO-Readiness-Initiative_en.pdf

56 Brussels Summit Declaration, issued by the Heads of State and Government participating in the meeting 
of the North Atlantic Council in Brussels, 11–12 July 2018, 14. és 29. pontok. https://www.nato.int/cps/en/
natohq/official_texts_156624.htm#24

57 http://www.kaitseministeerium.ee/en/news/headquarters-multinational-division-north-inaugurated-latvia 
58 https://honvedelem.hu/cikk/katonai-bizottsagi-ules-brusszelben/ 
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A 2014 és 2017 között létrehozott nyolc NATO Erőket Integráló Elem59 mellett 
az előzőekben említett parancsnokságokkal együtt a NATO több mint egy tucat új 
katonai szervet hoz létre a haderőstruktúrán belül, amely igen jelentős szervezeti 
növekedést mutat. Ezen új szervezetek, illetve parancsnokságok jogállása, valamint 
a létrehozásukkal és befogadásukkal kapcsolatos jogi kérdések néhány aspektusa 
azonban külön figyelmet érdemel.

Az újonnan létrehozott hadosztály-parancsnokságok és erőiket integráló elemek 
az Észak-atlanti Szerződés alapján felállított nemzetközi katonai parancsnokságok 
jogállásáról, Párizsban, 1952. augusztus 28-án készült Jegyzőkönyv60 XIV. cikké-
nek 1. bekezdésében foglalt nemzetközi katonai szervezetnek minősülnek, amelynek 
tényleges jogállása, kiváltságai és mentességei lényegében azonosak más, a NATO 
katonai szervezetében lévő nemzetközi katonai parancsnokságéval.61 Ugyanak-
kor meg kell jegyezni, hogy e szervezetek formálisan nem részei a NATO kato-
nai parancsnoki struktúrájának, azok a NATO részére felajánlott haderőstruktúra 
(NATO force structure) részét képezik.62

E sajátos jogállás két tekintetben is fontos. Egyrészről, a fogadó állam részéről 
a Párizsi Jegyzőkönyv teljes mértékben alkalmazandó e szervezetek és állományuk 
irányában, mind a szervek hivatalos tevékenysége, mind az állomány befogadása, 
illetve életkörülményeik megkönnyítése tekintetében. Másrészről, e szervek – mivel 
nem tartoznak annak rendes, állandó alárendeltségébe, és nem részei a NATO katonai 
parancsnoki struktúrájának – nem osztják a SHAPE (vagy más legfelsőbb parancs-
nokság) Párizsi Jegyzőkönyv X. cikke szerinti jogalanyiságát, így nem jogosultak 
arra, hogy – a NATO vonatkozó belső eljárásrendjének megfelelően – a SHAPE 
nevében és felhatalmazása alapján megállapodásokat kössenek, illetve nemzetközi 
kötelezettséget vállaljanak.63

E két kérdés részletesebb kifejtését megelőzően azonban egy alapvető különbségre 
szükséges felhívni a figyelmet. E katonai szervezeteket a szövetséges tagállamok 
(illetve azok haderői vagy védelmi minisztériumai) hozzák létre többoldalú nem-
zetközi megállapodásokban, amelyek többnyire nem minősülnek nemzetközi szer-
ződésnek, nemzetközi jogi kötelezettségeket és jogokat nem keletkeztetnek.64 Ebből 
következően, a létrehozott katonai szervezetek, legyenek azok egységek, parancsnok-
ságok vagy egyéb központok, nem jönnek létre önálló nemzetközi szervezetekként, 

59 Bulgária, Észtország, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Magyarország, Románia és Szlovákia területén.
60 Kihirdette: 1999. évi CXVI. törvény.
61 Munoz-Mosquerra, Andres and Prassé Hartov, Mette: NATO International Military Headquarters, in Fleck, 

Dieter (szerk.): i. m. 472–473. o.
62 Martinez Llarena, Eduardo and Fonseca Lindez, Ignacio: NATO Readiness Action Plan: The Legal and Host 

Nation Support Architecture, in NATO Legal Gazette, Issue 37 (Oct. 2016), 50. o. A NATO haderőstruktúra 
bemutatásához lásd a NATO tájékoztatóját: https://www.nato.int/cps/en/natohq/topics_69718.htm

63 Munoz-Mosquerra and Prassé Hartov: i. m. 473. o.
64 Hill, Steven and Favuzza, Frederika: Legal Issues Related to International Military Headquarters, in Fleck, 

Dieter (szerk.): i. m. 444–445. o.
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és működésük, illetve jogi helyzetük sem utal arra, hogy ekként kellene őket elis-
merni vagy kezelni. A gyakorlat azonban ennél valamelyest árnyaltabb képet mutat.

Az 1952-ben megkötött Párizsi Jegyzőkönyv – jóllehet átfogó szabályozásra 
törekedett – egy állandó létesítésű nemzetközi katonai parancsnokság vagy hasonló 
katonai szervezet mindennapi működésének teljes spektrumát nem tudta teljes mér-
tékben átfogni.65 Immár az 1960-as évek közepétől kezdődően számos kiegészítő 
megállapodás született az egyes fogadó államok és a két legfelsőbb parancsnok-
ság között annak érdekében, hogy a gyakorlati működés által feltárt szabályozási 
réseket lefedjék.66 A kiegészítő megállapodások felülvizsgált koncepciója, illetve 
e megállapodások minél szélesebb körű megkötése a 2014 utáni időszakban létre-
jövő nagyszámú szervezetek nyomán új jelentőséget nyert. Az új tagállamok, ame-
lyek mindezidáig főként kisebb létszámú kiválósági központokat fogadtak be, azzal 
szembesültek, hogy akár nagyobb parancsnokságok és teljes nemzetközi állomá-
nyuk jogállását kell szabályozniuk és igazgatniuk.67 

A főként az új, keleti tagállamok részére kínált, egységes mintát követő, a NATO 
mindkét legfelsőbb parancsokságával kötendő nemzetközi szerződések igen kiterjedt 
tárgykörökkel rendelkeznek, felhasználják a „régi tagállamok” területén felállított 
parancsnokságok működési tapasztalatait, valamint törekednek a mai élethelyzetek-
nek is megfelelni.68 E megállapodások szemlélete ugyanakkor egységes, valamennyi, 
a Párizsi Jegyzőkönyv szerinti jogállást élvező szervezetre egyaránt vonatkoznak, 
legyenek azok kisebb központok vagy nagy létszámú műveleti parancsnokságok.69 
Így, bár tevékenységük nem jelent jogi kötelezettségvállalást a NATO katonai struk-
túrájának, jogállásukban, kiváltságaik és mentességeik tekintetében a kisebb, a had-
erőstruktúrához tartozó szervek is ugyanazon elbánás alá esnek. A befogadó államok 
gyakorlatában e széles körű szabályozás, az igényelt kiváltságok és mentességek biz-
tosítása olykor csak úgy lehetséges, illetve úgy oldható meg optimálisan, ha belső 
jogi rendszerükben a diplomáciai szervekre, illetve egyéb nemzetközi szervezetekre 
vonatkozó jogállás alá sorolják be azokat is. A kör tehát sajátos négyszögesítést nyer: 
a nemzetközi jog alapján önálló jogállással, illetve kiváltságokkal nem felruházott 
szervek mégis a parancsnokságokat, sőt akár egyes nemzetközi szervezeteket megil-
lető jogi státust nyerhetnek az őket befogadó államok belső jogi rendszerében.70

Az újonnan létrejövő és befogadott többnemzeti alakulatok befogadó nemzeti 
támogatása tehát önálló szabályozási területté nőtte ki magát mind a nemzetközi, 
mind a fogadó államok belső jogi rendszerében: nemzetközi szerződések szabá-

65 Munoz-Mosquerra and Prassé Hartov: i. m. 481. o.
66 Uo.
67 Martinez Llarena and Fonseca Lindez: i. m. 49–50. o.
68 Munoz-Mosquerra and Prassé Hartov: i. m. 482. o.
69 Uo.
70 Különösen az egyes parancsnokságokat megillető sérthetetlenségre, hivatalos célú beszerzéseik adómen-

tességére, illetve állományuk egyes magas rangú tagjainak jogállására vonatkozólag találhatunk átfedése-
ket a nemzetközi szervezetekre vonatkozó szabályozással.
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lyozzák a jogállásukat, tárcaszintű, nemzetközi szerződésnek nem minősülő kétol-
dalú megállapodások rendezik a fogadó állam által nyújtandó technikai és fogadó 
nemzeti szolgáltatások körét és a kapcsolódó eljárásokat, illetve a fogadó nemzet 
gyakran párhuzamos jogalkotással új jogi szabályokat is kénytelen alkotni az új 
szervezeti elemek belső jogi kezelhetősége érdekében.

Mivel az újonnan létrehozott katonai szervezetek és parancsnokságok nem részei 
a NATO állandó katonai parancsnoki struktúrájának, hanem olyan többnemzeti 
szervezetek, amelyeket azok keretnemzetei a NATO részére felajánlottak, e felaján-
lást és a vezetési-irányítási jogköröket külön megállapodásban szükséges rendezni a 
legfelsőbb műveleti parancsnokság és a keretnemzet(ek) között.71

IV. A KOLLEKTÍV VÉDELEM JOGI KERETEINEK ÚJRAÉRTELMEZÉSE

IV. 1. A Szerződés 4. cikke és a konzultációs mechanizmus új szerepe

2013. március 4-én, néhány héttel az ukrajnai beavatkozás kezdetét követően, Len-
gyelország kezdeményezésére az Észak-atlanti Tanács soron kívül ülésezett az 
Észak-atlanti Szerződés 4. cikkére hivatkozva. Lengyelország azért kezdeményezte 
a tanács összehívását és konzultációk megkezdését, mert álláspontja szerint az 
ukrajnai események veszélyeztetik a szomszédos államok, így különösen Lengyel-
ország szuverenitását és területi integritását. Ezt megelőzően csupán Törökország 
kért ismétlődően a Szerződés 4. cikke szerinti konzultációt a szomszédos Szíriában 
zajló polgárháború során kialakult incidensek miatt.72

Az Észak-atlanti Szerződés 4. cikke az ukrajnai eseményeket követően – a kon-
zultációk növekvő számából is eredően – láthatóan új életre kelt, és önálló szerepet 
kapott. A hidegháború során, sőt azt követően is érezhető volt a Szerződés 4. cikkét 
egyben az 5. cikk – a kollektív védelem – alkalmazásának előszobájaként értelmezni. 
Ez az értelmezés érthető volt az adott korszak stratégiai környezetében, ahol egy foko-
zatosan eszkalálódó, hagyományos katonai konfliktusban csúcsosodó szembenállásra 
készültek a Szövetségesek.

A 4. cikk önmaga ugyanakkor nem ír elő többet mint a tagállamok politikai szintű 
konzultációját, amennyiben valamely tagállam szuverenitását vagy területi integritá-
sát veszélyeztetve érzi, és e konzultációt kezdeményezi. A gyakorlatban ez tehát – első 
látásra – nem több mint az Észak-atlanti Tanács keretében történő megbeszélések foly-
tatása, és – azok eredményétől függően – valamilyen politikai állásfoglalás kialakí-
tása vagy döntések meghozatala. Ez az értelmezési és alkalmazási forma pontosan 
alkalmazható olyan helyzetekben, amikor a Szövetség kohéziójának politikai meg-
erősítése, illetve egy esetleges agresszor elrettentése a cél. A politikai konzultáció 
és az egységes kommunikáció így egyszerre lehet elrettentő és deeszkaláló hatású.73

71 Hill and Favuzza: i. m. 444. o.
72 https://www.nato.int/cps/su/natohq/news_88652.htm?mode=pressrelease
73 Vö.: The consultation process and Article 4. https://www.nato.int/cps/su/natohq/topics_49187.htm 
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Látnunk kell azonban, hogy a Szerződés 4. cikkének szövege ennél jelentősen 
szélesebb alkalmazási lehetőséget kínál. Amennyiben a konzultáció során feltárt 
politikai válaszlehetőségek úgy indokolják, a 4. cikk egyben legitimációs alapot 
is teremthet katonai tervezési feladatok vagy tényleges megelőző műveletek végre-
hajtására. Jó példája ennek a Törökország által 2003 februárjában kezdeményezett 
konzultációt követően végrehajtott „Operation Display Deterrence”,74 amely során 
a NATO az akkori Déli Regionális Műveleti Parancsnokság (AFSOUTH, Nápoly) 
műveleti alárendeltségében repülőgép-fedélzeti korai előrejelző, valamint légvé-
delmi rendszereket telepített Törökország területére, elrettentő és megelőző céllal.

A 4. cikk tehát önállóan, függetlenül az 5. cikk szerinti kollektív védelmi fel-
adatoktól is alkalmazható. Egyaránt teremt intézményi alapot a politikai konzul-
tációkhoz, illetve biztosít leginkább politikai legitimációt olyan közös feladatok 
végrehajtásához, amelyek az 5. cikk alkalmazását nem indokolják, azonban tény-
leges katonai tevékenységek tervezését vagy végrehajtását igénylik a kollektív 
védelem (és nem a területen kívüli válságreagálás) keretében. Látható tehát, hogy a 
4. cikk mint hivatkozási alapot teremtő rendelkezés egyre növekvő jelentőséggel bír 
a tagállamokat érintő hibrid, nem hagyományos, illetve alacsony intenzitású inci-
densek és krízisek kezelésében.

Két tekintetben azonban el kell oszlatnunk lehetséges félreértéseket. Egyrészről 
a 4. cikk alkalmazása nem nemzetközi jogi előfeltétele az Észak-atlanti Szerződés 
alapján kollektív katonai feladatok tervezésének, illetve végrehajtásának, ebből a 
szempontból tehát nem beszélhetünk 4. cikk szerinti műveletekről. A tagállamok 
akkor is dönthetnek tervezési, illetve megelőző tevékenységek végrehajtása mel-
lett, ha azzal egyidejűleg nem alkalmazzák a 4. cikk szerinti konzultációs eljárást. 
Továbbá, a 4. cikk alkalmazása, illetve ebből eredően egy közös katonai feladat 
végrehajtása nem jelenti szükségképpen az 5. cikk alkalmazásának lehetőségét, azaz 
nem tekintendő egy kollektív védelmi művelet közvetlen jogi előkészítésének.

A 4. cikk legitimációs szerepe elsősorban abból ered, hogy a jelenlegi straté-
giai környezetben a katonai műveletek, illetve a NATO megelőző és megerősítő 
szerepének nemzetközi jogi értelemben is értelmezhető és kommunikálható alap-
ját biztosítja. Jóllehet a Szerződés alkalmazásában nem elengedhetetlen a konzul-
táció kezdeményezése, a Szövetség 4. cikkre épített döntése és esetlegesen további 
kollektív tevékenységek végrehajtása egyértelmű üzenetértékkel bír: a Szövetség 
valamennyi tagja osztja a döntés alapjául szolgáló aggodalmakat, további közös 
tevékenységük mindannyiuk által a Szerződés elveivel összhangban áll, továbbá 
készek alacsonyabb intenzitású fenyegetések esetén is kollektív fellépésre.

IV. 2. Az 5. cikk és a kollektív védelem új kihívásai

A 2014. évi ukrajnai események nemzetközi jogi utóhatásaként két kihívást tar-
tunk kiemelendőnek az 5. cikk értelmezése és alkalmazása szempontjából. 

74 Conclusion of Operation Display Deterrence. https://www.nato.int/docu/update/2003/05-may/e0503a.htm
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A hibrid fenyegetések, amelyek az ukrajnai konfliktus során, majd azt követően 
is világosan megjelentek, kifejezetten a klasszikus nemzetközi jogi határvonalak 
elmosására, a fegyveres támadás és a kollektív önvédelem fogalmának kiüresítésére, 
a béke és a konfliktus közötti katonai, politikai és jogi határvonalak elmosására töre-
kednek.75 A hibrid hadviselés ötvözi a hagyományos, kinetikus és a nem kinetikus, 
sőt, nem katonai elemeket, ideértve az információs és befolyásolási műveleteket, 
a politikai szintű tevékenységeket, amelyek összessége jelenti a fenyegetést, illetve 
azok összehangolt alkalmazása vezet az elérendő stratégiai célhoz.76 A hibrid műve-
letek lényege, alapvető jellemzője tehát a tagadhatóság, az alacsony, illetve hul-
lámzó intenzitás, és a nyílt fegyveres konfrontáció kerülése, a modern információs 
társadalmak sebezhetőségeinek kihasználása, a 21. századi információs technoló-
giák és a kibertér extenzív alkalmazása révén.77

Az 5. cikk alkalmazásának középpontjában pedig mindezekkel szemben egy külső 
„fegyveres támadás” és az arra adandó kollektív válaszlépés áll. A kollektív önvéde-
lem alkalmazásának más szempontból nézve tehát előfeltétele egy végrehajtott vagy 
beláthatóan küszöbön álló fegyveres támadás.78 Az ENSZ Alapokmánya 51. cikké-
ben, valamint ezzel összhangban az Észak-atlanti Szerződés 5. cikkében is rögzített 
„fegyveres támadásnak” azonban nincs kodifikált nemzetközi jogi fogalma.79 A széles 
körben elfogadott álláspont szerint a fegyveres támadás fogalma alapvetően szokásjogi, 
amely egyaránt ered az ENSZ Alapokmány elfogadását megelőző korban kialakult 
fogalmakból, valamint a Nemzetközi Bíróság esetjogából, illetve az államok gyakor-
latából.80 Az álláspontok egyik közös jellemzője a fegyveres támadás bekövetkeztének 
az alkalmazott erőszak meghatározott intenzitásához, valamint az alkalmazott erőszak 
fegyveres jellegéhez kötése.81 Mint láttuk, a hibrid műveletek egyik kiemelt célja a fegy-
veres erő alkalmazásának olyan alacsony szinten tartása, amely a fegyveres támadás 
intenzitását – illetve olykor egyértelműen fegyveres jellegét – nem meríti ki.

75 Sari, Aurel: Blurred Lines: Hybrid Threats and the Politics of International Law, Helsinki, European Centre 
of Excellence for Countering Hybrid Threats, Strategic Analysis, January 2018, 2–3. o.

76 Supreme Headquarters, Allied Command Transformation, Framework For Future Alliance Operations Re-
port, 2018, 13. o. https://www.act.nato.int/images/stories/media/doclibrary/180514_ffao18-txt.pdf; Sari, Aurel: 
Hybrid Warfare, Law and the Fulda Gap, 15. o. https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2927773.

77 Schnaufer, Tad A.: Redefining Hybrid Warfare: Russia’s Nonlinear War against the West, in Journal of Stra-
tegic Security, Vol. 10, No. 1 (2017), 20–22. o.; Sari, Aurel: Hybrid Warfare, Law and the Fulda Gap, 14. o.

78 Dinstein, Yoram: War, aggression and self-defence, Fourth edition, Cambridge, Cambridge University 
Press, 2005, 187–189. o.; Lubell, Noam: The Problem of Imminence in an Uncertain World, in Weller, 
Marc (szerk.): The Oxford Handbook on the Use of Force in International Law, Oxford, Oxford University 
Press, 2015, 697–699. o.

79 Crawford, James: Brownlie’s principles of International Law, 8th ed., Oxford, Oxford University Press, 
2012, 748–749. o.

80 Uo.
81 Lubell, Noam: Extraterritorial use of force against non-state actors, Oxford, Oxford University Press, 

2010, 49–54. o.; Ruys, Tom: ‘Armed Attack’ and Article 51 of the UN Charter. Evolutions in Customary 
Law and Practice, Cambridge, Cambridge University Press, 2011, 126–249. o.
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Ez a kihívás egyfelől a Szervezet kohéziójának fenntartását érinti. A tagálla-
moknak hatékony válaszlépéseket kell találniuk a hibrid fenyegetésekre, lehetőség 
szerint azok kollektív jellegét is megőrizve úgy, hogy nem feszítik túl a fegyveres 
erő alkalmazásának nemzetközi jogi korlátait abban az esetben, ha a kollektív önvé-
delem alkalmazásának jogi feltételei nem állnak fenn.

Szélesebb értelemben, a valódi fenyegetést a fennálló nemzetközi jogi keretek 
erodálódása jelenti. Amennyiben a kihívások arra késztetik a NATO tagállamait, 
hogy álláspontjukat és joggyakorlatukat megváltoztassák, ezzel egyidejűleg lassú 
erózióval a fegyveres támadás és a kollektív önvédelemhez való jog keretei és fel-
tételei is megváltoznak. Ha a határvonalak, a minőségi feltételek és korlátok alacso-
nyabb szintre süllyednek, az – éppen e jogterület erős szokásjogi determináltsága 
miatt – olyan kétélű folyamatokat indíthat el globálisan is, amelyek az erőalkalmazás 
alapokmányi korlátait is kikezdhetik, és új legitimációt biztosíthatnak már kisebb 
konfrontációk esetében is a fegyveres erőszakot alkalmazó válaszlépések számára, 
illetve az önvédelem jogának kihasználására. Az Észak-atlanti Szerződés 5. cik-
kének jövőbeni kollektív értelmezése és alkalmazása tehát – álláspontunk szerint 
– túlmutat önmagán, és a nemzetközi jog erőalkalmazásra vonatkozó jelenlegi dog-
matikájára is befolyással bírhat.82

A Szerződés 5. cikkét érintő további fontos doktrinális változást hozott a NATO 
2014. évi walesi csúcstalálkozója, amelynek zárónyilatkozatában a tagállamok 
kifejezetten elismerték, hogy egy, a kibertérben végrehajtott támadás is alkalmas 
lehet arra, hogy azt – az Észak-atlanti Tanács eseti döntése alapján – a szövetséges 
tagállamok az 5. cikk szerinti fegyveres támadásként értékeljék, és ennek megfelelő 
válaszlépéseket tegyenek.83 Továbblépve a kibertérből eredő fenyegetésekre adandó 
szövetséges katonai lépések doktrinális megalapozásában, a 2016. évi varsói csúcs-
találkozón az állam- és kormányfők arról döntöttek, hogy a kiberteret is elismerik 
mint a műveleti tartományt,84 majd a következő években lépéseket tettek a kapcso-
lódó infrastruktúra kiépítésére is.85

A kibertérben végrehajtott támadások mint nemzetközi jogi értelemben vett 
fegyveres támadások pontos és széles körben elfogadott meghatározása azonban 
jelenleg még várat magára.86 A kibertámadások nemzetközi jogi vetületeinek átte-
kintése meghaladja e fejezet tárgykörét, ugyanakkor meg kell jegyezni, hogy a 

82 Sari, Aurel: Blurred Lines, 6. o.
83 Lásd: Wales Summit Declaration, issued by the Heads of State and Government participating in the meet-

ing of the North Atlantic Council in Wales, 72. bekezdés.
84 A fogalomhoz lásd: Munk Sándor: A kibertér fogalmának egyes, az egységes értelmezést biztosító kérdései. 

In Hadtudomány, 2018/1. szám, 113–131. o.
85 Ablon, Lillian et. al.: Operationalizing Cyberspace as a Military Domain. Lessons for NATO, RAND Cor-

poration, 2019, 20. o. https://www.rand.org/pubs/perspectives/PE329.html. 
86 Roscini, Marco: World wide warfare: Jus ad bellum and the use of cyber force, in Max Planck Yearbook of 

United Nations Law, Vol. 14, 2010, 115–116. o.; Schmitt, Michael N.: “Attack” as a Term of Art in Interna-
tional Law: The Cyber Operations Context, in Czosseck, C. – Ottis, R. – Ziolkowski, K. (szerk.): Procee-
dings of the 4th International Conference on Cyber Conflict, Tallinn, NATO CCD COE, 2012, 286–288. o.
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kiberfenyegetések elleni kollektív fellépéshez szükséges közös jogértelmezés, vala-
mint a műveleti doktrinális alapelvek és eljárások kidolgozása legalább olyan fon-
tos feladat elé állítja a Szövetséget mint a szükséges infrastruktúra megteremtése. 
Az első lépést mindazonáltal megtette a NATO, és nyitott a kibertér felé katonai és 
politikai doktrínáját illetően is. Figyelemmel arra, hogy a jövő várható konfliktusait 
legalábbis részben a kibertérben vívhatják meg, a Szövetség e lépése minden bizony-
nyal növeli az 5. cikkben foglalt kollektív önvédelem hatékonyabb érvényesítését.

V. ÖSSZEGZÉS

A XXI. század második évtizedében végrehajtott fordulat és átalakulás minden 
bizonnyal a legnagyobb és legjelentősebb a NATO hidegháború utáni – eddigi – tör-
ténetében. A Szövetség több mint két évtizednyi, mindenekelőtt a területen kívüli 
békeműveleti, illetve partnerségteremtő tevékenységet követően arra kényszerült, 
hogy újra alapvető célját, a kollektív védelmet állítsa stratégiája középpontjába.

A kihívások, fenyegetések, a geostratégiai szembenállás alapvető jellege – számos 
érv szerint – nem változott. A nemzetközi környezet, a tagállamok köre, a társadalmak 
dinamikája és a katonai és információs technológiák azonban gyökeres változásokon 
mentek keresztül, ezért a klasszikus megoldások, a hidegháborús gondolkodásmód 
felelevenítése nem vezethet eredményre.

A NATO felismerte az alkalmazkodás szükségességét, és reagált a biztonsági kör-
nyezet változásaira. Átalakulása egyaránt érintette döntéshozatali rendszerét, katonai 
struktúráját, valamint tagállamainak együttműködési mechanizmusait is.

Az alkalmazkodás gyorsasága, a tagállamok megerősödött kohéziója, a nemzet-
közi jogi dimenzióban is érzékelt kihívások közös kezelése jelenleg arról tanúsko-
dik, hogy a NATO sikeresen vette az akadályokat, és készen áll az elkövetkezendő 
időszak kihívásaival való szembenézésre is.
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JUHÁSZ KRISZTINA

Az Európai Unió regionális biztonsági szerepének 
legitimációs kérdései, különös tekintettel a fegyveres erő 

alkalmazására

I. BEVEZETÉS

Az 1993-ban hatályba lépett Maastrichti Szerződés az Európai Unió második pil-
léreként hozta létre a közös kül- és biztonságpolitikát (KKBP), amely azonban a 
politikaterület intézményrendszerét és döntéshozatalát, ezáltal a működését is deter-
mináló kormányközi együttműködés miatt csak névleg jelentett közös külpolitikát.1 
A külpolitika alakítása továbbra is a tagállamok kompetenciája maradt, lényegében 
csak akkor áll elő közös álláspont egy nemzetközi kérdés kapcsán vagy akkor képes 
az EU együttes fellépésre, ha a tagállamok konszenzust tudtak kialakítani a kérdés-
ben.2 Ebben a jelenleg hatályos Lisszaboni Szerződés sem hozott lényegi változást, 
amely ugyan formálisan, névleg felszámolta az Unió pilléres szerkezetét, de a közös 
kül- és biztonságpolitika, valamint az 1999-től ennek keretei között kialakított közös 
biztonság- és védelempolitika (KBVP) továbbra is kormányközi zárványként, kvázi 
második pillérként működik tovább.3 

Az EU regionális biztonsági aktorként a 2000-es évek elejétől kezdte meg műkö-
dését, az első katonai és polgári válságkezelési műveletek elindításával. Az azóta 
eltelt több mint másfél évtizedben pedig három kontinensen (Európa, Ázsia, Afrika) 
több mint harminc katonai, illetve civil műveletet indított, ezek közül 17 jelenleg is 
tart.4

Az EU válságkezelési tevékenységének megkezdése, és főleg az autonóm kato-
nai műveleteinek elindítása azonban felvetik a legitimáció kérdését. Jelen fejezet 
az EU-t mint biztonsági szereplőt jellemző legitimáció, illetve legitimációs deficit 
kérdését vizsgálja, a legitimáció komplex (jogi-normatív, politikai, szociológiai) 
megközelítését alkalmazva. A tanulmány a fegyveres erő alkalmazása 21. századi 

1 A közös kül- és biztonságpolitika létrehozásának történetét lásd részletesebben: Gazdag Ferenc: Európai 
integráció és külpolitika, Budapest, Osiris Kiadó, 2005, 122–298. o.; Balázs Péter: Az Európai Unió kül-
politikája, Budapest, Wolters Kluwer, 2016, 119–138. o.; Molnár Anna: Az Európai Unió külkapcsolati 
rendszere és eszközei, Budapest, Dialóg Campus Kiadó, 2018, 141–186. o.

2 Juhász Krisztina: Az Európai Unió biztonság- és védelempolitikája, az EU válságkezelési tevékenysége, 
Szeged, Pólay Elemér Alapítvány, 2015, 91. o.

3 Lásd részletesen: Kajtár Gábor: „A kettős pillérszerkezet megerősített kontúrjai a Lisszaboni Szerződés 
hatálybalépése után”. In Európai Jog 2010/4. szám, 3–14. o.

4 Az EU befejezett, valamint a működő műveleteinek listáját lásd az Európai Külügyi Szolgálat honlapján: 
https://eeas.europa.eu/topics/military-and-civilian-missions-and-operations/430/military-and-civilian-
missions-and-operations_en (letöltve: 2019. 07. 23.) 
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feltételeinek és körülményeinek áttekintése kapcsán elsősorban az EU katonai vál-
ságkezelési tevékenységére fókuszál.

II. AZ EURÓPAI UNIÓ VÁLSÁGKEZELÉSI TEVÉKENYSÉGÉNEK  
LEGITIMÁCIÓS KÉRDÉSEI

Az Európai Unió nemzetközi szerepvállalásával kapcsolatban több évtizede tartó 
elméleti vita zajlik, amelynek során számos teória született az Unió nemzetközi kap-
csolatokban betöltött szerepével összefüggésben.5 

Ezek közül kiemelkedőek az EU-t civil,6 normatív7 vagy puha hatalomként8 in ter-
pretáló megközelítések,9 amelyeket bár számos kritika ér, mégis – az EU önmeg-
ha tározása okán is10 – a legtöbbször alkalmazott elméleti keretet jelentik az EU 
nem zet közi szerepének tanulmányozása kapcsán. 

A nemzetközi viszonyok liberális elméletével korreláló megközelítések lényege, 
hogy az EU nemzetközi kapcsolatai alakítása során az általa fontosnak tartott értékek 
(demokrácia, jogállamiság, emberi jogok védelme, jó kormányzás, multilateralizmus) 
érvényesítésére törekszik elsősorban diplomáciai és gazdasági eszközökkel, meg-
győzés és rábeszélés révén, lehetőleg kerülve a kényszerítő eszközök alkalmazását. 
A megközelítés nem zárja ki a gazdasági, politikai vagy éppen katonai kényszerítő 
eszközök alkalmazását, de azoknak ultima ratio szerepet szán.

Ez a normatív szerepfelfogás különös jelentőséget tulajdonít a kooperáción ala-
puló multilaterális nemzetközi rendszernek, a nemzetközi jog uralmának és ebből 
következően az erőszakalkalmazás legitim formáinak. Az EU normatív, civil 
hatalmi szereplőként a fegyveres erő alkalmazásával járó katonai válságkezelési 
műveletei kapcsán ez idáig mindig ragaszkodott az ENSZ BT felhatalmazásához. 
Ugyanakkor, ha közelebbről megvizsgáljuk az EU válságkezelési tevékenysége 

  5 Az EU nemzetközi szerepére vonatkozó elméletekről lásd részletesebben: Gazdag Ferenc: Teóriák az in-
tegráció külpolitikájáról. In Európai Tükör 2005/2. szám, 19–39. o.; Gálik Zoltán: A közös európai külpo-
litika kutatásának elméleti keretei. In Külügyi Szemle 2005/tavasz–nyár, 105–118. o.

  6 A civil hatalom koncepcióját Francois Duchéne alkotta meg 1973-as, „The European Community and 
the Uncertainties of Independence” című tanulmányában, in Kohnstamm, Max – Hager, Wolfgang (eds.): 
A Nation Writ Large? Foreign-Policy Problems before the European Community, London, Macmillan, 
1973, 1–22. o.

  7 A normatív hatalom elméletének egyik legfőbb képviselője Ian Manners, aki 2002-es „Normative Power 
Europe: A Contradiction in Terms” című cikkében fejti ki a koncepció lényegét, in Journal of Common 
Market Studies 2002 Volume 40, Number 2, 235–258. o.

  8 A soft power-ről lásd részletesebben: Nye, Joseph: Soft Power, in Foreign Policy, No. 80, Autumn, 1990, 
153–171. o.

  9 A civil, normatív és puha hatalom koncepcióiban ugyan számos párhuzamosság, átfedés fedezhető fel, 
a külpolitikai eszközökben és módszerekben rejlő főleg hangsúlybeli különbözőség okán az EU nemzet-
közi szerepvállalására vonatkozó külön kategóriaként érdemes kezelni ezeket a teóriákat. Jelen tanulmány 
nem szinonimaként, hanem a nemzetközi viszonyok liberális elméletéből gyökerező rokon megközelíté-
sekként tekint ezen teóriákra.

10 Az EU öndefiníciójára vonatkozóan lásd részletesebben: Molnár Anna: Az Európai Unió külkapcsolati 
rendszere és eszközei, Budapest, Dialóg Campus Kiadó, 2018, 27–42. o.; Juhász: i. m. 41. o.
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legitimációjának dimenzióit (jogi-normatív, politikai és szociológiai), akkor azt lát-
hatjuk egyrészt, hogy a legitimáció minden szintjén komoly deficittel küzd az Unió, 
másrészt – a Sophia művelet példáján keresztül –, hogy esetenként a legitimitás 
különböző dimenziói kollízióba kerülnek egymással.

Jelen tanulmány célja, hogy áttekintse az EU válságkezelési tevékenysége legiti-
mációjának jogi-normatív, politikai és szociológiai dimenzióit, az ott tapasztalható 
legitimitásdeficit forrásait, okait, valamint a csökkentésüket, ellensúlyozásukat szol-
gáló lehetőségeket.

II. 1. Jogi-normatív legitimitás
II. 1. 1. Az Európai Unió válságkezelési tevékenységének uniós jogalapja

A KBVP és az ennek keretében végzett uniós válságkezelés elsődleges jogalapját az 
Európai Unióról szóló szerződés (EUSz) vonatkozó rendelkezései jelentik. Ahogy 
azonban arra Törő Csaba is rámutat, a KBVP eszközei, intézményei, képességei 
nagymértékben a szerződéseken kívül jöttek létre, és működnek ma is, azokat az 
uniós soft law (európai tanácsi következtetések) vagy másodlagos jogforrások (taná-
csi határozatok, együttes fellépések) tartalmazzák.11

II. 1. 2. A KBVP tartalma

Az EUSz 42. cikkének (1) bekezdése értelmében: „A közös biztonság- és védelempo-
litika a közös kül- és biztonságpolitika szerves része. E politika polgári és katonai 
eszközök igénybevételével biztosítja az Unió műveleti képességét. Az Unió ezeket 
az eszközöket az Egyesült Nemzetek Alapokmányának alapelveivel összhangban 
igénybe veheti az Unión kívüli békefenntartó, konfliktusmegelőző és a nemzetközi 
biztonságot erősítő missziókban.”

A KBVP tehát lényegében a KKBP műveleti ágát képező terület, amely felöleli 
a polgári és katonai válságkezelési képességeket egyaránt. Az EUSz 42. cikkének 
(1) bekezdése továbbá az EU műveleti képességeinek használatát expressis verbis az 
ENSZ Alapokmányának elveivel összhangban rendeli el.

Az EUSz 43. cikkének (1) bekezdése részletezi, specifikálja az Unió által vég-
rehajtható válságkezelési feladatokat, ezek az úgynevezett kibővített petersbergi 
feladatok,12 amelyeket az EU a Nyugat-európai Uniótól „örökölt”, amikor annak 
válságkezelési feladatait 1999-ben átvette, és amelyeket az Amszterdami Szerződés 
nevesített először az uniós elsődleges jogban. A jelenleg hatályos rendelkezés értel-

11 Törő Csaba: Az Európai Unóról szóló szerződés 42. cikkének magyarázata. In Osztivits András (szerk.): 
Az Európai Unióról és az Európai Unió működéséről szóló szerződések magyarázata 1. Kommentár, Bu-
dapest, Complex Kiadó, 2011, 402. o.

12 A Nyugat-európai Unió Miniszteri Tanácsának 1992. június 19-i Petersbergi Nyilatkozata határozta meg 
a szervezet által ellátandó válságkezelési feladatoknak a körét, úgymint humanitárius és mentési felada-
tok, békefenntartás és harcoló erők válságkezelésben kifejtett tevékenysége, beleértve a béketeremtést is.  
Petersberg Declaration of the Western European Union Council of Ministers Bonn, 19 June 1992, 6. o. 
http://www.weu.int/documents/920619peten.pdf (letöltve: 2019. 07. 28.) 
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mében az alábbi típusú missziók végrehajtása során lehetséges az Unió polgári és 
katonai eszközeinek igénybevétele:

 – leszerelési műveletek;
 – humanitárius és mentési feladatok;
 – katonai tanácsadói és segítségnyújtási feladatok;
 – konfliktus-megelőzés;
 – béketeremetés;
 – békefenntartás;
 – konfliktusokat követő stabilizációs műveletek.

A KBVP továbbfejlesztésének irányára vonatkozóan az EUSz 42. cikk (2) bekez-
dése ad iránymutatást, miszerint az magában foglalja egy közös uniós védelempolitika 
fokozatos kialakítását, amely – ha az Európai Tanács egyhangúlag úgy határoz –, 
közös védelemhez vezet. 

Amíg a közös védelempolitika az Unió biztonsági kihívásokra adott polgári és 
katonai válaszlépéseit, válságkezelési tevékenységét jelenti, amelyet azonban nem 
az EU, hanem harmadik országok területén hajt végre, addig a közös védelem alatt 
a tagállamok hagyományos értelemben vett, katonai eszközökkel történő kollektív 
védelmét értjük, amely egy tagállamot ért külső támadás esetére biztosítja a többi 
tagállam segítségnyújtását.13 Az Európai Tanács kollektív védelemre vonatkozó egy-
hangú döntését azonban a tagállamoknak alkotmányos követelményeiknek megfe-
lelően meg kell erősíteniük, amely a tagállamok közötti konszenzus kialakításán túl 
a másik gyenge pontját jelentheti az uniós szintű kollektív védelem bevezetésének.

Az EUSz 42. szakasz (2) bekezdésének folytatása arra a KBVP-vel és annak 
perspektivikus fejlődésével kapcsolatos tagállami (elsősorban Dánia, Hollandia, 
Portugália részéről tapasztalható) és egyesült államokbeli fenntartásokra reagál, 
amelyek nem kívánnak az Észak-atlanti Szerződés Szervezetének (NATO) vetély-
társat teremteni a KBVP továbbfejlesztésével. E szerint: „Az Unió e szakasz sze-
rinti politikája nem érinti egyes tagállamok biztonság- és védelmi politikájának 
egyedi jellegét, tiszteletben tartja azoknak a tagállamoknak az Észak-atlanti Szer-
ződés alapján vállalt kötelezettségeit, amelyek közös védelmüket az Észak-atlanti 
Szerződés Szervezetében (NATO) látják megvalósítottnak, és összeegyeztethető az 
annak keretében meghatározott közös biztonság- és védelempolitikával.”

II. 1. 3. A KBVP intézmény- és döntéshozatali rendszere;  
a katonai válságkezelési műveletek indításnak folyamata

Ahogyan az előzőekben is említettük, a KKBP és annak keretei között működő KBVP 
az EU kormányközi együttműködés alá eső politikaterülete, ennek megfelelően a 
tagállami érdekek érvényesítését szolgáló intézmény, a Tanács a döntéshozatali 
folyamat legfontosabb szereplője. A válságkezelési műveletek elindítására vonat-
kozó rendelkezéseket az EUSz 28., 42. és 43. cikkei tartalmazzák. 

13 Törő: Az Európai Unióról…, 401–402. o.
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A 42. cikk (4) bekezdése értelmében a közös biztonság- és védelempolitikára 
vonatkozó határozatokat, ideértve a válságkezelési műveleteket is, a Tanács fogadja 
el egyhangúlag, az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője vagy egy tag-
állam kezdeményezése alapján. A 28. cikk (1) és a 43. cikk (2) bekezdése pedig 
kimondja: a Tanács a határozatban meghatározza a missziók céljait, hatókörét, 
az Unió rendelkezésére bocsátandó eszközöket és végrehajtásuk általános feltételeit. 

Fontos hangsúlyoznunk azonban, hogy az EUSz lényegében a válságkezelési 
művelet elindításának végpontját, az erről szóló jogi aktus kezdeményezését, 
elfogadását és főbb tartalmi elemeit szabályozza, azonban egy-egy katonai művelet 
elindításáról szóló döntés egy sokszereplős és többlépcsős folyamat végeredménye, 
amelyben a Tanács és a főképviselő mellett kiemelt szerepe van az úgynevezett. 
KBVP-struktúráknak.14 

Björjkdahl és Strömvik nyomán a válságkezelési műveletekről szóló döntéshoza-
talnak három fő előkészítő fázisát különböztethetjük meg, úgymint 1. kezdeménye-
zés; 2. információgyűjtés; 3. tervezés.15

1. kezdeményezés: az EUSz fenti rendelkezései szerint válságkezelési művelet 
indításáról szóló határozat kezdeményezése a főképviselőtől vagy egy tagállamtól 
származhat. A tagállamoktól származó kezdeményezések a gyakorlatban először 
informális fórumokon bukkannak fel, majd csak ezt követően kerülnek valameny-
nyi tagállam elé. A tagállamok ráadásul nem egyformán aktívak a válságkezelési 
műveletek kezdeményezése területén, kiemelendő a kilépés mellett döntő Egyesült 
Királyság és Franciaország aktivitása. Sok esetben egy új KBVP-művelet elindítá-
sának gondolata nem a főképviselőtől vagy valamely tagállam részéről merül fel, 
hanem EU-n kívüli szereplőktől, tipikusan az ENSZ-től vagy éppen az adott konf-
liktusban érintett államtól származik.16

2. információgyűjtés: amennyiben a kezdeményezés fázisában úgy tűnik, hogy a 
tagállamok alapvetően kivitelezhetőnek tartják a művelet végrehajtását, a következő 
fázisban megkezdődik az adott válságszituáció és a válságkezelés megvalósítható-
sága részleteinek a megismerése. Az információgyűjtés szakaszának kulcsszereplői 
a Politikai és Biztonsági Bizottság (PBB), a Helyzetelemző Központ, az EU Műhold-
központja, az Európai Bizottság, a tagállamok és adott esetben az EU különleges 
képviselője.17 Amennyiben az információgyűjtés szakaszában a művelet megvaló-
síthatóságával kapcsolatban kételyek merülnek fel, a kérdés lekerülhet a napirend-

14 Az úgynevezett. KBVP-struktúrák: Politikai és Biztonsági Bizottság, az EU Katonai Bizottsága, az EU 
Katonai Törzse, Politikai-Katonai Csoport, Polgári Válságkezelési Bizottság, Válságkezelési Tervezési 
Igazgatóság, Polgári Tervezési és Irányítási Képesség, az EU Műveleti Központja, az EU Műhold Köz-
pontja, az EU Biztonsági Tanulmányok Intézete és az Európai Védelmi Ügynökség. Lásd részletesebben az 
Európai Külügyi Szolgálat honlapján: https://eeas.europa.eu/topics/common-security-and-defence-policy-
csdp/5392/csdp-structure-instruments-and-agencies_en

15 Björkdahl, Annika – Strömvik, Maria: EU Crisis Management Operations. ESDP Bodies and Deci-
sion-Making Procedures. Danish Institute for International Studies Report, 2008, 24–26. o.

16 Uo. 26. o.
17 Uo. 26–27. o.
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ről, azonban ha a PBB úgy ítéli meg, hogy kivitelezhető a művelet és a tagállamok 
támogatottsága is adott, akkor kezdetét veszi a tervezési fázis.18

3. tervezés: a katonai műveletek tervezési szakasza lényegében a missziók elő-
készítését jelenti, amikor is biztosítani kell, hogy a célok eléréséhez szükséges 
intézkedések időben megtehetők legyenek mind a művelet megkezdése előtt, mind 
a végrehajtás során az előre látható és a nem várt események bekövetkezte esetén egy-
aránt. Ez rendszerint különböző opciók és a megoldásukra alkalmazandó alternatívák 
mérlegelését igényli. A katonai műveletek tervezési szakasza négy szinten zajlik:

 – politikai stratégiai tervezés;
 – katonai stratégiai tervezés;
 – hadműveleti szintű tervezés;
 – taktikai szintű tervezés.19

A katonai műveletek stratégiai szintű tervezési folyamatának fő aktorai az EU 
Katonai Bizottsága, az EU Katonai Törzse, a Válságkezelési Tervezési Igazgatóság, 
a Politikai és Biztonsági Bizottság, valamint a Tanács. A politikai stratégiai terve-
zés eredménye a Tanács katonai művelet elindításáról rendelkező, műveleti fellé-
pésről szóló határozata, amely olyan előkészítő dokumentumokon nyugszik mint a 
válságkezelési koncepció és a katonai stratégiai opciók. A katonai stratégiai tervezés 
szakaszában a későbbi műveleti tervezés alapjául szolgáló létesítő katonai irányelv 
(initiating military directive) kidolgozása zajlik és rendszerint ebben a szakaszban 
történik a misszió műveleti parancsnokságának20 kijelölése is. Majd a műveleti 
parancsnok irányításával a műveleti tervezés szakasza kezdődik a koncepció, a terv 
és az erő követelmény-jegyzék kidolgozásával, valamint ekkor zajlik az utóbbi doku-
mentumon alapuló erőlétesítési folyamat is.21

Látható tehát, hogy a politikaterület kormányközi jellegéből adódóan a válság-
kezelési műveletek indításáról szóló határozatok elfogadásának egyedüli szereplője 
a Tanács, a műveleteket előkészítő tervezési dokumentumok kidolgozói pedig az ún. 
KBVP-struktúrák. 

A politikaterületek túlnyomó többségében társ jogalkotó státusszal bíró Európai 
Parlament a KKBP és a KBVP területén nem rendelkezik normatív hatáskörrel, 
azaz nem vesz részt ezen politikák jogalkotási folyamatában, amely a KBVP és 

18 Uo. 27. o.
19 The European Union Concept for Military Planning at the Political Strategic Level Brussels, 23 February 

2015, 7. o. http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-6432-2015-INIT/en/pdf (letöltve: 2019. 07. 28.)
20 A műveleti parancsnokság kijelölése kapcsán három opció áll az EU rendelkezésére: 1. a Berlin Plusz 

megállapodás értelmében a NATO Európai Főparancsnokságán belül helyezik el; 2. az EU rendelkezésére 
álló öt nemzeti parancsnokság (Mont Valérien, Potsdam, Larissa, Róma, Northwood) valamelyikét veszi 
igénybe; 3. az EU Katonai Törzsén belül kialakított Műveleti Központját aktiválja. Rehrl, Jochen – Weis-
serth, Bernhard: Handbook on CSDP. The Common Security and defence Policy of the European Union, 
Vienna, Armed Forces Printing Shop, 2010, 60. o.

21 Juhász: i. m. 135–139. o. A katonai műveletek előkészítő és döntéshozatali eljárásáról részletesebben lásd 
még: Merlingen, Michael: EU Security Policy. What It Is, How It Works,Why It Matters, Colorado, Lynne 
Rienner Publishers, 2012, 117–125. o.; Molnár: i. m. 261–263. o.
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az Unió válságkezelési tevékenysége demokratikus legitimitásdeficitjének egyik fő 
forrása, amit a későbbiekben részletezünk. 

Az EU válságkezelési tevékenysége feletti európai bírósági kontrollról sem 
beszélhetünk, hiszen a KKBP/KBVP kormányközi jellegéből adódóan az EUSz 24. 
cikk (1) bekezdése értelmében az Európai Bíróság nem rendelkezik hatáskörrel ezen 
politikaterületeken. Két igen szűkre szabott kivételt tartalmaz a 24. cikk. Egyrészt 
az Európai Bíróság ellenőrzi az EUSz 40. cikkének betartását, miszerint a KKBP/
KBVP és más uniós politikák végrehajtása során az intézmények nem sérthetik egy-
más hatáskörét. Másrészt az Európai Bíróság felülvizsgálhatja a természetes vagy 
jogi személyekre vonatkozóan elfogadott korlátozó intézkedéseket előíró határoza-
tok jogszerűségét.22

II. 1. 4. A KBVP-műveletek nemzetközi jogi felhatalmazásának kérdése 
II. 1. 4. 1. Az erőszak alkalmazása jogosságának kérdése

A háború indításának a joga (ius ad bellum) a szuverenitásból eredő, minden államot 
megillető korlátlan jog volt az ókortól lényegében az 1907-es Drago-Potter egyez-
mény aláírásáig, amely a pénztartozás behajtása céljából alkalmazott fegyveres 
konfliktus alkalmazásának tilalmát mondta ki, majd az I. világháborút követően alá-
írt Nemzetek Szövetsége Egyezségokmánya minősítette a háborúindítást jogellenes-
nek bizonyos esetekben és nemzetközi jogi szankciókat társított hozzájuk. 1928-ban 
a Kellogg-Briand egyezményben az aláíró államok lemondtak a háborúról mint az 
államok közötti viták rendezési módjáról, jogellenessé nyilvánítva a háború minden 
fajtáját, kivéve a védelmi és a szankcionáló célzatú háborút.23

A háborúindítás jogának korlátozása érdekében tett kísérleteket követően a II. 
világháború okozta világégés következtében került sor az erőszak alkalmazásnak 
általános tilalmazására, amelyet az 1945-ben aláírt Egyesült Nemzetek (ENSZ) 
Alapokmánya 2. cikkének (4) bekezdése mond ki: „A Szervezet összes tagjainak 
nemzetközi érintkezéseik során más Állam területi épsége, vagy politikai függet-
lensége ellen irányuló vagy az Egyesült Nemzetek céljaival össze nem férő bármely 
más módon nyilvánuló erőszakkal való fenyegetéstől vagy erőszak alkalmazásától 
tartózkodniuk kell.”24 Az ENSZ Alapokmány hivatkozott rendelkezése szándékosan 
nem a háború, hanem az erőszak alkalmazásának és az azzal való fenyegetésnek 
a tilalmát mondja ki, azaz a háborúnak nem minősülő fegyveres konfliktusokra is 
kiterjeszti a prohibíciót.25

22 Juhász: i. m. 112. o.
23 Bartha Orsolya: A fegyveres összeütközések fogalma, fajtái és elhatárolásuk. In Ádány Tamás Vince –

Bartha Orsolya – Törő Csaba (szerk.): A fegyveres összeütközések joga, Budapest, Zrínyi Kiadó, 2009, 
23–24. o.

24 1956. évi I. törvény az Egyesült Nemzetek Alapokmányának törvénybe iktatásáról. https://net.jogtar.hu/
jogszabaly?docid=95600001.tv (letöltve: 2019. 07. 31.)

25 Kajtár Gábor: Az erőszak tilalma. In Jakab András – Fekete Balázs (szerk.): Internetes jogtudományi 
Enciklopédia (Nemzetközi jog rovat, rovatszerkesztő: Sulyok Gábor) [14]–[15], 4. o. http://real.mtak.
hu/83265/1/az_eroszak_tilalma_u.pdf (letöltve: 2019. 07. 31.)
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Két kivételt állapít meg az ENSZ Alapokmány az erőszak alkalmazásának tilalma 
alól: az ENSZ Biztonsági Tanácsa (BT) felhatalmazásával alkalmazott fegyveres 
erő (39. cikk) és az egyéni vagy kollektív önvédelem jogát (51. cikk). A kollektív 
biztonság rendszerében, amelyben az Alapokmányt aláírók a nemzetközi béke és 
biztonság fenntartásáért a fő felelősséget a BT-re ruházták (24. cikk (1.) bekezdés), 
a BT felhatalmazásával alkalmazott erőszak megelőzi az önvédelemhez való jogot.26

II. 1. 4. 2. Az EU katonai műveleteinek biztonsági tanácsi felhatalmazása

Az Európai Unió – mint magát a nemzetközi viszonyok elsősorban civil vagy norma-
tív hatalmaként definiáló szereplője – számára kiemelt fontossággal bír a nemzetközi 
rendszer és a külkapcsolatai alakítása során a nemzetközi jog betartása és betarta-
tása, valamint az ENSZ primátusán alapuló multilateralizmus kialakítása.

Ahogyan az EU 2016-ban elfogadott globális biztonsági stratégiája fogalmaz: 
„Az EU egy olyan szabályokon alapuló világrendet fog előmozdítani, amelynek 
alapelve a multilateralizmus és középpontjában az Egyesült Nemzetek Szervezete 
áll.”27

A nemzetközi jogra, az ENSZ-re és annak Alapokmányában foglalt elvekre tör-
ténő hivatkozás az uniós elsődleges jogban is megjelenik. Az EUSz az EU külső 
tevékenységeinek (beleértve a KBVP-t is) elveit és céljait deklaráló 21. cikkének 
(1) bekezdése szerint az Unió külső tevékenysége a demokrácia, a jogállamiság, 
az emberi jogok és az alapvető szabadságok egyetemes és oszthatatlan volta, 
az emberi méltóság tiszteletben tartása, az egyenlőség és szolidaritás, a nemzetközi 
jog tiszteletben tartása princípiumaira és az ENSZ Alapokmányban foglalt elvekre 
épül. Az EUSz 42. cikkének (1) bekezdése – ahogy az előzőekben ismertettük – 
pedig a KBVP keretében indított válságkezelési műveletei során használt polgári 
és katonai képességeknek az ENSZ Alapokmányának elveivel összhangban történő 
használatáról rendelkezik.

Az eddigiekből következik, hogy az EU az eddig indított katonai műveletei 
során minden esetben az ENSZ Biztonsági Tanácsának felhatalmazása alapján 
járt el, azaz mindegyik nemzetközi jogi alapját az ENSZ BT vonatkozó határozata 
jelentette. Az ENSZ BT felhatalmazása lehet általános, amikor bármely arra képes 
és hajlandó államot vagy nemzetközi szervezetet hív fel a nemzetközi béke és biz-
tonság helyreállítására irányuló válságkezelési művelet indítására mint például a 
2003-ban a Kongói Demokratikus Köztársaságban indított Artemis28 és a 2008-
tól Szomália partjainál működő EU NAVFOR Atalanta29 műveletek esetében, vagy 

26 Uo. [20]–[21] 5. o. 
27 Közös jövőkép, közös fellépés: Erősebb Európa. Globális stratégia az Európai Unió kül- és biztonságpoliti-

kájára vonatkozóan, 6. o. http://www.eeas.europa.eu/archives/docs/top_stories/pdf/eugs_hu_.pdf (letöltve: 
2019. 07. 31.)

28 UNSC Resolution 1484 (2003). http://unscr.com/en/resolutions/doc/1484 (letöltve: 2019. 08. 01.)
29 UNSC Resolution 1814, 1816 és 1838 (2008). http://unscr.com/en/resolutions/doc/1814 ; http://unscr.com/

en/resolutions/doc/1816; http://unscr.com/en/resolutions/doc/1838 (letöltve: 2019. 08. 01.)
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szólhat kifejezetten az Európai Uniónak, ahogyan ez történt a 2006-ban telepített 
EUFOR RD Congo30 vagy a 2008-ban indított EUFOR Tchad31 során.32

A válságkezelési műveletek nemzetközi jogi legitimitásának másik forrása lehet, 
ha a válságkezelési művelet telepítése szerinti állam kormánya felkérésére történik 
a művelet indítása, a KBVP gyakorlati működéséből azonban az látszik, hogy az EU 
ilyen esetben is ragaszkodott az ENSZ BT felhatalmazásához is.33

Az ENSZ BT felhatalmazása rendszerint meghatározott időre, céllal és jól 
körülhatárolt, konkrét feladatok ellátásáról szól, és az ENSZ felügyelete a felhatal-
mazás megadásával sem szűnik meg, ahogy az ENSZ Alapokmányának 54. cikke 
fogalmaz: „A Biztonsági Tanácsot minden olyan tevékenységről állandóan és 
kimerítően tájékoztatni kell, amelyet a nemzetközi béke és biztonság fenntartása 
céljából regionális megállapodások vagy szervezetek útján indítottak meg vagy 
terveznek.” AZ ENSZ BT tehát folyamatosan nyomon követi, hogy valóban a man-
dátumában megfogalmazott célokkal, eszközökkel és feladatok révén történik-e 
az adott katonai válságkezelési művelet végrehajtása. Az EU ezen tájékoztatási 
kötelezettségének a rendszeres (általában 3 vagy 6 havi) írásbeli jelentések révén 
tesz eleget. Az ENSZ és az Unió közötti válságkezelés területén történő kapcso-
lattartásnak azonban nemcsak az írásbeli jelentések szolgálnak eszközül; az EU 
külügyi és biztonságpolitikai főképviselője évente beszámol az ENSZ BT előtt az 
EU polgári és katonai válságkezelési tevékenységéről – azokról is, amelyek nem 
igényeltek biztonsági tanácsi felhatalmazást –, valamint nem szabad megfeled-
keznünk az ENSZ BT állandó vagy ideiglenes tagsággal bíró EU-tagállamokon 
keresztüli kapcsolattartásáról sem.34

II. 1. 4. 3. Az ENSZ BT felhatalmazása körüli kérdések

Az ENSZ Biztonsági Tanácsa felhatalmazásán alapuló uniós katonai műveletek két 
fontos kérdést vetnek fel, egyrészről az EU intézményi autonómiájának – amely 
kulcs fontosságú az EU független biztonsági szereplőként való fellépéséhez –, más-
részt az ENSZ BT legitimitásának a problematikáját. 

30 UNSC Resolution 1671 (2006). http://unscr.com/en/resolutions/doc/1671 (letöltve: 2019. 08. 01.)
31 UNSC Resolution 1778 (2007). http://unscr.com/en/resolutions/doc/1778 (letöltve: 2019. 08. 01.)
32 Törő Csaba: The Practice and Patterns of EU Military Operations in Concert with the United Nations,  

in Journal of Conflict and Security Law, July 2015, 22. o. 
 https://www.researchgate.net/publication/ 283890563_The_Practice_and_Patterns_of_EU_Military_

Operations_in_Concert_with_the_United_Nations (letöltve: 2019. 08. 01.)
33 Az EU első katonai művelete, a Macedóniában indított Concordia esetében a macedón kormány felkérése 

mellett az ENSZ BT 1371 (2001) határozata is felhatalmazta az EU-t a válságkezelési tevékenységre, de ez 
volt a helyzet az EUFOR RD Congo, az EUFOR Tchad vagy az EUTM Mali esetében is.

34 Törő: The Practice and Patterns…, 25–26. o.
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Annak ellenére, hogy az EU elismeri az ENSZ BT elsődleges felelősségét a 
nemzetközi béke és biztonság fenntartása területén,35 ragaszkodik az ún. intézmé-
nyi autonómiájához, azaz ahhoz, hogy a válságkezelési műveleteit a saját döntés-
hozatali rendszerének eredményeként, elsősorban saját képességei és parancsnoki 
lánca felhasználásával hajtsa végre, valamint saját intézményein keresztül ellen-
őrizze. Ezt támasztja alá, hogy a KBVP fennállása óta egyetlen olyan uniós katonai 
művelet sem volt, amely az ENSZ irányítása alatt állt volna, ugyanakkor számos 
katonai missziót indított az EU valamely ENSZ-művelet támogatása céljával, akár 
azzal párhuzamosan (EUTM Mali – MINUSMA), akár azt megelőzően (EUFOR 
Tchad – MINURCAT és EUFOR RCA – MINUSCA). 

Ahogy arra Törő Csaba rámutat, azzal, hogy az intézményi autonómia jegyében 
az EU-műveletek feletti döntéshozatal, irányítás és ellenőrzés az ENSZ-től függetle-
nül, kizárólag az uniós intézményrendszeren belül zajlik, a KBVP-műveletek ENSZ 
felhatalmazás szerinti, azaz jogszerű és hatékony végrehajtásáért való felelősség az 
Európai Uniót terheli.36

A független biztonsági szereplő és az ehhez szükséges intézményi autonómia 
központi jelentőségét támasztja alá az is, hogy az EU ugyan – a soft law jellegű 
dokumentumokban és az uniós elsődleges joganyagban egyaránt – hivatkozik 
az ENSZ Alapokmányában lefektetett elvek szerinti nemzetközi fellépésre, vala-
mint az ENSZ BT központi és elsődleges szerepére a nemzetközi béke és biztonság 
szavatolása területén, azonban egyetlen politikai vagy éppen jogi dokumentum 
sem mondja ki expressis verbis, hogy az EU katonai válságkezelési tevékenysége 
gyakorlásának, azaz katonai műveletek telepítésének előfeltétele lenne az ENSZ 
BT felhatalmazása.

A biztonsági tanácsi felhatalmazással kapcsolatban számos kritika fogalmazó-
dott meg, nemcsak az EU-műveleteknek adott mandátumok, hanem általában az 
erőszak alkalmazására irányuló felhatalmazásokkal összefüggésben, és bár jelen 
tanulmány nem az ENSZ BT kollektív biztonsági rendszerben betöltött központi 
szerepéről szól, érdemes legalább csak futólagosan érintenünk a kérdést. A „felha-
talmazó felhatalmazásának”37 kérdése a hidegháborút követően vált akuttá, amikor 
is a BT kikerülve a nagyhatalmi szembenállás okozta bénulás állapotából, elkezdte 
tömegesen meghozni a fegyveres erő alkalmazására felhatalmazó határozatait, ame-
lyekkel kapcsolatban az alábbi jogi és politikai jellegű fenntartások fogalmazódtak, 
illetve fogalmazódnak meg (lásd a következő oldalon):

35 European Council Presidency Conclusions Göteborg, 15–16 June 2001, 12. o. https://ec.europa.eu/smart-
regulation/impact/background/docs/goteborg_concl_en.pdf (letöltve 2019. 08. 01.)

36 Törő: The Practice and Patterns…, 24. o.
37 Blokker, Niels: Is the Authorization Authorized? Powers and Practice of the UN Security Council to Autho-

rize the Use of Force by ’Coalition of the Able and Willing’, in EJIL (2000), Vol. 11, No. 3, 541–568. o., 541. o. 
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 – van-e az ENSZ BT-nek kifejezett felhatalmazása az ENSZ Alapokmányban a 
kényszerítő intézkedés delegálására a nemzetközi béke és biztonság helyreál-
lítása érdekében;38

 – biztosított-e a megfelelő ellenőrzés és elszámoltathatóság az ENSZ BT részé-
ről a delegált kényszerítő intézkedést alkalmazók felett;39

 – a BT – sok más nemzetközi szervezethez hasonlóan – maga is legitimitásdefi-
cittel küzd, amely két fontos forrásból táplálkozik: régóta hangoztatott kritika 
a BT összetétele és a reprezentativitás hiánya, valamint az állandó tagokat 
megillető vétójog kérdése.40

II. 1. 4. 4. A nemzetközi jogi felhatalmazás (részleges) hiányának kérdése 
– a Sophia-művelet példája

A migrációs válság kezelése kapcsán az EU igyekezett átfogó – azaz polgári és kato-
nai – válságkezelési képességeket és eszközöket alkalmazni, ennek során telepítet-
ték a Közép-Mediterráneum térségében az Unió második tengerészeti műveletét, a 
Sophiát. Habár a déli tagállamok (Olaszország, Spanyolország és Málta) már a válság 
csúcspontjának tekinthető 2015 előtt is szorgalmazták a közös európai válaszadást, 
a katonai válságkezelési művelet elindításának szándéka csak azt a 2015. április 19-i 
hajószerencsétlenséget követően született meg, amelynek következtében több mint 
700 migráns fulladt a Földközi-tengerbe.41 Erre való szinte azonnali reakcióként 
április 20-ára rendkívüli Európai Tanács-ülést hívtak össze, amelyen az állam- és 
kormányfők megbízták Federica Mogherinit, az EU akkori külügyi és biztonság-
politikai főképviselőjét, hogy tegye meg az előkészületeket egy esetleges KBVP-
művelet elindítása érdekében, és aki május 11-én meg is jelent az ENSZ BT előtt, 
hogy támogatást és felhatalmazást szerezzen az EU tervezett katonai műveletének. 
Az uniós tervek azonban számos kritikát váltottak ki, Ban Ki Mun ENSZ-főtitkártól 
kezdve Líbia nemzetközi közösség által elismert kormányán át a vétójoggal bíró 
Oroszországgal bezárólag.42 

A művelet mandátumával kapcsolatos ENSZ BT-n belüli polémia ellenére a 
Tanács 2015. május 18-i 2015/778 KKBP határozatával a művelet elindításáról dön-
tött. A határozat eredetileg kettős célt tűzött ki a művelet végrehajtásával kapcso-

38 Uo. 547–552. o.
39 Uo. 555–560. o.
40 Lásd részletesebben: Morris, Justin – Wheeler, Nicholas J.: The Security Council’s Crisis of Legitimacy 

and the Use of Force, in International Politics, 2007, 44. o., 214–231. o. és Stephen, Matthew D.: Legitimacy 
Deficits of International Organizations: design, drift, and decoupling at the UN Security Council, in Cam-
bridge Review of International Affairs, 31:1, 96–121. o.

41 Tardy, Thierry: Operation Sophia: tackling the refugee crisis with military means. Eropaen Union Institute 
for Security Studies, 1. o. https://www.files.ethz.ch/isn/193999/Brief_30_Operation_Sophia.pdf (letöltve: 
2019. 08. 02.)

42 Lásd részletesebben: Juhász Krisztina: Az Európai Unió közös biztonság- és védelempolitikájának szere-
pe a migrációs válság kezelésében: az EUNAVFOR MED/ Sophia művelet. In Besenyő János – Miletics 
Péter – Orbán Balázs (szerk.): Európa és a Migráció, Budapest, Zrínyi Kiadó, 2019, 364–382. o.



│ 79Az Európai Unió regionális biztonsági szerepének legitimációs kérdései

latban, egyrészt az üzletszerűen működő embercsempész-hálózatok felszámolását a 
térségben, másrészt a további emberveszteségek megelőzését a Földközi-tenger déli 
és középső részén.43

A határozat a hiányzó ENSZ-felhatalmazás miatt a művelet végrehajtását három 
egymást követő fázisra osztotta. Az első szakaszban az embercsempész-hálózatok 
felderítése és megfigyelése zajlik a nyílt tengeren, elsősorban információgyűjtés 
és őrjáratozás útján. A második fázis maga is két lépcsőben zajlik, amennyi-
ben 1) a Sophia erői az alkalmazandó nemzetközi jognak megfelelően hajóra száll-
nak, átkutatják, eltérítik és lefoglalják a nyílt vizeken az embercsempész-gyanús 
hajókat 2) az ENSZ BT felhatalmazásával vagy az érintett parti állam beleegye-
zésével hajóra szállnak, átkutatják, lefoglalják és eltérítik nemzetközi vizeken vagy 
az érintett állam parti vizein és beltengerén az embercsempész-gyanús hajókat. 
A művelet végrehajtásának harmadik szakaszában pedig a művelet az ENSZ BT fel-
hatalmazásával vagy az érintett parti állam beleegyezésével annak területén (bele-
értve tehát a szárazföldjét és légterét is) meg tesz minden szükséges intézkedést 
(beleértve a felettük való rendelkezést és a működésképtelenné tételt) az embercsem-
pész-gyanús hajókkal szemben.44 Közben az EU továbbra is igyekezett az ENSZ BT-
től felhatalmazást szerezni,45 hogy a művelet a második, fegyveres erő alkalmazását 
is igénylő fázisába léphessen. Az ENSZ BT várva várt, felhatalmazást tartalmazó 
2240-es számú határozatát végül 2015. október 9-én fogadták el, igaz, ekkor már 
a Politikai és Biztonsági Bizottság 2015. szeptember 28-i döntése nyomán október 
7-től a művelet végrehajtása a második szakasz első lépcsőfokára lépett, lényegében 
tehát ex post ENSZ BT felhatalmazásról beszélhetünk. Az EU azonban nem azt 
kapta, amit várt, hiszen a 2240 (2015) számú ENSZ BT határozat az elfogadásától 
számított egyéves időtartamra adott felhatalmazást az ENSZ-tagállamoknak (tehát 
nem kifejezetten az EU-nak), hogy a nyílt tengeren minden eszköz használatával 
átvizsgálják és lefoglalják azokat a vízi járműveket, amelyekkel szemben alapos a 
gyanú, hogy embercsempészetre vagy emberkereskedelemre használnak Líbiából.46

A BT felhatalmazása tehát a fegyveres erők alkalmazására is kiterjedt, de csak 
a nyílt vizeken teszi lehetővé az embercsempészgyanús hajók átvizsgálását és lefog-
lalását. Líbia parti vizeire, beltengerére és szárazföldjére nem vonatkozik a felha-
talmazás, ami azt jelenti egyúttal, hogy a Sophia művelet nem tudott és megfelelő 

43 A Tanács 2015/778 (KKBP) határozata (2015. május 18.) az Európai Uniónak a földközi-tengeri térség déli 
középső részén folytatott katonai műveletéről (2) és (3) preambulum-bekezdés.

44 Uo. 2. cikk (2) bekezdés.
45 Annak érdekében, hogy az EU megszerezze az ENSZ BT felhatalmazását, az Európai Tanács 2015. április 

23-i nyilatkozatában használt fordulat helyett, miszerint „az EU szisztematikusan törekszik a hajók azono-
sítására, megállítására és megsemmisítésére”, a művelet elindításáról szóló 2015/778 KKBP határozatban 
már úgy fogalmaz, hogy „az EU szisztematikusan törekszik a hajók azonosítására, elfogására és a felet-
tük való rendelkezésre”. European Parliament: EU mounts new maritime operation to tackle Mediterra-
nean people traffickers, 5 June 2015. http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2015/559489/
EPRS_ATA(2015)559489_EN.pdf (letöltve 2019. 08. 08.), 2. o.

46 ENSZ BT 2240 (2015) sz. határozat 7., 8. és 10. pont.
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felhatalmazás hiányában azóta sem tud a mandátuma végrehajtásának második sza-
kaszának második lépcsőjére, valamint a harmadik fázisába lépni.

Tekintettel arra, hogy az embercsempész-hálózatok elleni fellépés nyílt vizeken 
csak igen korlátozott eredményeket képes realizálni, a művelet tevékenységének 
oroszlánrésze az életmentésre korlátozódott, egészen a mandátumának 2016. június 
20-i kiterjesztéséig, amely további két feladatot jelölt ki a művelet számára: a líbiai 
tengerészet és parti őrség kiképzését, valamint az ENSZ által elrendelt fegyverem-
bargó végrehajtásában való részvételt.47

Az EU második tengerészeti művelete kapcsán tehát az Uniónak hosszasan 
kellett kampányolnia a BT-ben a felhatalmazásért, amelyet aztán csak részlegesen 
kapott meg, emiatt a művelet mandátuma végrehajtásának jelentős része ellehetet-
lenült, tekintettel, hogy az EU ragaszkodik az ENSZ BT felhatalmazáshoz és az 
ezáltal biztosított nemzetközi jogi legitimációhoz.

II. 2. Az EU válságkezelési tevékenysége legitimitásának  
politikai és szociológiai dimenziója

A legitimitás előzőekben ismertetett normatív vetülete mellett nem feledkezhetünk 
meg annak politikai és szociológiai megközelítéséről sem, annál is inkább mert 
egy nemzetközi szereplő kül- és biztonságpolitikai lépései, kiemelten a válságke-
zelési tevékenysége általában jelentős mértékben politikai és ideológiai természe-
tű,48 másrészt az EU-tagállamokban – demokráciákról lévén szó – a szakpolitikák 
demokratikus legitimitása elvárt követelmény. 

Harmadrészt a válságkezelési tevékenység során esetlegesen bekövetkező sérülé-
seket, haláleseteket el kell tudni fogadtatni a választópolgárokkal, ahogyan a sikeres 
és tartós válságkezelésnek az is feltétele, hogy a helyi lakosság igazoltnak érezze az 
EU katonai erőinek jelenlétét egy adott országban.

Demokráciákban a legitimitás politikai-szociológiai dimenziójának középpont-
jában a demokratikus legitimitás áll, amelynek két alapvető forrása különböztethető 
meg a vonatkozó irodalom alapján, az input és az output legitimitás. 

Az input legitimitás megközelítése szerint egy politikaterület oly mértékben 
legitim, amilyen mértékben a döntéshozatali folyamata nyitott az állampolgári 
részvételre. Tekintettel arra, hogy a modern demokráciák részvételi demokráciák, 
az állampolgári közvetlen részvétel a politikai folyamatok alakításában jellemzően 
a választásokra és a népszavazásokra korlátozódik, és a szakpolitikák alakításának 

47 Council Decision (CFSP) 2016/993 of 20 June 2016 amending Decision (CFSP) 2015/778 on a European 
Union military operation in the Southern Central Mediterranean (EUNAVFOR MED operation SOPHIA) 
Article 1. https://www.operationsophia.eu/wp-content/uploads/2018/03/Council-Decision-CFSP-2016993-
of-20-June-2016.pdf (letöltve 2019. 08. 10.)

48 Galantino, Maria Grazia: On the comprehensiveness and legitimacy of CSDP, in Feichtinger, Walter – 
Freire, Maria Raquel – Galantino, Maria Grazia: EU’s Role in Multilateral Crisis Management, Vienna, 
Federal Ministry of Defence and Sports, 2013, 5–14. o., 11. o.
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(jogalkotás) és végrehajtásuk ellenőrzésének (elszámoltatás) a jogát a parlamentek 
gyakorolják.49 

Az output vagy teljesítményalapú legitimitás koncepciója szerint a legitimitás 
forrása, hogy egy szereplő egy szakpolitikán keresztül milyen hatékonysággal képes 
kielégíteni a polgárok igényeit, szükségleteit, azaz mennyire képes a közjavak, köz-
szolgáltatások hatékony biztosítására.50

A következőkben az EU közös biztonság- és védelempolitikája viszonylatában 
vizsgáljuk meg az input és az output legitimitás legfontosabb kérdéseit.

II. 2. 1. A KBVP input legitimitása

Tekintettel az Európai Unió sajátos intézményi és működési jellegzetességeire, 
a KBVP és a keretében indított katonai műveletekkel kapcsolatos parlamenti dön-
téshozatal és ellenőrzés kapcsán tulajdonképpen háromszintű input legitimációról 
beszélhetünk: a tagállami parlamentek révén megvalósuló nemzeti, az Európai Par-
lament közreműködésével zajló európai, valamint a nemzeti parlamentek és az EP 
kooperációja eredményeként értelmezhető transznacionális input legitimációról.

II. 2. 1. 1. A KBVP nemzeti szintű input legitimációja

A külpolitika irányítása és a katonai erő alkalmazása nemzeti keretek között 
hagyományosan a végrehajtó hatalom hatáskörébe tartozik alapvetően, amelyet a 
hatékonyság, a titkos vagy bizalmas információk védelme, valamint a gyorsaság 
követelményével szokás magyarázni. Az utóbbi évtizedekben a végrehajtó hatalom 
számára újabb érvként szolgál, hogy az ad hoc katonai koalíciókban vagy éppen a tar-
tós katonai-védelmi együttműködésekben történő részvétel biztonsága, a hitelesség 
és a kiszámíthatóság elvárása indokolja az előzőekben ismertetett politikák alapve-
tően végrehajtó hatalom általi meghatározását.51

A nemzeti parlamentek közös kül-, biztonság- és védelempolitikával kapcsolatos 
szerepe elsősorban azoknak a nemzeti alkotmányos rendelkezéseknek a függvénye, 
amelyek meghatározzák egyrészt a kormányformát, másrészt a parlamentek fegyve-
res erők külföldi bevetésével, illetve katonai műveletekben való részvételével kap-
csolatos hatásköreit. Born és Hänggi ugyanakkor rámutatnak, hogy a formális, jogi 
felhatalmazáson és hatáskörön (authority) kívül még két tényező alakítja a nemzeti 
parlamentek részvételi/ellenőrző szerepét, ezek pedig a képesség (ability), azaz hogy 
milyen erőforrások állnak a parlamentek rendelkezésére a fenti feladatok ellátására 
és a hozzáállás (attitude), amely a képviselők hajlandóságának a kérdésére vonat-
kozik, azaz hogy milyen mértékben használják ki a jogi és intézményi kereteket 

49 Wagner, Wolfgang: The democratic legitimacy of European Security and Defence Policy, European Insti-
tute of Security Studies Ocassional Paper No. 57, April 2005, 8. o.

50 Uo. 7. o. 
51 Juhász Krisztina: Kettős demokráciadeficit, avagy az EU közös kül-, biztonság- és védelempolitikája par-

lamenti elszámoltathatóságának kérdőjelei. In Juhász Krisztina (szerk.): Az első 25 év. A szegedi Politoló-
giai Tanszék jubileumi tanulmánykötete, Szeged, Iurisperitus Kiadó, 2018, 83–97. o., 84. o. 
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a fegyveres erő alkalmazására vonatkozó döntéshozatalban, valamint ellenőrzés-
ben.52 Jelen tanulmány terjedelmi okoknál fogva csak a jogi, formális felhatalmazás 
kérdésével foglalkozik, nem vállalkozik a képesség és a hozzáállás vizsgálatára.

A nemzeti parlamentek biztonság- és védelempolitikával kapcsolatos formális 
hatáskörének középpontjában a jogalkotási/felhatalmazási kompetencia áll, amely 
lényegében a fegyveres erők külföldi alkalmazásáról és állomásoztatásáról szóló dön-
tések meghozatalában történő részvételt jelenti, amelynek mértéke azonban nagyon 
széles skálán mozoghat. A parlamentek jogalkotási, felhatalmazási hatásköre két 
tényező függvénye. Egyrészt függ attól, hogy a kormány köteles-e és mikor köteles 
felhatalmazást kérni a parlamenttől fegyveres erők külföldi bevetéséhez, másrészt, 
hogy a parlament milyen mértékben vesz részt a katonaság külföldi alkalmazásáról 
szóló nemzeti döntés meghozatalában. A parlamenti részvétel időzítése szempontjából 
beszélhetünk ex ante – azaz a fegyveres erők külföldi bevetését megelőző – és ex post 
– a telepítést követő – parlamenti döntésről. A parlamenti részvétel mértéke nagyon 
változatos képet mutathat attól függően, hogy csak a haderő nemzeti keretek között 
történő külföldi alkalmazására terjed ki vagy a nemzetközi katonai műveletekben 
(ENSZ, NATO, EU) való részvételre is vonatkozik, illetve hogy a felhatalmazás 
általában a fegyveres erő külföldi telepítését teszi lehetővé vagy a parlamentnek 
lehetősége van a katonai szerepvállalás részleteit is meghatározni (katonák száma, 
a bevetés hossza, alkalmazott katonai eszközök és képességek).53

2010-es tanulmányukban Dietrich, Hummel és Marshall megvizsgálták az EU-
tagállamok parlamentjeinek hatáskörét a nemzeti haderő külföldi alkalmazásával 
kapcsolatban, és kutatásukból kiderült, hogy Olaszországban, Németországban, 
Észtországban, Lettországban,54 Litvániában és Szlovéniában a törvényhozás előze-
tes hozzájárulása szükséges a nemzeti haderő külföldi bevetéséhez akkor is, ha arra 
valamely nemzetközi szervezet égisze alatt vagy éppen a nemzetközi kötelezettség 
teljesítése érdekében kerül sor.55

Bizonyos tagállamok esetében ugyanakkor csak kivételekkel tűzdelt előzetes 
parlamenti felhatalmazásról beszélhetünk, amikor a parlamenti felhatalmazás nem 

52 Born, Hans – Hänggi, Heiner: The Use of Force under International Auspices: Strengthening Parlia-
mentary Accountability, in Geneva Centre for the Democratic Control of Armed Forces (DCAF) Policy 
Paper No. 7, Geneva, August 2005, 1–22. o. http://www.dcaf.ch/Publications/The-Use-of-Force-Under-
InternationalAuspices (letöltve: 2019. 08. 05.), 4–11.o.

53 Mölling, Christian – Voss, Alicia von: The Role of EU National Parliaments in Defence Affairs. A Com-
parison of Decision-Making Powers across Europe concerning International Troop Deployments and Pro-
curement Processes, in Stiftung Wissenschaft und Politik German Institute for International and Security 
Affairs Working Paper No. 1, Berlin, March 2015. https://www.swp-berlin.org/fileadmin/contents/products/
arbeitspapiere/mlg_vos_WPParliamentaryApproval_March2015_01.pdf (letöltve: 2019. 08. 05.), 6–8. o. 

54 Lettországban csak a humanitárius és mentési műveletekben való részvételhez nem szükséges előzetes 
parlamenti felhatalmazás.

55 Dietrich, Sandra – Hummel, Hartwig – Marschall, Stefan: Parliamentary War Powers: A Survey of 25 
European Parliaments, in Geneva Centre for the Democrtaic Control of Armed Forces (DCAF) Ocassion-
al Paper No. 21, Geneva, 2010, 1–93. pp. https://www.phil-fak.uni-duesseldorf.de/fileadmin/Redaktion/ 
Institute/Sozialwissenschaften/Hummel_PAKS_2010_01.pdf (letöltve: 2019. 08. 05.), 17–37. o.
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terjed ki a nemzetközi kötelezettség teljesítése keretében, valamint az olyan szerve-
zetek égisze alatt történő fegyveres erő alkalmazására, amelynek az adott ország a 
tagja, mint például Csehországban56 vagy – harcérintkezéssel is járó külföldi műve-
letek esetében – éppen Magyarországon. Magyarország Alaptörvénye 47. cikkének 
(2) és (3) bekezdése értelmében: az Országgyűlés a jelen lévő országgyűlési képvi-
selők kétharmadának szavazatával dönt a Magyar Honvédség külföldi vagy magyar-
országi alkalmazásáról,57 külföldi állomásozásáról, valamint a külföldi fegyveres 
erők magyarországi vagy Magyarország területéről kiinduló alkalmazásáról, 
magyarországi állomásozásáról. Kivételt képez a Magyar Honvédség külföldi és a 
külföldi fegyveres erők magyarországi alkalmazása és állomásoztatása, amennyiben 
az az Európai Unió vagy az Észak-atlanti Szerződés Szervezete döntésén alapul.

A parlamenti felhatalmazás skálájának másik végén pedig azok a tagállamok 
találhatók, amelyek törvényhozásai nem vesznek részt a fegyveres erők külföldi 
alkalmazásáról szóló döntéshozatalban. Ezen országok közé tartozik Franciaország, 
Nagy-Britannia, Spanyolország, Lengyelország és Görögország.58

II. 2. 1. 2. A KBVP európai szintű input legitimációja

A KKBP és KBVP kormányközi jellegéből adódóan az EP-nek nincs hatásköre a 
döntéshozatalban való részvételre, a döntéshozatal egyedüli letéteményese a Tanács. 
Az EUSz 36. cikke sorolja fel az EP KKBP-vel és KBVP-vel kapcsolatos meglehető-
sen szűkre szabott hatásköreit: 

 – a külügyi és biztonságpolitikai főképviselő rendszeresen konzultál az EP-vel a 
KKBP és a KBVP főbb vonatkozásairól és alapvető választási lehetőségeiről, 
továbbá folyamatosan tájékoztatja ezen politikák alakulásáról. A főképviselő 
gondoskodik arról, hogy az EP véleményét kellőképpen figyelembe vegyék; 

 – az EP kérdésekkel fordulhat a Tanácshoz és a főképviselőhöz, illetve számára 
ajánlásokat tehet; 

 – az EP évente két alkalommal megvitatja a KKBP és a KBVP végrehajtása terén 
elért előrehaladást, és két jelentést fogad el ennek kapcsán: egyet a KKBP-ről, 
amelyet a Külügyi Bizottság, és egyet a KBVP-ről, amelyet a Biztonság- és 
Védelempolitikai Albizottság készít el;

 – a fenti hatáskörökön túl az EP számára elsősorban közvetett befolyást biztosít 
a politikaterület felett a KKBP költségvetésének meghatározása. A KKBP-
büdzsébe a katonai válságkezelési műveletek esetében azonban csak az ún. 
közös műveleti költségek tartoznak bele, amely a katonai válságkezelési misz-
sziók összköltségének csupán megközelítőleg 10 százalékát teszik ki, a kiadá-
sok oroszlánrészének finanszírozása a tagállamok bruttó nemzeti jövedelme 

56 Uo. 49–50. o.
57 Amely alatt a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető 

intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény 80. § 1. pontja szerint „a fegyveres erő rendeltetésszerű, 
a fegyveres konfliktusok jogának hatálya alá tartozó harctevékenysége” értendő.

58 Uo. 56–69. o.
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alapján létrehozott úgynevezett Athéné-mechanizmuson keresztül történik, 
amelynek meghatározására és felhasználásának felügyeletére az Európai Par-
lament hatásköre nem terjed ki. A KBVP-műveletek közül az EP-nek lénye-
gében tehát csak a teljes egészében a KKBP-költségvetésből finanszírozott 
polgári válságkezelési műveletekre van közvetett befolyása.

II. 2. 1. 3. A KBVP transznacionális szintű input legitimitása

Az Európai Unió működéséről szóló szerződéshez csatolt 1. Jegyzőkönyv 9. és 10. 
cikke foglalkozik a parlamentek közötti együttműködés kérdésével.59 „Az Európai 
Parlament és a nemzeti parlamentek közösen meghatározzák az Európai Unión belül 
a parlamentek közötti hatékony és rendszeres együttműködés megszervezésének és 
előmozdításának módját. Egy, az uniós ügyekre szakosodott parlamenti bizottságok-
ból álló konferencia bármilyen észrevételt megfogalmazhat, amelyet az Európai Par-
lament, a Tanács és a Bizottság figyelmére érdemesnek tart. A konferencia továbbá 
előmozdítja az információk és a bevált gyakorlatok cseréjét a nemzeti parlamentek 
és az Európai Parlament között, beleértve azok különbizottságait is. Emellett a kon-
ferencia meghatározott kérdések, így különösen a közös kül- és biztonságpolitika, 
– beleértve a közös biztonság- és védelempolitikát – megvitatása céljából parlament-
közi konferenciákat is szervezhet. A konferencia által megfogalmazott észrevételek 
a nemzeti parlamenteket nem kötelezik, és azok álláspontját nem befolyásolják.”

A jegyzőkönyv vonatkozó cikkeiből kitűnik, hogy az interparlamentáris konfe-
rencia hatásköre meglehetősen korlátozott, az a KKBP-vel és KBVP-vel kapcsolatos 
kérdések megvitatására, nem kötelező erejű észrevételek, vélemények megfogalma-
zására, valamint az információcserére terjed ki. 

II. 2. 2. A KBVP output legitimitása

A KBVP output vagy teljesítményalapú legitimitása kapcsán azt vizsgáljuk, hogy a 
politika területe milyen hatékonysággal képes kielégíteni bizonyos közjavakkal – ese-
tünkben a biztonsággal és a védelemmel – kapcsolatos igényeket, elvárásokat.

A demokratikus legitimitás teljesítményalapú megközelítése kapcsán termé-
szetesen kiemelt jelentősége van a közvéleménynek; az európai integrációs projekt 
kapcsán a közvélemény szerepe jelentősen felértékelődött a Maastrichti Szerződés 
megerősítését elutasító dán referendum következtében. Ekkortól rendszeres hivat-
kozási alap az uniós polgárok részéről megnyilvánuló „permisszív konszenzus” az 
integráció továbbfejlesztését célzó intézkedések igazolása során.60

Az Eurobarométer 1989 óta rendszeresen vizsgálja az integráció kulcsterületeire 
vonatkozó közvélemény alakulását, beleértve a közös biztonság- és védelempolitikát is. 

59 Meg kell jegyeznünk azonban, hogy a KKBP/KBVP feletti interparlamentáris transznacionális parlamenti 
scrutiny-t nem a Lisszaboni Szerződéssel vezették be, az korábban is működött, mégpedig a Nyugat-euró-
pai Unió Parlamenti Közgyűlésén keresztül, egészen annak 2011. június 30-i megszűnéséig.

60 Wagner: i. m. 11–12. o.
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Az 1989-től készített közvélemény-kutatásokat vizsgálva megállapítható, hogy a 
válaszadók nagy többsége támogatja a KBVP-t, azonban ahogy arra Wagner is rámu-
tat, ez a támogatás a KBVP-nek mint az európai integráció egyik meghatározó pro-
jektjének, szakpolitikájának szól, és nem a KBVP válságkezelési tevékenységének 
in concreto. Azt is érdemes megemlíteni, hogy a KBVP támogatottsága csökkenő 
tendenciát mutat – még ha a támogatók aránya így is meghaladja az 50 százalékot 
átlagosan – amikor a nemzeti és az európai védelem közötti preferenciára irányul 
a kérdés. A KBVP támogatottságának mértéke ráadásul nagyon eltérő képet mutat 
tagállamonként. A semleges – mint például Svédország és Írország – vagy éppen 
atlantista – mint például az Egyesült Királyság – tagállamok közvéleménye rendsze-
rint jóval kisebb mértékben támogatja a KBVP-t, és az sem ritka, hogy a válaszadók 
abszolút többsége a biztonság- és védelempolitika nemzeti kereteit preferálja a 
KBVP-vel szemben.61

Christopher Bickerton a KBVP teljesítményalapú legitimációjának egy nagyon 
fontos akadályára híja fel a figyelmet 2007-es tanulmányában, amelyben össze-
függést tár fel a KKBP/KBVP belső funkcionalitása és a politikaterületek külső 
hatékonysága között. Bickerton a KKBP/KBVP létrehozatalának és fejlesztésének 
belső funkcionalitását az úgynevezett kárcsökkentésben, kárenyhítésben látja, azaz 
a tagállamok közötti feszültség kezelésében, a helyzet eszkalációjának és ezzel az 
esetleges dezintegráció elkerülésében. Véleménye szerint a KKBP előzményeként 
létrehozott külpolitikai egyeztető mechanizmus, az Európai Politikai Együttműködés 
(EPE) egyrészt a ’70-es évek gazdasági válságai kapcsán alkalmazott egyoldalú 
nemzeti gazdaságpolitikai válaszlépések, valamint a détente és ezzel összefüggés-
ben az USA csökkenő amerikai szerepvállalásával kapcsolatos félelmekre adott 
eltérő tagállami reakciók szülte feszültség oldását szolgálta elsődlegesen, az EPE 
valós külső tevékenysége és hatékonysága másodlagos volt. A KKBP 1992-es lét-
rehozatala kapcsán a német újraegyesítés generálta félelmek és tenzió, míg az Unió 
első biztonsági stratégiájának62 2003-as kidolgozásával összefüggésben pedig az 
Egyesült Államok iraki szerepvállalása és a kibontakozó amerikai unilaterális kül- 
és biztonságpolitika okozta feszültség miatt volt szükség a kárenyhítésre.63

Bickerton gondolatmenete időtállónak bizonyult, ha a KBVP fejlesztésének 
jelenlegi lépéseit vizsgáljuk, hiszen az állandó strukturált együttműködés és a közös 
európai védelmi ipar létrehozatalára, a védelmi képességek fejlesztésére és az EU 
valamint a NATO kapcsolatok szorosabbra fűzésére irányuló reformok elindítására 
az EU-tagállamok közötti olyan súlyos viták kereszttüzében került sor az elmúlt 
években mint a gazdasági és pénzügyi válság kezelése, a migráció, valamint a Brexit.

61 Uo. 13–15. o.
62 A Secure Europe in a Better World- European Security Strategy letölthető: https://www.consilium.europa.

eu/media/30823/qc7809568enc.pdf 
63 Bickerton, Christopher J.: The Perils of Performance: EU Foreign Policy and the Problem of Legitimiza-

tion, in Perspectives: Review of Central European affairs 28., 24–42. o. https://www.ceeol.com/search/
article-detail?id=240751 (letöltve: 2019. 08. 05.), 26–32. o. 
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A teljesítményorientált legitimáció-megközelítés egy következő fontos dimen-
ziója a helyi részvétel/helyi felelősségvállalás (local ownership) és az ennek révén 
biztosítható fenntarthatóság, valamint legitimáció problematikája. Az EU válság-
kezelési műveleteinek jelentős része – mind a katonai, mind a polgári missziók 
esetében – úgynevezett képességépítő (capacity building) mandátummal bír és 
jellemzően a jogállamiságra, a jó kormányzás kialakítására és megszilárdítására, 
valamint a biztonsági szektor reformjára irányul. Az EU tudás, tapasztalat, a bevált 
gyakorlatok, intézményi és szabályozási struktúrák, technológiák és anyagi eszkö-
zök rendelkezésre bocsátásával látja el tipikusan képességépítési feladatait.64

A képességépítés során azonban nemcsak a donor, hanem a kedvezményezett 
állam felelőssége is az eredmények realizálása, valamint fenntartása; a képességépí-
tés sikeressége tehát alapvetően belső, endogén tényezőkre vezethető vissza.65 Éppen 
ezért a képességépítésre fókuszáló válságkezelési műveletek hatékonyságának elem-
zése kapcsán rendre felmerül a helyi részvétel kérdése, azaz ezek a missziók akkor 
eredményesek és fenntarthatók, amennyiben a helyi szereplők (a kormány és kor-
mányzati intézmények, önkormányzatok, civil szervezetek és az egyének) is hoz-
zájárulnak a képességépítésre irányuló erőfeszítésekhez.66 Ahogy arra Edmunds is 
rámutat, a helyi részvétel elve a legitimitás szempontjából is kulcsfontosságú, azaz 
a donor tevékenységét úgy kell megtervezni és végrehajtani, hogy az érthető, kívá-
natos és átlátható legyen a helyi szereplők számára.67

A helyi részvétel gyakorlati megvalósításával kapcsolatban azonban számos prob-
léma merült fel az EU válságkezelő műveletei végrehajtása során, ami miatt Edmunds, 
Juncos és Algar-Faria „vékony helyi legitimitású” műveleteknek titulálta az Unió afri-
kai és balkáni katonai és polgári képességépítő műveleteit.68 Először is ki kell emelni 
a lokális politikai és társadalmi viszonyok meghatározó szerepét. Szomáliában pél-
dául a klán-alapú hatalmi viszonyok nagyban befolyásolták a képességépítésben érin-
tett szervezeteken, intézményeken belüli kinevezések és előléptetések alakulását.69 
Bosznia-Hercegovinában pedig a daytoni békerendezés eredményeképpen kialkudott 
– és mára sok tekintetben az ország továbbfejlődésének gátjává vált – többszintű 
és többszereplős politikai struktúra és fragmentált társadalom önmagában a helyi 
szerepvállalás és ebből következően a hatékonyság, fenntarthatóság és a széles körű 

64 Edmunds, Timothy – Juncos, Ana E. – Algar-Faria, Gilberto: EU local capacity building: ownership, com-
plexity and agency, in Global Affairs 2018, Vol. 4, NOS. 2–3, 227–23. o. https://www.tandfonline.com/doi/
pdf/10.1080/23340460.2018.1528878 (letöltve: 2019. 08. 05.), 227. o.

65 Kühl, Stephan: Capacity development as the model for development aid organizations, in Development and 
Change, 40 (3), 2009, 551–577. o., 560. o.

66 Donais, Timothy: Peacebuilding and local ownership: Post-conflict consensus-building, Routledge, 2012, 1. o. 
67 Edmunds, Tim: Maritime Capacity Building in the Horn of Africa: States of Somalia, in EU-CIVCAP 

Working Paper No. 01–17, May 2017. https://research-information.bristol.ac.uk/files/111316847/eucivcap_ 
workingpaper_01_17_edmunds.pdf (letöltve: 2019. 08. 05.), 15. o.

68 Edmunds – Juncos – Algar-Faria: i. m. 235. o.
69 Uo. 231. o.
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helyi legitimitás gátját jelenti.70 Szintén problematikus, hogy egy-egy képességépí-
tésre szoruló államban több donor is futtat párhuzamosan programokat, műveleteket. 
A donorok, valamint a sok esetben egymással átfedésben lévő tevékenységük között 
nincsen koordináció, sőt esetenként versengenek egymással a helyi szereplők bevo-
násáért, ami frusztrációt kelthet az utóbbiakban. Ahogyan arra Edmunds és szerző-
társainak egyik interjúalanya is rámutat: „A nemzeti hadsereg kiképzése rendkívül 
nehéz, különösen, ha különböző országok próbálnak segíteni, mindegyikük külön-
böző kiképzési módszerrel.”71 Meg kell említenünk továbbá a helyi szereplők nem 
megfelelő mértékű bevonását a műveletek tervezésébe és végrehajtásába, ami a helyi 
igények figyelembevétele és az átláthatóság hiátusát eredményezi.72

III. ÖSSZEGZÉS

Az EU válságkezelési tevékenysége legitimációjának vizsgálata kapcsán tehát 
megállapítható, hogy annak mindegyik dimenziójában súlyos hiányosságokkal, 
úgynevezett legitimáció-deficittel küzd. A jogi-normatív legitimitás európai uniós 
felhatalmazása kapcsán láthattuk, hogy az Európai Unió Bírósága nem rendelkezik 
hatáskörrel az EU válságkezelési tevékenysége felett, az lényegében uniós bírósági 
kontroll nélkül működik. Ezért, és az EU öndefiníciója miatt is fontos a jogi-nor-
matív legitimitás nemzetközi jogi szegmense, amely lényegében az ENSZ BT felha-
talmazásához történő ragaszkodást jelenti a fegyveres erő alkalmazása kapcsán. 
Azt is láthattuk azonban egyrészt, hogy nem kötelezi kógens uniós norma ennek 
megszerzésére az EU-t, másrészt, hogy az ENSZ BT felhatalmazása önmagában is 
vitatott legitimációs bázis. 

A legitimitás politikai és szociológiai dimenzióiban szintén komoly hiányosságo-
kat tapasztalhatunk mind az input, mind az output legitimitást vizsgálva. A KBVP-
műveletek indításával kapcsolatos parlamenti hatáskörök vizsgálata révén világossá 
vált, hogy mind nemzeti, mind uniós, mind transznacionális szinten problémás a poli-
tikaterület feletti parlamenti ellenőrzés biztosítása az eltérő tagállami alkotmányos 
szabályozások, valamint az EP és az interparlamentáris konferencia meglehetősen 
szimbolikusra szabott hatáskörei okán. Tekintettel arra, hogy nem valószínű a nemzeti 
alkotmányok összehangolása a fegyveres erők alkalmazásának parlamenti kontrollja 
tekintetében, és az sem reális, hogy egy esetleges következő alapszerződés-módosítás 
kapcsán az EP hatáskörét számottevően növelnék a KBVP területén, a legtöbb poten-
ciál a transznacionális parlamenti scrutiny erősítésében rejlik, bár e téren sem lehetünk 
túlzottan optimisták, tekintettel a nemzeti parlamentek és az EP között tapasztalható 
rivalizálásra.

70 Uo. 234. o. 
71 Uo. 232. o. 
72 Uo. 234. o. 
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A teljesítményalapú output legitimitás kapcsán láthattuk, hogy a KBVP-re 
vonatkozó közvélemény-kutatási adatok sokkal inkább a politikaterülettel kapcso-
latos elvárásokat, semmint a KBVP-műveleti teljesítményének értékelését jelen-
tik az uniós polgárok részéről. Az output legitimitást meghatározó másik fontos 
elem a helyi részvétel és felelősség területén is súlyos hiányosságok tapasztal-
hatók, amelynek csökkentésére szolgálna az EU által oly sokszor hangoztatott73 
átfogó megközelítés elemeinek konzekvens érvényesítése. Az átfogó vagy integ-
rált megközelítésnek számos definíciója létezik, azonban az uniós interpretáció 
két fontos elemét különbözteti meg, egyrészt a polgári és katonai koordinációt, 
amely lényegében a válságok kezelésében illetékes uniós polgári és katonai sze-
replők, szervek és eszközök EU-n belüli koordinációját jelenti, másrészt a polgári 
és katonai együttműködést, amely alatt az EU fegyveres erői és az EU-n kívüli 
szereplők (nemzetközi szervezetek, a válságkezelésben érintett ország kormány-
zati szervei, helyi önkormányzatok, civil lakosság) közötti kooperáció értendő.74 
A helyi részvétel és felelősség követelményének fokozottabb érvényesítéséhez az 
utóbbi fejlesztésére volna szükség, már csak azért is, mert ezen a területen várható 
el legreálisabban az EU válságkezelési tevékenysége kapcsán tapasztalható legiti-
mitás-deficit csökkentése.
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KAJTÁR GÁBOR

A nem állami szereplők elleni fegyveres fellépés  
lehetőségei és problémái

I. BEVEZETÉS

Közel két évtizeddel az Egyesült Államokat ért 2001. szeptember 11-i terrortámadá-
sok után a nemzetközi terrorizmus elleni háborúnak, és az ENSZ Alapokmányába 
foglalt jus contra bellum rendszere elleni támadásoknak sincs vége. Az al-Kaida 
elleni harc még zajlik, új regionális terrorszervezetek jelentek meg, és az Iszlám 
Állam által jelentett veszély lehetőséget adott számos állam számára ahhoz, hogy 
ismét a rendkívüli körülményekre hivatkozva megkíséreljék drasztikusan tágítani 
az önvédelemhez való jogot. E kísérletben, hasonlóan az 1970-es évekhez és a 9/11 
utáni időszakhoz, számos nemzetközi jogász is részt vett.

Jelen fejezet az elmúlt évek legfontosabb jogintézményi kihívására koncentrál, 
nevezetesen a betudás drasztikus tágítására, illetve elhagyására a jus ad bellum 
területén, majd pedig az ún. vonakodik vagy képtelen (unable or unwilling) dokt-
rína megjelenésére. A fejezet négy fő részre oszlik. A bevezetés után az első rész 
feltárja az önvédelmi jog és a betudás kérdésének hagyományos kapcsolatát 1945 
után és igazolja annak fennálltát 2001-ig. A második rész az azt követő másfél évti-
zedet vizsgálja, rámutatva arra, hogy a 9/11 utáni változások és hatásuk a jus contra 
bellum rendszerére erősen eltúlzottak. A harmadik rész a 2015 utáni és máig tartó 
folyamatokat elemzi, a cezúrát ehhez az úgynevezett Iszlám Állam megjelenése, 
jelentős területfoglalása és az ellene történő átfogó nemzetközi fegyveres fellépés 
alkotja. Ennek részeként kitér a „vonakodik vagy képtelen” doktrína jelentette kihí-
vásra is. Ezen belül bemutatja a doktrína eredetét, természetét és lehetséges jog-
alapjait, valamint kritikusan elemzi annak szokásjogi gyengeségeit. Végül, egyfajta 
konklúzióként a fejezet kísérletet tesz az államok jogos biztonságpolitikai igénye és 
a hatályos nemzetközi jog közötti jelenlegi feszültség kibékítésére, mindezt végig a 
betudási paradigma keretei között maradva. 

II. ELSŐ IDŐSZAK: A JUS CONTRA BELLUM RENDSZERE (1945–2001)1

II. 1. Általános erőszaktilalom és önvédelmi jog: az új paradigma

Az ENSZ Alapokmánya az általános államközi erőszaktilalom alól csupán két kivé-
telt ismer, az Alapokmány 51. cikkében rögzített egyéni vagy kollektív önvédelem 

1 Bővebben lásd: Kajtár Gábor: A nem állami szereplők elleni önvédelem a nemzetközi jogban, Budapest, 
Eötvös Kiadó, 2015. 
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jogát és a Biztonsági Tanács felhatalmazását az Alapokmány VII. fejezete (különö-
sen 39–42. cikkek) alapján. A kollektív biztonsági rendszer keretében: „Ha a Biz-
tonsági Tanács úgy találja, hogy a 41. cikkben említett rendszabályok elégtelenek, 
vagy elégteleneknek bizonyulnak, úgy légi, tengeri és szárazföldi fegyveres erők 
felhasználásával olyan műveleteket foganatosíthat…”2

Kötelező erejű, az erőszak alkalmazásra lehetőséget biztosító BT határozat hiá-
nyában az egyéni, illetve kollektív önvédelem joga adhat csak jogalapot erőszak 
alkalmazáshoz. Az ENSZ Alapokmány 51. cikke értelmében: „A jelen Alapokmány 
egyetlen rendelkezése sem érinti az Egyesült Nemzetek valamelyik tagja ellen irá-
nyuló fegyveres támadás esetében az egyéni vagy kollektív önvédelem természetes 
jogát mindaddig, amíg a Biztonsági Tanács a nemzetközi béke és a biztonság fenn-
tartására szükséges rendszabályokat meg nem tette.”3

Az 51. cikk tartalma és értelmezése elválaszthatatlan a nemzetközi szokásjogtól. 
Ennek oka elsősorban az, hogy az önvédelmi jog gyakorlására vonatkozó arányosság 
és szükségesség követelményei, valamint az önvédelmi jog kiváltásához nélkülöz-
hetetlen „fegyveres támadás” az önvédelem kontextusában értelmezett fogalma a 
nemzetközi szokásjog része. A szokásjogi normák részben kiegészítik az 51. cikket, 
részben pedig párhuzamosan léteznek azzal.

Az 51. cikkben foglalt önvédelmi jognál szokásjogon alapuló tágabb önvédelmi 
jogot az Alkotmány 103. cikke4 és a 2. cikk (4) bekezdésének időközben kialakult 
jus cogens minősége is kizárja. A fentiek miatt kijelenthető, hogy az önvédelmi jog-
nak nincs az Alapokmányban foglaltnál tágabb szokásjogi verziója.5 A fegyveres 
támadás mint az önvédelmi jog sine qua non feltétele az önvédelmi jog szokásjogi 
verziójára is vonatkozik.

Azaz a modern önvédelem joga az ENSZ Alapokmány 51. cikke alapján a „fegy-
veres támadás” fogalmának értelmezésétől függ. Az önvédelem jogának két kon-
junktív feltétele volt 1945 után az ENSZ Alapokmány és a Nemzetközi Bíróság 
értelmezése alapján. Egyrészt az önvédelmi helyzetben lévő államnak egy fegyveres 
támadást kell elszenvednie, azaz a 2. cikk (4) bekezdése szerinti erőszak alkalma-
zása önmagában nem váltja ki az önvédelmi helyzetet. Továbbá ezt a tényt egyér-
telműen ki kell nyilvánítania és cselekményéről jelentést kell küldenie a Biztonsági 

2 ENSZ Alapokmány 42. cikk első fordulata.
3 ENSZ Alapokmány 51. cikk első fordulata.
4 A 103. cikk alapján az Alapokmányból eredő kötelezettségek nemcsak a nemzetközi megállapodásokból 

eredő kötelezettségekkel szemben élveznek elsőbbséget, hanem a nemzetközi szokásjoggal szemben is. 
Simma, Bruno (szerk.): The Charter of the United Nations – A Commentary, OUP2002., 1298–1299. o. és 
Koskenniemi, Martti: I.L.C. Fragmentation Report…, A/CN.4/L.682 (2006), 344–345. bekezdés.

5 James Crawford az államfelelősség tervezettel kapcsolatos második jelentésében hangsúlyozta, hogy a 
21. cikk megfogalmazása nem túlzottan szűk, mert 1. az Alapokmány 103. cikke értelmében a tervezet 
eleve nem lehetne ellentétes az Alapokmánnyal; 2. a 21. cikk kifogásolt fordulata szükségszerűen lefe-
di az önvédelem alapokmánybeli és szokásjogi változatát is. Crawford, James: Second Report on State 
Responsibility. International Law Commision Fifty First session, Geneva, 1999, A/CN.4/498/Add.2., 201. 
bekezdés
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Tanácsnak. Ennek elmaradása bár nem teszi per se jogellenessé az önvédelmi aktust, 
de a Nemzetközi Bíróság azt bizonyítékként használja fel a cselekmény jogszerűsé-
gűnek vizsgálatakor.6

Másrészt, a fegyveres támadásnak közvetlenül vagy közvetetten egy államtól kell 
erednie. Azaz a „Nicaragua-konszenzus”7 alapján a fegyveres támadásnak betud-
hatónak kell lenni egy államnak. 

Reguláris fegyveres erők használta esetén ez evidensnek tekinthető, de irregulá-
ris erők használata (létrehozása), vagy irányítása, ellenőrzése, esetenként pedig csu-
pán fegyverekkel és logisztikai eszközökkel és információval történő ellátása során 
számos jogi kérdés merülhet fel e támadások betudhatóságát illetően.

Az 51. cikkben ugyan benne foglaltatik a tágabb értelmezés lehetősége, ez azon-
ban a szövegtani értelmezés alapján nem dönthető el. Ami biztosan megállapítható, 
az az, hogy a szöveg eredetileg tartalmazta a fegyveres támadás állam által tör-
ténő elkövetését („by another state”). Mint kivétel, az 51. cikk nem alkalmazható 
önmagában, az önvédelem joga kizárólag a fő szabály kontextusában értelmezhető. 
Az ENSZ Alapokmánya a 2. cikk (4) bekezdésben világosan fogalmaz az 1945 utáni 
államközi erőszakalkalmazás tekintetében: „A Szervezet összes tagjainak nemzet-
közi érintkezéseik során más Állam területi épsége, vagy politikai függetlensége 
ellen irányuló vagy az Egyesült Nemzetek céljaival össze nem férő bármely más 
módon nyilvánuló erőszakkal való fenyegetéstől vagy erőszak alkalmazásától tar-
tózkodniuk kell.” 

A főszabályt értelmezve adódik a kérdés: miért kellene kivételt tenni a tisztán 
nem állami szereplők elleni erőszak-alkalmazás alól, ha azt semmi nem tiltja? Amit 
a 2. cikk (4) bekezdése tilt, mégpedig átfogó és mindenre kiterjedő jelleggel, az az 
államok közötti erőszak-alkalmazás. Ebből logikusan következik, hogy nem állami 
szereplők eleve nem sérthetik meg az erőszak alkalmazásának tilalmát és ezért ennél 
súlyosabb magatartást, fegyveres támadást sem valósíthatnak meg.8 Legfeljebb 
olyan értelemben követhetnek el fegyveres támadást, hogy cselekményük betudható 
egy vagy több államnak, azaz egy fegyveres támadás mögött mindig egy állam áll.9 

Bár az 51. cikk nem írja kifejezetten elő, hogy a fegyveres támadást államnak kell 
végrehajtania, ez az Alapokmány államközpontú rendszere és a 2. cikk (4) bekezdé-
sének természete miatt mégis implicit követelmény. Az 51. cikket a nemzetközi jogi 
szakma 9/11-ig gyakorlatilag egybehangzóan így értelmezte. A napjainkban eltérő 
állásponton lévő szakemberek elsöprő többsége is azonos módon gondolkodott, 
és csupán a 9/11 utáni eseményekből igyekszik levezetni az önvédelmi jog radikális 

6 Bryde, Bruno-Otto: Self-Defence. In Bernhardt, Rudolf (szerk.): Encyclopedia of Public International Law, 
Vol. 4, North-Holland Publishing Co., 1982, 214. o.

7 Nicaragua-ügy (Nicaragua v. Egyesült Államok), 195–199. bekezdés.
8 Kammerhofer, Jörg: Uncertainty in International Law. A Kelsenian Perspective. London, Routledge, 2002, 

38. o.
9 Sulyok Gábor: A terrorcselekmény elkövetéséhez használt polgári légi jármű lelövésének nemzetközi jogi 

és alkotmányjogi megítélése. In Fundamentum 9/3 (2005), 30–56. o.
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változását.10 A különböző nemzetközi jogi kommentárok mindig is evidensnek tar-
tották, hogy a fegyveres támadás államközi fogalom, vagyis azt csakis állam követ-
heti el állam ellen.11 Még az olyan nemzetközi jogászok is, mint Kooijmans bíró 
– akinek a különvéleményeit rendszeresen szokták idézni azok, akik a nem állami 
szereplők által elkövetett fegyveres támadásokról, valamint az ellenük alkalmazott 
önvédelmi jog lehetőségéről írnak – elismeri, hogy az elmúlt ötven évben ez volt az 
önvédelmi jog általánosan elfogadott értelmezése.12

II. 2. Tartalmi bizonytalanságok és lehetséges válaszok

Az a kezdetektől fogva világos volt, hogy ha egy állam reguláris alakulatai által indí-
tott támadás elér egy bizonyos szintet, az fegyveres támadásnak minősül. Az azon-
ban nem volt egyértelmű, hogy létezik-e közvetett fegyveres támadás, vagyis, hogy 
elkövethető-e ilyen támadás pusztán az irreguláris alakulatok támogatásával, vagy 
más közvetett módon. Ehhez szorosan kapcsolódik a második kérdés, miszerint, ha 
az első kérdésre pozitív a válasz, akkor milyen mértékű támogatás vagy egyéb rész-
vétel kell ahhoz, hogy az önmagában fegyveres támadásnak minősüljön.13 

A közvetett agresszió értelmezésében, amely az esetek többségében jól hasz-
nálható a fegyveres támadás tisztázásában, sokat segített a 3314. számú közgyű-
lési határozat, amelynek két pontja is közvetett agressziós tényállást fogalmaz meg. 
A 3. cikk f) pontja alapján ugyanis önmagában agressziónak minősül az is, ha egy 
állam megengedi, hogy egy másik állam rendelkezésére bocsátott területét agresszió 
elkövetésére használják fel. A 3. cikk g) pontja szerint pedig agressziónak minősül 
az, ha egy állam fegyveres csoportokat küld egy másik állam ellen, vagy ebben 
komoly része van. A közvetett fegyveres támadás fogalmának tisztázásában kiemel-
kedő szerepet játszott a Nicaragua-ügyben hozott ítélet. Ebben a Nemzetközi Bíró-
ság a kontrák és az Egyesült Államok viszonyát vizsgálta. A bíróság úgy találta, 
hogy bár a kontrák támadásai kellően súlyosak voltak ahhoz, hogy elérjék a fegyve-
res támadás szintjét, az Egyesült Államok mégsem követett el fegyveres támadást 
Nicaragua ellen, mivel nem „küldte” a kontrákat. A közvetett fegyveres támadás 
lehetőségének vizsgálatakor a Nemzetközi Bíróság analógiaként a 3314. számú hatá-
rozatból indult ki. A testület kimondta, hogy a nemzetközi szokásjog értelmében 

10 Lásd például: Murphy, Sean: Terrorism and the Concept of „Armed Attack” in Article 51 of the U.N. Char-
ter, 43 Harv. ILJ (2002), 41–51. o.; Dunlap, Ben: State Failure and the Use of Force in the Age of Global 
Terror. 27 B.C. Int’l & Comp. L. Rev. (2004), 453–475. o.; Franck, Thomas: Recourse to Force – State Action 
Against Threats and Armed Attacks. CUP, 2004, 1–14., 21–23., 31–33. o.; Tams, Christian J.: The Use of 
Force against Terrorists, 20 EJIL (2009), 359–397. o. at 364., 367–372. o.

11 A „War on Terror” ezzel szemben valójában csupán egy új külpolitikai doktrína. Kovács Péter: Nemzetkö-
zi jog, Budapest, Osiris, 2011, 558–559. o.

12 Tanácsadó vélemény a megszállt palesztin területeken felépített fal jogi következményeiről, Kooijmans 
különvélemény 35. bek., valamint KDK v. Uganda ügy, 28. bek. Lásd még: Zemanek, Karl: Armed Attack, 
in Wolfrum, Rüdiger (szerk.): Max Planck Encyclopedia of Public International Law, Vol. I., OUP, 2008, 
595–600. o.

13 Brownlie, Ian: International Law and the Activities of Armed Bands, 7 ICLQ (1958), 712–735. o. at 731. o.



96 │ Új típusú hadviselés a 21. század második évtizedében és azon túl

az is fegyveres támadásnak minősül, ha egy állam fegyveres csoportokat küld egy 
másik államba, feltéve, hogy a támadás mértéke és hatásai amúgy elérik a fegyveres 
támadásokhoz szükséges szintet.14 

III. MÁSODIK IDŐSZAK: HÁBORÚ A TERRORIZMUS ELLEN  
(2001–2016)15 

2001. szeptember 11-ét követően számos szerző úgy érvelt, hogy bár különböző okok 
miatt, de gyökeresen átalakult a korábbi erőszaktilalmi rendszer. Közös ezekben az 
elméletekben, hogy bár más-más úton, de oly mértékben tágítják ki az önvédelem jogát, 
hogy az paradigmaváltó jelleggel a jus contra bellum rendszerének kiüresedéséhez 
vezetett volna. A legfontosabb elméletek és érvek ebből az időszakból a következők:

 – az 1368. és 1373. számú BT határozatok normatív módon átalakították a jus 
contra bellum rendszerét;16

 – a 9/11-es rendkívüli világpolitikai helyzet gyakorlatilag egyik napról a másikra 
átalakította a jus contra bellum rendszerét;17

 – az állami gyakorlat18 egyfajta instant szokásjogként módosította a jus contra 
bellum rendszerét;19

 – nagymértékben kitágult az önvédelem joga, különös tekintettel a nem (is any-
nyira) közvetlen veszélyek elleni megelőző fellépés lehetőségére.20

III. 1. 9/11-es BT határozatok paradigmaváltó jelentősége

Az 1368. és 1373. számú határozat egyesek szerint módosította a jus contra bellum 
keretrendszerét. A BT két fenti határozatának kiemelkedő jelentőséget tulajdonítók 
valójában nem állítanak mást mint hogy a Biztonsági Tanács határozatai főszerepet 

14 Adódik a kérdés, hogy milyen agressziós cselekmény képzelhető el, amely nem lenne egyben fegyveres 
is. Vannak olyan agressziós cselekmények, amelyeket fegyverek használata nélkül, fegyveres támadás 
hiányában is el lehet követni. Ilyen például a 3314. sz. határozat 3. cikkének pontjai értelmében terület 
átengedése agressziós cselekmény elkövetésére (f); a nem fegyveres erő alkalmazásával kialakított kikö-
tői blokád (c); vagy ha egy állam fegyveres erői erőszak alkalmazása nélkül, de a másik állammal kötött 
egyezmény lejárta után továbbra is azon a területen tartózkodnak (e). Ezekben az esetekben agresszió 
történik, így sérül természetesen a 2. cikk (4) bekezdése is, de az 51. cikk értelmében fegyveres támadásról 
automatikusan nem beszélhetünk.

15 Nicaragua-ügy, 195. bekezdés.
16 Stahn, Carsten: Security Council Resolutions 1368 (2001) and 1373 (2001): What They Say and What They 

Do Not Say. EJIL Discussion Forum on the WTC Attacks (2001).
17 Scharf, Michael P.: Customary International Law in Times of Fundamental Change. Recognizing Grotian 

Moments, Cambridge, CUP, 2013.
18 Különösen az Egyesült Államok, Izrael és Törökország gyakorlata. 
19 Lásd például: Wedgwood, Ruth: Responding to Terrorism: The Strikes Against bin Laden, in Yale Journal 

of International Law (1999), 559–576. o.; Paust, Jordan J.: Self-Defense Targetings of Non-State Actors and 
Permissibility of U.S. Use of Drones in Pakistan, in Journal of Transnational Law & Policy (2010), 241. o.; 
Greenwood, Christopther: International Law and the Pre-emptive Use of Force: Afghanistan, Al-Qaida, 
and Iraq, in San Diego Int’l L. (2003), 7–37. o.

20 Bővebben lásd: Tibori Szabó Kinga: Anticipatory Action in Self-Defence, Haduge, Asser Press, 2001.
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játszottak abban a paradigmaváltásban, amely a 9/11-es terrortámadások után zajlott 
le, gyakorlatilag néhány napon, héten belül. George W. Bush beszédei, a két releváns 
BT határozat és azok nemzetközi visszhangja (az állami gyakorlat) jelentős mér-
tékben módosított az 51. cikk tartalmán, ezzel lényegileg is befolyásolva a 2. cikk 
(4) bekezdésének terjedelmét. Homályos szövegezése és a korábbi határozatokban 
foglaltakat ismétlő jellege miatt azonban túlbecsülik az 1368. számú határozat jelen-
tőségét.21 

Valójában az 1368. számú határozat szövegezése sokkal átgondoltabb annál mint 
értelmezői gondolják. Anélkül, hogy bármit is bele kellene magyarázni, lehetőséget 
ad arra, hogy a területi állam reagáljon az őt ért támadásra.22 A BT határozatainak 
szövegét és nyelvezetét nem csupán azok kötelező jellegének megállapításához kell 
alaposan elemezni, ahogy arra már korábban rámutatott a Nemzetközi Bíróság.23 

Az 1368. számú határozat preambulumában elismeri ugyan az önvédelem jogát, 
de rendelkező részében csak azt mondja ki, hogy a terrortámadás – mint minden 
más nemzetközi terrortámadás – veszélyt jelent a nemzetközi békére és bizton-
ságra. Azt azonban nem mondja ki, hogy a szeptember 11-i események fegyveres 
támadásnak minősülnek, amely az önvédelem jogát a konkrét esetben lehetővé ten-
né.24 Azonban a konkrét esetre vonatkozó utalás sem változtatott volna a helyze-
ten. Az 1368. számú határozat preambuluma nem konkrét elkövetővel kapcsolatban 
ismerte el az önvédelem jogát, sőt e kontextusban még az Egyesült Államokra sem 
tett utalást. 

A szeptember 12-i határozatból nem következik, hogy a BT a nemzetközi ter-
rorizmus és az önvédelem jogát paradigmaváltó módon automatikusan összekap-
csolná. Erre a testületnek sem egyedi esetekben, sem általánosságban nincs joga, 
mert nincs rá hatásköre.25 Az önvédelemmel kapcsolatban konstitutív határozatot 
nem hozhat, nem állapíthatja meg a fegyveres támadás tényét, és nem is engedé-
lyezheti az önvédelmi jog gyakorlását, mert arról az 51. cikk értelmében a meg-
támadott állam maga dönthet. A BT-nek csak jelentést kell kapnia a megtámadott 
államtól, hogy bármikor eljárhasson az ügyben. Ilyen esetben érdemi fellépésével 
megszüntetheti az önvédelmi helyzetet. A testület azonban sem az 51. cikk tartal-
mát, sem az önvédelemre vonatkozó szabályokat, sem a nemzetközi szokásjogot 
nem módosíthatja. A BT tehát nem rendelkezett hatáskörrel arra, hogy kötelező 
döntést hozzon az önvédelem jogának értelmezéséről. 

21 Stahn, Carsten: Security Council Resolutions 1368 (2001) and 1373 (2001): What They Say and What They 
Do Not Say, in EJIL Discussion Forum on the WTC Attacks (2001).

22 Frowein, Jochen Abr.: Der Terrorismus als Herausforderung für das Völkerrecht. 62 ZaöRV (2002), 879–
907. o. at 886–887. o.

23 Namíbia tanácsadó vélemény, ICJ Reports (1971), 114. bekezdés
24 Cassese, Antonio: Terrorism is Also Disrupting Some Crucial Legal Categories of International Law, in 12 

EJIL (2001), 993–1001. o. at. 996. o.
25 Támogatólag lásd: Orakhelashvili, Alexander: Peremptory Norms in International Law, Oxford, OUP, 

2006, 429–431. o. 
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Ráadásul az 1368. számú határozatot egy nappal a terrortámadás után fogadták 
el, amikor még nem lehetett tudni, hogy ki áll a támadás mögött, és hogy egyáltalán 
külső támadásról volt-e szó. Feltűnő, hogy még a szeptember 28-i határozat elfoga-
dása során sem volt elegendő az idő arra, hogy a résztvevők mindent körültekin-
tően mérlegeljenek. A határozat szövegezésében részt vevő diplomaták elismerték, 
hogy nem tudták a határozat minden lehetséges következményét felmérni, illetve 
figyelembe venni.26 Nem világos, hogy ki ellen gyakorolhatta volna az Egyesült 
Államok állítólagos, újdonsült önvédelmi jogát, ha azt konstitutívan és paradigma-
váltó módon értelmezzük. Mind a húsz-harminc állam ellen, amelyek valamilyen 
kapcsolatba kerültek a nemzetközi terrorizmussal? Bár számos szerző szerint akkor 
még korai lett volna megítélni, hogy kivételes precedensről, vagy egy feltűnő/látható 
azonnali (instant) változásról volt-e szó,27 az biztonsággal leszögezhető, hogy egy 
egyszeri eset nem keletkeztethet szokásjogot. 

III. 2. Állami gyakorlat 2001 után 

A 9/11-es terrortámadásokkal, valamint a későbbi eseményekkel kapcsolatos állami 
gyakorlat is alátámasztja, hogy az érintett államok tisztán nem állami szereplők ellen 
a közhiedelemmel ellentétben nem hivatkoztak az önvédelem jogára. Az Egyesült 
Államok 2001 szeptembere után is a bekövetkezett támadás kirívóan nagy súlyával 
érvelt, és konzekvensen a táliboknak tudta be annak elkövetését. Washington vél-
hetően gyorsan felismerte, hogy a nemzetközi jogon túl mind katonai szempontból, 
mind pszichológiai okokból sokkal hatékonyabb lesz, ha a konfliktust egy megha-
tározott területhez kötik („territorialise”). Inkább közelebb vitte egy hagyományos 
államközi konfliktushoz, mintsem, hogy bin Ládent keressék a terroristákból álló 
szalmakazalban.28 

A 1368. számú határozaton túl – amely kizárólag a preambulumában ismeri el az 
önvédelemhez való jog absztrakt formáját – a NATO másnapi nyilatkozatát szokták 
döntő jelentőségűnek beállítani. A NATO azonban korábban sem tekintette fegyve-
res támadásnak a terrortámadást. Az Észak-atlanti Tanács 1999. évi stratégiai kon-
cepciójában is megkülönböztette a fegyveres támadást a terrortámadástól, ez utóbbit 
az „egyéb veszélyek” közé sorolva (ilyenek például a szabotázs, a szervezett bűnözés 
és a létszükségletű erőforrások veszélyeztetése). Ezekre az esetekre a tanács 
egyértelműen nem az 5. cikk szerinti fellépést irányozta elő.29 Ha a NATO korábbi 
gyakorlata és stratégiai koncepciója fényében értelmezzük a szervezet 2001. szep-

26 Hoyos, Carola: UK to chair UN sanctions committee, in Financial Times (US edition), 2001. október 4., 2. o.
27 Cassese: Terrorism is Also Disrupting…, 997. o.
28 Dupuy, Pierre-Marie: The Law after the Destruction of the Towers, The Attack on the World Trade Centre: 

Legal Responses, in EJIL online, 2001. szeptember.
29 The Alliance’s Strategic Concept, 24 April 1999. NATO Press Release. http://www.nato.int/cps/en/natolive/

official_texts_27433.htm?selectedLocale=en (letöltve: 2019. 08. 07.)
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tember 12-i nyilatkozatát, akkor a „kívülről történt irányítás”30 nem annak elisme-
rése, hogy egy terrorszervezet elleni közvetlen önvédelmi helyzetről döntött volna 
a NATO. Így sem a BT, sem a NATO által megfogalmazott szövegből nem derül ki, 
hogy az önvédelem olyan tág koncepciójára hivatkoztak volna-e, amely egyáltalán 
nem követelné meg az államnak való betudás legkisebb mértékét sem.31 Különösen 
így van ez, ha megnézzük, maga az Egyesült Államok és az Egyesült Királyság mire 
hivatkozott az Afganisztán elleni támadás megindítása előtt. 

Az Egyesült Királyság kormányának 2001. október 4-én nyilvánosságra hozott 
jelentése szerint a 9/11-es támadásokat az al-Kaida követte el szoros, szimbiotikus 
együttműködésben az afganisztáni tálib kormányzattal. A jelentés szerint a terror-
szervezet és Afganisztán de facto kormányzata között olyan szoros volt az egymás 
kölcsönös támogatására épülő viszony, hogy egyik sem létezhetett és működhetett 
volna külön-külön ebben a formában. A jelentés fő mondanivalója az, hogy a táma-
dást Oszáma bin Láden terrorszervezete követte el, amely erre a tálibok jelentős 
támogatása nélkül nem lett volna képes. A támogatás kumulatíve valósult meg fegy-
verek, finanszírozás, katonai segítségnyújtás (tervezés, kiképzés), befogadás, terü-
letbiztosítás, majd pedig az államszuverenitás intézménye mögé bújva védelem és 
menedéknyújtás formájában.32 A két szervezet közötti szimbiotikus kapcsolat miatt 
helytálló az a megállapítás, hogy egyáltalán még megkülönböztetni sem volt egy-
szerű 2001-ben a tálibokat az al-Kaidától.33

Washingtonnak a Biztonsági Tanácshoz 2001. október 7-én eljuttatott levele sze-
rint az Egyesült Államokat az afganisztáni tálib rendszer által támogatott al-Kaida 
támadta meg.34 A támadást az tette lehetővé, hogy a tálib rezsim átengedte a szerve-
zetnek Afganisztán területének egy részét, és ezzel sem Washington, sem a nemzet-
közi közösség felszólítására nem hagyott fel. Az Egyesült Államok az őt ért súlyos 
támadás következtében él önvédelmi jogával, és fellép Afganisztánban a terrorszer-
vezet táborai és a tálib rezsim katonai létesítményei ellen.35 Washington tájékozta-
tásából is világosan látszik, hogy Afganisztánhoz köti önvédelmi jogát és mindent 

30 Statement by the North Atlantic Council, 12 September 2001. Press Release (2001), 124. o. http://www.nato.
int/docu/pr/2001/p01-124e.htm (letöltve: 2019. 08. 07.)

31 Statement by NATO Secretary General Lord Robertson, NATO HQ, 2001. október 2. http://www.nato.int/
docu/speech/2001/s011002a.htm (letöltve: 2019. 08. 07.)

32 „Responsibility for the Terrorist Atrocities in the United States”, 11 September 2001. https://www.fas.org/
irp/news/2001/11/ukreport.pdf (letöltve: 2019. 07. 26.)

33 Frowein: Der Terrorismus als Herausforderung für das Völkerrecht…, 886–887. o. 
34 Letter dated 7 October 2001 from John D. Negroponte, the Permanent Representative of the United States 

of America to the United Nations addressed to the President of the Security Council, S/2001/946., 2001. 
október 7.

35 Uo.
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elkövet, hogy érdemi és szoros kapcsolatot mutasson ki a támadók és a mögöttük 
ténylegesen meghúzódó, államterülethez kötődő de facto kormányzati erők között.36 

Az Iszlám Konferencia Szervezetének ötvenhat állama nem tiltakozott az Afga-
nisztánnal szembeni katonai akció ellen, de felszólította az Egyesült Államokat, 
hogy katonai válaszlépését ne terjessze ki Afganisztánon túlra.37 Az Öbölállamok 
Együttműködési Tanácsa pedig kinyilvánította, hogy kész együttműködni minden 
olyan közös akcióban, amely élvezi a nemzetközi közösség támogatását és célja az 
elkövetők megbüntetése.38 Ez élesen szemben állt azzal az amerikai igénnyel, hogy 
a nemzetközi terrorizmussal szemben önvédelmet gyakorolva 2001 szeptembere 
után egyoldalúan, korlátlan ideig, máskor és más országokban is fel lehessen lépni.

2006. július 12-én a Hezbollah fegyveresei izraeli területen megöltek nyolc kato-
nát és magukkal hurcoltak kettőt libanoni területre. Izrael válaszul egy bő hónapig 
libanoni területeket bombázott, köztük a fővárost és a bejrúti repteret is. A konflik-
tust a BT 1701. számú határozata zárta le, amely Libanon területi épségének tisztelet-
ben tartása mellett felszólította a libanoni kormányt a déli területek és a fegyveresek 
tevékenységének ellenőrzésére is. Ehud Olmert izraeli miniszterelnök még a táma-
dás napján egyértelművé tette, hogy a határ mentén történteket nem terrortáma-
dásnak, hanem egy szuverén állam, Libanon Izrael elleni támadásának tekinti. 
Olmert a Hezbollahot a libanoni kormány részének minősítette.39A miniszterelnök 
nyilatkozatának lényegét július 17-én a Knesszetben megismételte. Ekkor Olmert 
egyértelművé tette, hogy sem a Hamaszt, sem a Hezbollahot nem tekinti független 
terrorszervezetnek. Az izraeli területek és katonák ellen öt nappal korában támadást 
végrehajtó libanoni terrorszervezet cselekményéért Libanonon keresztül érdemben 
Iránt és Szíriát tette felelőssé. Az izraeli álláspont szerint ezek az államok irányítják, 
mozgatják és finanszírozzák e szervezeteket. 

Ezt támasztják alá a török hadseregnek a PKK ellen iraki területen végrehajtott 
katonai akciói is. Az elmúlt években a kurd terrorszervezet – és egyben Irak területi 
integritása – ellen több, a 2. cikk (4) bekezdésével ellentétes katonai beavatkozásra 
is sor került Észak-Irakban. Ezeket Törökország egyszer sem jelentette a BT-nek, 
és más fórumokon sem hivatkozott az önvédelem jogára, kizárólag (nemzet)
biztonsági érdekeit emelte ki.40 Pakisztán évek óta folyamatosan tiltakozik a területi 

36 Afganisztánt gyakorlatilag „lator államnak” tekintették, amit az ENSZ Emberi Jogok Bizottságának kü-
lönleges rapportőrének jelentései is megerősítettek. Lásd Kamal Hossain különleges megbízott következő 
jelentéseit: A/53/539 (1998. október 26.); A/54/422 (1999. szeptember 30.); A/55/346 (2000. augusztus 30.), 
valamint A/56/409 (2001. szeptember 26.).

37 Murphy, Sean D.: United States Practice in International Law, Vol. 1: 1999–2001, Cambridge, CUP, 2002, 
433–434. o. 

38 Murphy, Sean D.: Contemporary Practice of the United States Relating to International Law, in 96 AJIL 
(2002), 245. o.

39 Jerusalem Post: Prime Minister Ehud Olmert’s remarks at his press conference with Japanese Prime 
Minister Junichiro Koizumi http://www.jpost.com/LandedPages/PrintArticle.aspx?id=27856 (letöltve: 
2013. 07. 24.).

40  Gray, Christine: International Law and the Use of Force, Oxford, OUP, 2018, 140–143. o.
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integritását sértő amerikai támadások ellen. Azonnal tiltakozott az Egyesült Álla-
mok 2011. május 2-ai katonai akciója ellen is, amelynek során katonai helikopterek 
hatoltak be az országba és likvidálták Oszáma bin Ládent.41 Más esetekben pedig 
hozzájárulását adta a területét érintő amerikai csapásokhoz.42

Mindezek alapján abból, hogy az államok többsége támogatta az Egyesült Álla-
mok önvédelmi jogát 2001. szeptember 11-e után, még nem következik az, hogy 
közvetlenül a nem állami szereplők elleni önvédelem jogát is támogatták volna. 
Ahogy az sem következik, hogy a betudás szintjének tágítását támogatták volna. 
Magatartásuk fő oka az lehetett, hogy úgy gondolták, elég szoros a tálib rezsim és 
az al-Kaida közötti kapcsolat ahhoz, hogy az a szokásos (korábbi) betudási követel-
ményeket is kielégítse. Az Egyesült Államok által használt „menedéket ad” kategó-
ria pedig ebből a szempontból bevallottan pusztán retorikai jelentőségű volt. Azaz 
a támogatásukat hangsúlyozó államok nem tekintettek az amerikai álláspontra úgy, 
mint amely tágítani szándékozott volna az önvédelem jogán.43

III. 3. A Nemzetközi Bíróság gyakorlata 9/11 után

A Nemzetközi Bíróság 2001 szeptembere után több esetben is foglalkozott az önvé-
delem jogával, és az esetek döntő többségénél a nem állami szereplők kérdése is 
felmerült. Kivételnek az Olajfúrótornyok-ügy számít, de az Irán és az Egyesült 
Államok között felmerült vitában ettől függetlenül döntő jelentőségű volt a fegyveres 
támadás fogalmának körüljárása. A bíróság mind az Olajfúrótornyok-ügyben (2003), 
mind Az izraeli biztonsági fallal kapcsolatos tanácsadó véleményében (2004), 
mind pedig a KDK v. Uganda ügyben (2005) megerősítette a Nicaragua-ügyben 
(1986) tett megállapításait a fegyveres támadás fogalmára és az önvédelem jogának 
terjedelmére vonatkozóan. Jelen fejezetben kizárólag az önvédelem nem állami 
szereplőkkel kapcsolatos aspektusára érdemes kitérni, vagyis a fegyveres támadás 
betudási kritériumára.

Az Irán és az Egyesült Államok között felmerült Olajfúrótornyok-ügyben (2003) 
a bíróság a betudás kérdésével kizárólag Irán szerepével kapcsolatban foglalkozott. 
A testület két esetben is azt vizsgálta, betudhatóak-e Iránnak azok a támadások, 
amelyek amerikai kereskedelmi és hadihajókat értek 1987 októberében és 1988 ápri-
lisában. Az Egyesült Államok mindkét esetben megtorló csapással válaszolt iráni 
olajfúrótornyok ellen, automatikusan Iránnak tudva be az ismeretlen eredetű aknák 
felrobbanását mint „fegyveres támadást”. A Nemzetközi Bíróság teljesen egyér-
telművé tette a Nicaragua-ügyben hozott döntésére hivatkozva, hogy a fegyveres 
támadásnak nemcsak kellően súlyosnak kell lennie,44 hanem betudhatónak is, jelen 

41 Official statement, Office of the Spokeperson, Islamabad P.R. No. 152/2011, Press Release on Death of 
Osama bin Laden; Asif Ali Zardari: Pakistan did its part. The Washington Post, 2011. május 2.

42 Secret memos ‘show Pakistan endorsed US drone strikes’. BBC, 2013. október 24. http://www.bbc.co.uk/
news/world-asia-24649840 (letöltve: 2019. 10. 25.).

43 Ratner, Steven: Jus ad Bellum and Jus in Bello After September 11, in 96 AJIL (2002), 905–921. o. at 913. o.
44 Olajfúrótornyok-ügy (Irán v. USA), érdemi ítélet, ICJ Reports 2003, 161. o., 51., 64., 68., 72. bekezdés. 



102 │ Új típusú hadviselés a 21. század második évtizedében és azon túl

esetben Iránnak.45 Bár az ügy tisztán államközi jellege miatt nem érinti közvetlenül 
a nem állami szereplők elleni önvédelem kérdését, egyértelműen megerősíti a 
fegyveres támadásnak a Nicaragua-ügyben lefektetett kettős feltételét: a mennyi-
ségi és a minőségi tényező elengedhetetlen voltát. 

Az izraeli biztonsági fallal kapcsolatos tanácsadó véleményében (2004) a bíró-
ság ugyan röviden kitért a nem állami szereplőkkel szembeni önvédelem kérdésére, 
de nem tartotta fontosnak bővebb kifejtését, mert a jogi kérdés megítélése szempont-
jából ez az adott ügyben nem volt releváns. Ennek egyrészt az volt az oka, hogy a 
testület megítélése szerint megszállt területen eleve nem lehet önvédelmet gyako-
rolni, másrészt Izrael maga is erőszakkal nem járó intézkedésnek minősítette a fal 
építését, amelyre az 51. cikk hatálya nem terjed ki.46 Izrael továbbá nem hivatkozott 
arra, hogy állammal szemben gyakorolta volna önvédelmi jogát. 

Vagyis a bíróság 2004-ben is a Nicaragua-ügy logikája szerint kezelte a fegyveres 
támadás fogalmát. A bíróság leszögezte, hogy az Alapokmány 51. cikkében rögzített 
önvédelmi jog egy államot egy másik állam által elkövetett fegyveres támadás esetén 
illeti meg. Izrael ezzel szemben nem hivatkozott arra, hogy egy másik állam részéről 
érte volna fegyveres támadás. 

A Nemzetközi Bíróság az 51. cikk szövegét idézve a következőt mondta ki elvi 
éllel: „Az Alapokmány 51. cikke tehát elismeri az önvédelem természetes jogát egy 
állam által egy másik állam ellen elkövetett fegyveres támadás esetében. Izrael 
azonban nem hivatkozik arra, hogy az ellene elkövetett támadás betudható egy ide-
gen államnak.”47 

A bíróság a fentiekre, valamint arra való tekintettel, hogy az Izraelt ért támadás 
nem kívülről, hanem belülről, az általa megszállt területről származott (és ezért még 
elvi lehetősége sem volt arra, hogy bármilyen módon hivatkozhasson a BT 1368. és 
1373. számú határozatára), megállapította, hogy az 51. cikk ebben az ügyben nem 
releváns.48 

A KDK v. Uganda ügyben (2005)49 a Nemzetközi Bíróság ismét megerősítette 
korábbi álláspontját, amikor úgy döntött, hogy Uganda nem gyakorolhatott önvé-
delmet a Kongói Demokratikus Köztársaság ellen, mert az ADF50 tettei nem voltak 
betudhatók a KDK-nak. 

Sem a jogi, sem a ténybeli feltételei nem álltak fenn ugyanis annak, hogy Uganda 
önvédelmi helyzetbe kerüljön a Kongói Demokratikus Köztársasággal szemben. 
A Nemzetközi Bíróság 2005-ben is a Nicaragua-ügyben hozott ítéletéből indult ki. 

45 Olajfúrótornyok-ügy, 51., 57., 60–62., 64., 69–71. bekezdés.
46 Tanácsadó-vélemény, a megszállt palesztin területeken felépített fal jogi következményeiről, ICJ Reports 

2004, 136. o., 139. bekezdés. A megszállt területtel kapcsolatos önvédelmi minősítés kritikájáról lásd 
Higgins: különvélemény, 34. bekezdés.; Franck: Recourse to Force, 67. o.

47 Fal-vélemény, 139. bekezdés.
48 Uo.
49 Fegyveres tevékenység Kongó területén (KDK v. Uganda), ICJ Reports 2005, 168. o., 146. bekezdés.
50 Alliance of Democratic Forces for the Liberation of the Congo – egy nem állami szereplő.
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Uganda soha nem állította, hogy a kongói fegyveres erők támadták volna meg.51 
A testület ismét elvi éllel szögezte le, hogy amennyiben egy irreguláris erők által 
elkövetett támadás a Közgyűlés 3314. számú határozata 3. cikkének (g) pontja értel-
mében nem tudható be egy államnak (vagyis, ha a nem állami szereplőt nem egy 
állam „küldte”), nem beszélhetünk fegyveres támadásról és ennek következtében 
önvédelmi helyzetről sem. 

Még abban az esetben sem, ha egyébként a támadások intenzitása összességében 
eléri azt a megkívánt szintet, amely az adott cselekményt tisztán mennyiségi alapon 
már fegyveres támadássá tenné. Mivel nem volt bizonyítható, hogy a felperes közvet-
lenül vagy közvetett módon részt vett volna a támadásokban, a Nemzetközi Bíróság 
úgy ítélte meg, hogy Uganda nem volt a KDK-val szemben önvédelmi helyzetben.52 
Betudás hiányában a Nemzetközi Bíróság érdemben már meg sem vizsgálta az 
arányosság és a szükségesség kritériumait, bár megjegyezte, hogy a kongói–ugan-
dai határon átnyúló támadásokkal aligha tekinthető arányosnak és szükségesnek 
Uganda határától több száz kilométerre található repterek és városok támadása és 
elfoglalása.53 

IV. AZ ISZLÁM ÁLLAM ELLENI HARC  
ÉS A VONAKODIK VAGY KÉPTELEN DOKTRÍNA (2015–)54

Kötelező, a fegyveres erő alkalmazására felhatalmazást adó biztonsági tanácsi 
határozat hiányában55 szükségképpen az önvédelem joga merült fel egyedüli lehe-
tőségként azon államok számára, amelyek Oroszországgal ellentétben nem kaptak 
engedélyt Szíriától a fegyveres erő alkalmazására.56 Azaz a 2015 utáni Szíria elleni 
támadások önvédelmi jellege attól függött, hogy tisztán az Iszlám Állam ellen indít-
ható-e önvédelmi cselekmény, és amennyiben nem, úgy a terrorszervezet57 cselek-
ményei betudhatók-e Szíriának. Mivel az Iszlám Állam és a szíriai Aszad-rezsim 
között sem szorosabb (hatékony ellenőrzés, átfogó ellenőrzés vagy akár csak laza 
támogatás, segítségnyújtás) sem lazább kapcsolat (menedék nyújtása, megtűrés) 

51 KDK v. Uganda, 146. bekezdés.
52 KDK v. Uganda, 146. bekezdés.
53 KDK v. Uganda, 147. bekezdés.
54 Bővebben lásd: Kajtar, Gabor: Use of Force against ISIL in Iraq and Syria – A legal Battlefield, in Wiscon-

sin International Law Journal (2017), 535–584. o. 
55 Lásd: Akande, Dapo – Milanovic, Marko: The constructive ambiguity of the Security Council ISIS 

resolution, in EJIL Talk, 2015. november 21. https://www.ejiltalk.org/the-constructive-ambiguity-of-the-
security-councils-isis-resolution/ (letöltve: 2018. 01. 20.) A BT 2249. (2015) határozata megtévesztő nyel-
vezete ellenére sem volt kötelező, a VII. fejezet vagy az Alapokmány 2. cikke alapján elfogadott határozat. 

56 Letter dated 15 October 2015 from the Permanent Representative of the Russian Federation to the United 
Nations addressed to the President of the Security Council. UN Doc S/2015/792., 2015. október 15.

57 Az Iszlám Állam államiságával kapcsolatban bővebben lásd: Takács Péter: Az „Iszlám Állam” államiságá-
nak problémái – Államnak tekinthető-e az ISIS, bármilyen értelemben is? In Jog – Állam – Politika 2015/4. 
szám, 47–77. o.; Kajtár Gábor: Az Iszlám Állam nemzetközi jogi státusa és annak joghatásai. In Külügyi 
Szemle 2016/4. szám, 38–51. o.
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nem volt kimutatható, az önvédelmi jogot kiterjesztő módon értelmezőknek tovább 
kellett lépniük és egy lazább, megengedőbb mérce alkalmazása mellett kellett érvel-
niük. A vonakodik vagy képtelen doktrína ebben a helyzetben „élesedett be” nem-
zetközi jogi értelemben.58

IV. 1. A vonakodik vagy nem képes doktrína eredete 

A vonakodik vagy képtelen mérce („unwilling or unable” test) kiindulópontja, hogy a 
területi állam vonakodik (nem hajlandó) vagy nem képes megfelelően (hatékonyan) 
fellépni egy olyan nem állami szereplő ellen, amely területéről intéz támadásokat egy 
másik állam vagy több állam ellen. Az elmélet szerint ilyenkor a megtámadott állam 
közvetlenül önvédelmet gyakorolhat a nem állami szereplő ellen a másik állam terüle-
tén anélkül, hogy közvetlenül támadná a területi állam fegyveres erőit. A beavatkozás 
bevallottan az Alapokmány 2. cikk (4) bekezdése hatálya alá tartozik, és néhány szerző 
szerint fegyveres támadás hiányában is jogszerű kivételnek minősül.59 

Michael Wood szerint a vonakodik vagy nem képes doktrína pedigréje tekinté-
lyes múltra tekint vissza. Mindeközben Wood csupán Ashley Deeks 2012-es cikkére 
és a Chatham House (2006) és a leideni egyetem elveire (2007) hivatkozik.60 Deeks 
a vonakodik vagy képtelen mérce alkalmazhatóságáról írt átfogó tanulmányában61 
egyrészt arra törekszik, hogy történelmi alapon legitimálja a terrorszervezetek elleni 
közvetlen önvédelem lehetőségét, másrészt, hogy a bevallottan tartalom nélküli sza-
bályhoz62 eljárási és szubsztantív normákat javasoljon. Deeks a vonakodik vagy kép-
telen mérce eredetét a semlegesség jogintézményéhez vezeti vissza. A szerző célja 
a mérce tartalomhiányából eredő legitimációdeficit történelmi eredetével történő 
ellensúlyozása.63 Mivel a semlegesség jogából merített történelmi analógia annak 
államközpontú jellege miatt nem lenne elég a nem állami szereplők elleni önvédelmi 
jog megalapozásához, Deeks a Caroline-incidensre is hivatkozik, amelyet a vonako-
dik vagy képtelen teszt egyik előfutáraként azonosít.64 

58 Bővebben lásd: Kajtár Gábor: Az Iszlám Állam elleni erőszak-alkalmazás nemzetközi jogi kérdései. 
In Iustum Aequum Salutare 2016/4. szám, 153–177. o. 

59 Lásd például: Alston, Philip: Report of the Special Rapporteur on extrajudicial, summary or arbitrary 
executions, A/HRC/14/24/Add.6., 34–35. bekezdés. http://www.refworld.org/docid/4c0767ff2.html (letölt-
ve: 2018. 01. 18.) Alston jelentése az önvédelem jogának kiváltásához két alternatív feltételt nevez meg: 
a fegyveres támadást vagy a területi állam vonakodását, vagy képtelenségét a támadás megakadályozásá-
ra. A jelentés semmilyen forrást nem használ az állítás alátámasztásához. 

60 Wood, Michael: Self-Defence Against Non-State Actors – A Practitioner’s View, in ZaöRV (2017), 76. o. 
Lásd még: Wood, Michael: International Law and the use of force: What happens in practice, in Indian 
Journal of International Law (2013), 345–367. o.

61 Deeks, Ashley: „Unwilling or Unable”: Toward a Normative Framework for Extraterritorial Self-Defense, 
in Virginia Journal of International Law (2012), 483–550. o. Az elméletet támogatja Weller, Marc: Islamic 
State crisis: What force does international law allow?, in BBC, 2014. szeptember 23. www.bbc.com/news/
world-middle-east-29283286 (letöltve: 2019. 06. 19.).

62 Deeks: i. m. 505. o.
63 Deeks: i. m. 488. o.
64 Deeks: i. m. 502. o. 
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A vonakodik vagy képtelen doktrína az állami önvédelmi joghoz kapcsolódik. 
A különböző álláspontok azonban eltérnek abban a tekintetben, hogy mi a koncep-
ció pontos jogalapja, egyben jogi jelentősége az önvédelem jogán belül.65 

Közös bennük mindenesetre, hogy az önvédelmi jog kiterjesztését szolgálják, 
még ha különböző mértékekben is. A legfontosabb kérdés e tekintetben, hogy a 
vonakodik vagy képtelen doktrína önálló jogalapot képez az önvédelem gyakorlására, 
vagy egy már jogszerű (vagy annak vélt) önvédelmi helyzet konkretizálására, 
legalizálására szolgál. 

A szakirodalom elsöprő többsége ez utóbbi álláspontot osztja, amely végeredmé-
nyében azonban sem megnyugtatóbb, sem logikusabb megoldáshoz nem vezet a jus 
contra bellum rendszerén belül.

IV. 2. A nem képes vagy nem hajlandó doktrína kritikája

2015 és 2016 során valóban számos állam hivatkozott arra, hogy Szíria vonakodott és/
vagy nem volt képes az Iszlám Állam ellen hatékonyan fellépni. Bár az állami gya-
korlat első ránézésre meggyőzőnek tűnhet (lásd az Egyesült Államok66 az Egyesült 
Királyság,67 Ausztrália68 és Kanada69 gyakorlatát), újabban Németország,70 Dánia,71 
Norvégia72 és Belgium73 sem hivatkozott a vonakodik vagy képtelen doktrínára. Így a 
szakirodalom jogosan kritikus azokkal az álláspontokkal szemben, amelyek szerint 
a teszt új jogcímet képez az erőszak alkalmazására vagy legalábbis jelentősen tágítja 
az önvédelmi jog korábbi kereteit.74

65 Lád például: Trapp, Kimberley N.: The Prohibition of the Use of Force, Self-Defence, and Other Concepts, 
in Weller, Marc (ed.): The Oxford Handbook of the Use of Force in International Law, Oxford, OUP, 
2015, 679–696. o.; Tibori-Szabó Kinga: The ’Unwilling or Unable’ Test and the Law of Self-defence, 
in Paulussen, Christophe – Takács Tamara – Lazić, Vesna –Van Rompuy, Ben (szerk.): Fundamental Rights 
in International and European Law. Hague, Asser Press, 2016, 73–97. o.; ASIL Speech by State Legal 
Advisor Egan on international law and the use of force against ISIL. https://www.lawfareblog.com/state-
department-legal-adviser-brian-egans-speech-asil (letöltve: 2019. 04. 13.); Counter-Terrorism Strategies, 
Human Rights and International Law: Meeting the Challenges. NILR (2007), 571–587. o.; The Chatham 
House Principles of International Law on the Use of Force in Self-defence. ICLQ (2006), 963–972. o.

66 UN Doc. S/2014/695., 2014. szeptember 23.
67 UN Doc. S/2015/688., 2015. szeptember 8., valamint UN Doc S/2015/928., 2015. december 3.
68 UN Doc. S/2015/693., 2015. szeptember 9.
69 UN Doc. S/2015/221., 2015. március 31.
70 UN Doc. S /2015/946., 2015. december 10.
71 U.N. Doc. S/2016/34., 2016. január 13.
72 U.N. Doc. S/2016/513., 2016. június 3. 
73 U.N. Doc. S/2016/523., 2016. június 9. 
74 Starski, Paulina: Right to Self-Defense, Attribution and the Non-State Actor – Birth of the „Unable or 

Unwilling” Standard?, in Zeitschrift für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht (2015), 455–
501. o.; Hakimi, Monica: Defensive Force against Non-State Actors: The State of Play, in International 
Law Studies (2015), 1–31. o.; Corten, Olivier: The ‘Unwilling or Unable’ Test: Has it Been, and Could it be, 
Accepted?, in Leiden Journal of International Law (2016), 777–799. o.
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A Szíria területén beavatkozó államok gyakorlatából is kitűnik, hogy az álla-
mok nem egységesek abban a tekintetben, hogy milyen jogcímen avatkoztak be. 
Még azoknál az államoknál is megfigyelhető jelentős különbség, amelyek Szíria 
vonakodására és/vagy képtelenségére, illetve az elveszített hatékony ellenőrzésre 
hivatkoztak. 

Hollandia egyszerre több álláspontot is képviselt, érvelt képtelenség mellett, de a 
hallgatólagos szíriai beleegyezés érve is megjelent a hivatalos anyagokban.75 Ugyan-
akkor egyetlen állam sem fejtette ki, hogy mit ért a fenti kategóriák alatt, mit tett 
meg annak során, hogy a fenti következtetésekre jutott és általában milyen lehetősé-
get adott Szíriának a beavatkozás elkerülése érdekében.

Chachko és Deeks egy a vonakodik vagy képtelen doktrína szokásjogi állapo-
táról szóló összeállításban azt igyekeznek bemutatni, hogy milyen magas azoknak 
az államoknak a száma, amelyek csatlakoztak a vonakodik vagy képtelen doktrína 
támogatóinak táborához.76 Az azonban első ránézésre látszik, hogy alig vannak 
támogatói a doktrínának, 10 kifejezett támogató és 3 implicit támogató szinte sem-
misség 193 állam rendszerében. Az is egyértelműen látszik, hogy a bizonytalannak 
nevezett államok vannak a legtöbben, amelyek a doktrína újszerűsége és a 2. cikk 
(4) bekezdése jus cogens természete tükrében inkább nem támogatóknak minő-
sülnek, így a tanulmányban történő bekategorizálásuk erősen eufemisztikusnak 
tekinthető.

A Nemzetközi Bíróság Statútuma a nemzetközi szokásjogot „a jog gyanánt elis-
mert általános gyakorlat” fordulattal definiálja,77 ily módon két ismert konjunk-
tív feltételt szabva a szokásjog kialakulásához: az állami gyakorlatot (úgynevezett 
materiális elem) és az opinio jurist (úgynevezett szubjektív elem). E két összetevő 
elem konjunktív jellege mára általánosan elfogadott a bírói gyakorlatban és a szak-
irodalomban egyaránt.78 Akár jus cogensnek tekintjük az önvédelem jogát, ahogy 

75 Ruys, Tom – Ferro, Luca: Divergent Views on the Content and Relevance of the Jus Ad Bellum in Euro-
pe and the United States? The Case of the U.S.-Led Military Coalition Against ‚Islamic State’, in SSRN 
Electronic Journal, 10.2139/ssrn.2731597. (2018. január 15.)

76 Chachko, Elena – Deeks, Ashley: Who is on Board with „Unwilling or Unable”?, in Lawfare, 2016. október 10.  
https://www.lawfareblog.com/who-board-unwilling-or-unable (letöltve: 2018. január 20.)

77 A Nemzetközi Bíróság Statútuma, 38. cikk 1. b) pont. 
78 Wood, Michael (Special Rapporteur): First report on formation and evidence of customary international 

law. International Law Commission Sixty-fifth session, 2013, A/CN.4/663., 22–27. o., illetve Wood, Mi-
chael (Special Rapporteur): Second report on formation and evidence of customary international law. 
International Law Commission Sixty-sixth session, 2014, A/CN.4/672., 7–14. o. Lásd még: Treves, Tullio: 
Customary International Law, in Wolfrum, Rüdiger (szerk.): Max Planck Encyclopedia of Public Interna-
tional Law, Vol. II., Oxford, OUP, 2012, 939. o.
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ezt Kammerhofer,79 Hakimi,80 Corten81 és Starski82 álláspontja is alátámasztja, akár 
nem, a vonakodik vagy képtelen doktrína szokásjogi státusa rendkívül bizonytalan. 
Gray jogosan hívja fel a figyelmet a vonakodik vagy képtelen doktrína tekinteté-
ben, hogy szokásjogi normaváltozás esetén az új jogot kifejezetten és világosan ki 
kell nyilvánítani, ami itt az esetek többségében nem történt meg.83 Corten is azon 
az állásponton van, hogy sem az állami gyakorlat,84 sem pedig a megfelelő opinio 
juris85 nem áll rendelkezése egy új norma kialakulásához. Oroszország ambivalens 
magatartása és Brazília, India és Kína elzárkózása mellett érdemes megjegyezni, 
hogy az 57 tagú Iszlám Konferencia Szervezete (OIC) már az Egyesült Államok 9/11 
utáni önvédelmi jog kiterjesztésére törekvő gyakorlatát sem támogatta, nemhogy a 
további kiterjesztést.86 

Ráadásul még azokban az esetekben is, amikor a vonakodik vagy nem képes 
doktrínára hivatkoztak az állami gyakorlatban, közelről sem volt egyértelmű, hogy a 
területi állam valóban vonakodott vagy nem volt képes fellépni a nem állami szerep-
lőkkel szemben. Ahogy az sem volt bizonyított minden esetben, hogy a beavatkozó 
állam valóban komolyan figyelembe vette a területi állam tehetetlenségét és/vagy 
szándékának hiányát. Korántsem egyértelmű, hogy Szíria vonakodott vagy képtelen 
volt az Iszlám Állam elleni fellépésre,87 csupán időre és külső (orosz) katonai segít-
ségre volt szüksége, amelyet kért és meg is kapott. 

A teszt tartalma nem ismert, így kérdéses a „nem képes vagy nem hajlandó” 
szavak valódi jelentéstartalma.88 Milyen eljárásban és ki alkalmazhatja e szabályt? 
A hatékony ellenőrzés elvesztése vajon kimeríti a „nem képes” fordulatot? Ameny-
nyiben igen, úgy mennyi ideig kell az ellenőrzés hiányának fennállnia ahhoz, hogy 
a teszt teljesüljön? A mulasztás is képes kimeríteni a „nem hajlandó” alakzatot? 
Ha igen, mennyi időre kell az érintett kormánynak elveszteni a (hatékony) ellen-
őrzést a terület felett? A változatos megfogalmazások felvetik a kérdést, hogy 

79 Kammerhofer, Jörg: The Resilience of the Restrictive Rules on Self-Defence, in Weller, Marc (szerk.): 
The Oxford Handbook of the Use of Force in International Law, Oxford, OUP, 2015, 627–648. o., 643. o.

80 Hakimi, Monika: Defensive Force against Non-State Actors: The State of Play, in International Law 
Studies, 2015/1., 1–31. o. 

81 Corten: i. m. 797–799. o.
82 Starski, Paulina: Silence within the process of normative change and evolution of the prohibition on the 

use of force: normative volatility and legislative responsibility, in 4 Journal on the Use of Force and In-
ternational Law (2017), 11–53. o.

83 Gray, Christine: The Limits of Force. 376 Recueil des cours (2014), 93–197., 137. o.
84 Corten: i. m. 780–785. o.
85 Corten: i. m. 785–791. o.
86 de Hoogh, André: Restrictivist Reasoning on the Ratione Personae Dimension of Armed Attacks in the Post 

9/11 World, in Leiden Journal of International Law (2016), 19–42., 38. o.
87 Sjöstedt, Brigitta: Applying the Unable/Unwilling State Doctrine – Can a State Be Unable to Take Action?, 

in ZaöRV (2017), 39–42. o.
88 Heller, Kevin Jon: Do Attacks on ISIS in Syria Justify the „Unwilling or Unable” Test? http://opiniojuris.

org/2014/12/13/attacks-isis-syria-justify-unwilling-unable-test/ (letöltve: 2019. 06. 10.) 
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az újszerű teszt valójában „nem képes és nem hajlandó” vagy „nem képes vagy nem 
hajlandó”?89

Maga Deeks is tal álóan hívja fel a figyelmet a vonakodik vagy képtelen doktrína 
kivitelezési problémáira. Mi történik például, ha a területi államnak több napra van 
ideje, hogy felszámolja a veszélyt és a fenyegetett államnak – saját megítélése alap-
ján – erre nincs ideje? Ha a fenyegetett állam attól tart, hogy a beleegyezés megké-
résével a területi állam hivatalnokai figyelmeztethetik a nem állami szereplőt? Mi a 
teendő akkor, ha a területi állam elfogta a szervezet tagságának 75%-át, de maradék 
25%-ról úgy gondolja, nincs joga elfogni őket?90 Azaz a vonakodik és/vagy képte-
len doktrína pontos tartalma teljes mértékben bizonytalan. Ki dönt a tartalmáról, 
milyen eljárásban és mikor? Egy terület feletti hatékony ellenőrzés elvesztése auto-
matikusan képtelenséget eredményez a doktrína – és vele az önvédelmi jog – értel-
mében? Ha igen, mennyi időre kell elveszteni a hatékony ellenőrzést? A területi 
állam mulasztása pedig vonakodásnak számít? 

A korábbi súlyos terrortámadások estében számos területi állam súlyosan mulasz-
tott. A brüsszeli Molenbeek kerület hosszú időn át adott menedéket a 2015. novem-
beri párizsi terrortámadás kitervelőinek és végrehajtóinak, a belga belügyminiszter 
nyilvánosan ismerte el, hogy a kerület jelentős részeit nem ellenőrizték.91 Németor-
szág (és maga az Egyesült Államok is) nem minősült a doktrína értelmében képtelen 
államnak a 2001. szeptember 11-i támadások tekintetében?92 Ha igen, pusztán Fran-
ciaország és Belgium, illetve az Egyesült Államok és Németország jó viszonyának 
volt köszönhető, hogy az előbbiek nem támadták a nem állami szereplőket utóbbiak 
területén? Ki tudná az ENSZ minden tagállama teljes bizonyossággal jelenteni, hogy 
soha nem fog ilyen helyzetbe kerülni és azzal kiszolgáltatottá válni egy másik állam 
egyoldalú biztonságpolitikai mérlegelésének?

Mindezeken túl a vonakodik vagy képtelen doktrína észszerűtlen is a területi 
államok szemszögéből: egy nem vonakodó, de a beavatkozó által egyoldalúan képte-
lennek minősített állam választhat, hogy beleegyezik a külső katonai beavatkozásba, 
vagy a doktrína értelmében annak megtagadása esetén kényszerűen elszenvedi azt.93 

89 See the UK Prime Minister’s Response to the Foreign Affairs Select Committee’s Second Report of 
Session 2015–16: The Extension of Offensive British Military Operations to Syria, November 2015.  
http://www.parliament.uk/documents/commons-committees/foreign-affairs/PM-Response-to-FAC-
Report- Extension-of-Offensive-British-Military-Operations-to-Syria.pdf (letöltve: 2019. 05. 25.)

90 Deeks, Ashley S.: „Unwilling or Unable”: Toward a Normative Framework for Extraterritorial Self-
Defense, in Virginia Journal of International Law (2012), 483–550., 505. o.

91 Ruys – Ferro: i. m.
92 Hartwig, Matthias: Which State’s Territory May Be Used for Self-Defence Against Non-State Actors?, 

in ZaöRV 2017, 43–45. o.
93 Brunnée, Jutta – Toope, Stephen J.: Self-defence Against Non-stae Actors: Are Powerful States Willing but 

Unable to Change International Law?, in International and Comparative Law Quarterly (2017), 1–24., 23. o.
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Tekintettel arra, hogy a területi állam képtelenségét a beavatkozni kívánó állam 
állapítja meg, ez a helyzet az erőszakkal történő fenyegetés klasszikus esetévé válik, 
a beavatkozáshoz szükséges engedély kikényszerítése pedig ugyancsak a 2. cikk (4) 
bekezdésébe ütközik.94

V. ÖSSZEGZÉS

Az 51. cikk rendszertani értelmezése, valamint a 2. cikk (4) bekezdésével történő 
együttes olvasata,95 és a Nemzetközi Bíróság bevett gyakorlata,96 továbbá az állami 
gyakorlat is azt támasztja alá, hogy valamilyen mértékű állami szerepvállalás elen-
gedhetetlen a fegyveres támadás fennállásához. Habár széles körben elterjedt nézet, 
hogy az államok támogatják a tisztán nem állami szereplők elleni önvédelmet, 
az állami gyakorlat vizsgálata nem igazolja ezt. A jus contra bellum szakirodalmá-
nak jelenlegi képviselőnek jelentős része megerősíti azt az álláspontot, hogy betu-
dásra szükség van önvédelmi helyzet kiváltásához.97

A vonakodik vagy képtelen doktrína nem illeszkedik a jus contra bellum fennálló 
rendszerébe, aláássa a szuverenitás fogalmát, jelentősen tágítja az önvédelmi jog ter-
jedelmét, és erodálja a 2. cikk (4) bekezdésében foglalt tilalmat.98 A teszt ellentétes 
a kollektív biztonság rendszerének logikájával is, mivel a nem állami szereplőkkel 
megküzdeni nem képes illetve vonakodó államok által jelentett veszély kezelése első-
sorban a BT hatáskörébe tartozik, ahogy azt a Biztonsági Tanács 2249. (2015) számú 
határozata99 is jelzi.100 Könnyen visszaélésekre ad módot, ha pusztán a területi állam 
képességének hiánya miatt megengedetté válik az erőszak alkalmazása, és ennek 
megítélése kizárólag a beavatkozó államra van bízva.101

Adva van azonban egy helyzet, amikor egyrészt biztonságpolitikai síkon jogosan 
merül fel számos állam igénye arra, hogy megnyugtató megoldás szülessen a más 
államok területén tevékenykedő nem állami szereplők feltartóztatása tekintetében. 
Másrészt jogi síkon, a nemzetközi közösség reakciói tükrében, nem érdemes úgy 
tenni, mintha a Szíria területén önvédelmi jogot gyakorló államok tevékenysége mind 
jogellenes lett volna. A hatályos nemzetközi jogi normák és a tárgyi valóság közötti 

  94 Stürchler, Nikolas: The Threat of Force in International Law, Cambridge, CUP, 2007, 219. o.
  95 UN Doc. A/RES/ 3314., 1974. december 14.
  96 Tanácsadó vélemény a megszállt palesztin területen felépített fal jogi következményeiről, ICJ Reports 

2004, 136. o., 35. bekezdés. Lásd még KDK v. Uganda ügy 28. bekezdés. 
  97 Simma, Bruno: UN Charter Commentary, Oxford, OUP, 2012, 1418. o.; Gray: Use of Force…, 206–227, 

237–248. o.; Corten, Olivier: The Law Against War. The Prohibition ont he Use of Force in Contemporary 
International Law, Hart, 2012, 468. o.

  98 Corten: i. m. 797. o.
  99 S/RES/2249, 2015. november 20.
100 Sajnálatos módon a Biztonsági Tanács 2249. számú határozatával maga is hozzájárult az önvédelem és a 

kényszerintézkedések közötti határ összemosásához. Paulina Starski: i. m. 455–501. o.
101 Peters, Anne: German Parliament decides to send troops to combat ISIS based on collective self-defense 

„in conjunction with” SC Res. 2249, in EJIL Talk, 2015. december 8. 
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rés áthidalására több lehetőség is adódik, véleményem szerint azonban nem azonos 
mértékben és kívánatos módon. 

Egyrészt a vonakodik vagy képtelen mércével drasztikusan kitágítható az 
önvédelmi jog, amely így nem csupán a szíriai beavatkozások jogszerűségét fogja 
magyarázni, hanem erodálva a jus contra bellum teljes rendszerét, idővel kiüresíti 
az Alapokmányba foglalt általános erőszaktilalmat is. Másrészt lehetséges egy sui 
generis eset körülhatárolása is, ahol a nemzetközi jog követését ebben az esetben 
(is)102 felülírja a nemzetközi béke és biztonság helyreállításának igénye.103 Vagyis 
ismét kihasítunk egy részt a nemzetközi jog szövetéből és szemet hunyunk újabb 
súlyos, immár strukturális jogsértések felett. Harmadrészt megpróbálhatjuk min-
denféle eljárási szabályozással (érdemi vitafolyamatok az 51. cikkről, adatbázis 
felállítása a BT-nek intézett levelekről, best practice kidolgozása, szakértői testü-
letek felállítása a különböző szakmai előkérdések értékeléséhez) körülhatárolni a 
doktrínát, hiszen a fellépő államnak a szükségesség kritériumán belül amúgy is 
bizonyítania kellene, hogy jogosult katonailag fellépni egy másik állam területén.104

Miközben a vonakodni vagy képtelen doktrína határok közé szorítása dicséretes 
törekvés, a koncepció legfőbb, strukturális problémáit nem tudja feloldani. Eltekintve 
a vonakodik vagy képtelen teszt szokásjogi megalapozatlanságától – amely idővel 
akár orvosolható is lenne – egy fontos logikai, jogdogmatikai dilemma minden eset-
ben fennmarad, ezzel arra ítélve a doktrínát, hogy idegen test legyen az ENSZ Alap-
okmányának rendszerében. Fennmarad a kérdés, hogy hogyan létezhet (kivétel a nem 
állami szereplők elleni önvédelem joga) főszabály, tiltó norma (a nem állami sze-
replők elleni erőszak-alkalmazás tilalma) nélkül?105 Akár önálló jogalapnak tekint-
jük a vonakodik vagy nem képes tesztet, akár a tisztán nem állami szereplők elleni 
önvédelem szükségességi mércéjének, arra nem tud választ adni a koncepció a jelen-
legi ENSZ Alapokmány rendszerében, hogy miért lehetne olyan állammal szemben 
erőszakot alkalmazni, amely maga nem intézett fegyveres támadást a vélt, jövőbeli 
áldozat ellen, és abban semmilyen formában nem is vett részt. 

Amennyiben azonban el is fogadjuk, hogy a Szíria területén alkalmazott önvé-
delem jogszerű volt az 51. cikk alapján, nem szükségképpen kell elfogadnunk sem 
a nem állami szereplők elleni közvetlen önvédelem lehetőségét, sem a vonakodik 
vagy nem képes teszt adta új, de igen veszélyes utat. A vonakodik vagy nem képes 
tényállás ugyanis könnyen értelmezhető a 3314-es közgyűlési határozat106 3. cikk g) 
pontja alapján. E rendelkezés szerint agressziónak minősül „ha egy állam fegyveres 

102 Hasonló érv hozható fel a BT felhatalmazása hiányában végrehajtott, de legitim (indokolt) humanitárius 
intervenciók mellet. 

103 Flasch, Olivia: The legality of the air strikes against ISIL in Syria: new insights ont he extraterritorial use 
of force against non-state actors, in Journal on the Use of Force and International Law, 2016, 37–69. o.

104 Lásd: van den Herik, Larissa: „Proceduralising” Article 51, in ZaöRV (2017), 65–67. o.
105 Lásd például: Kowalski, Michal: Armed attack, non-state actors and a quest for the attribution standard, 

in Polish Yearbook of International Law, 2010, 101–130., 123. o., valamint Corten: i. m. 795. o.
106 Definition of Aggression, United Nations General Assembly Resolution 3314 (XXIX), 1974. december 14. 



│ 111A nem állami szereplők elleni fegyveres fellépés lehetőségei

bandákat, csoportokat, önkénteseket vagy zsoldosokat küld – vagy nevében ilyene-
ket küldenek – egy másik állam ellen fegyveres cselekmények végrehajtására, ame-
lyek olyan súlyosak, hogy kimerítik a fent felsorolt cselekményeket, illetve ha egy 
államnak komoly része van ebben”. A vonakodik vagy képtelen tényállás a „lénye-
ges részvétel” tartalmi tesztjeként is értelmezhető lenne. E rendelkezés szokásjogi 
jellegét a Nemzetközi Bíróság is megerősítette, amikor a 3. cikk g) pontját használta 
analógiaként a Nicaragua-ügyben annak kimondására, hogy egy fegyveres támadást 
nemcsak közvetlenül, hanem közvetetten is el lehet követni.107 Azonban eddig még 
nem kerül sor annak tisztázására, hogy milyen típusú állami magatartás tudná kime-
ríteni az agresszió e fajtáját.108

A nem képes vagy nem hajlandó formula a 3314-es közgyűlési határozat 3. cikk 
f) pontjának tartalmi tesztjeként is értelmezhető lenne. E pont szerint agresszió 
történik akkor is „ha egy állam megengedi, hogy egy másik állam rendelkezésére 
bocsátott területét az utóbbi agressziós cselekmény elkövetésére használja fel egy 
harmadik állam ellen”. Az agresszió e formája egy speciális betudási tesztet foglal 
magába, ahol a rendelkezésre bocsátás és a területnek agresszió céljára történő áten-
gedése kettős magatartása önmagában is agressziónak minősül. A jelenlegi állami 
gyakorlat fényében a 3. cikk f) pontja az alábbi három féle módon is értelmezhető: 
1) a területi állam kifejezetten átengedi területét a nem állami szereplőnek fegyveres 
támadás céljára, vagy a területi állam implicit módon engedi át területének haszná-
latát fegyveres támadás elkövetésére, az alábbi két mód egyikén: 2) nem hajlandó 
(vonakodik) meggátolni, hogy területét fegyveres támadás elkövetésére használják 
fel vagy 3) nem képes ezt megakadályozni, és elmulaszt segítséget kérni a támadást 
ért országtól vagy az ENSZ-től. 

Amennyiben a vonakodik vagy nem képes doktrínát a 3314-es közgyűlési hatá-
rozat 3. cikk f) vagy g) pontjának tartalmi tesztjeként fognánk fel, az összhangban 
lenne az Alapokmány 2. cikk (4) bekezdésével és az 51 cikkel egyaránt. Egy ilyen 
értelmezés nem zavarná össze az ENSZ jus contra bellum rendszerét sem. Követ-
kezésképpen, amikor a 3. cikk f) pontja szerinti vonakodik vagy nem képes teszt 
alkalmazásának körülményei fennállnának, az agressziónak áldozatul eső állam 
minden bizonnyal továbbra sem alkalmazhatna fegyveres erőszakot a területi állam 
katonai erőivel szemben, és kizárólag a tényleges elkövető nem állami szereplővel 
szemben léphetne fel. Ezáltal mindkét cél teljesülne: egyrészről lenne jogalap a tény-
leges elkövető elleni erőszak alkalmazásra, másrészről viszont igazolhatóvá válna a 
területi állam politikai függetlenségének és területi integritásának megsértése.

107 Nicaragua-ügy, 195. bekezdés. 
108 A 9/11-es terrortámadások kapcsán a 3314. közgyűlési határozat 3. cikk g) pontjának alkalmazhatóságáról 

lásd: Valki László: A szeptember 11-i terrortámadás és a nemzetközi jog. In Tálas Péter (szerk.): Válaszok 
a terrorizmusra. Avagy van-e út az afganisztáni „vadászattól” a fenntartható globalizációig, Budapest, 
SVKH–Chartapress, 2002, 107–121. o.
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BARTKÓ RÓBERT1 – FARKAS ÁDÁM

A terrorizmus elleni harc nemzetközi jogi trendjei

I. BEVEZETÉS

A 21. század első évtizedeinek egyik nagy intenzitással kiújuló és jellegében is több 
változáson áteső biztonsági fenyegetését a nemzetközi terrorizmus jelenti. Maga 
a terrorizmus mint jelenség mind fogalmát, mind tartalmát tekintve komoly viták 
kereszttüzében áll,2 amelyeket jelen kötetnek nem célja feloldani. A nem állami 
szereplők problémaköréhez szervesen illeszkedő terrorizmus kapcsán azonban 
kulcsfontosságú annak áttekintése, hogy ez a korunkban folyamatosan változó, 
a környezethez alkalmazkodó fenyegetés milyen kihívások és cselekvési irányok elé 
állította a transzatlanti térség államait, s még tágabban a nemzetközi közösséget.

A terrorizmussal szemben adott – és annak a jövőbeni prognosztizálható válto-
zásai, fejlődései miatt, majd adni szükséges – jogiállami válaszokat meglátásunk 
szerint mind a belső, azaz nemzetállami, mind pedig a nemzetközi jog tekintetében 
szükséges csoportosítani a jobb érthetőség érdekében. 

Eszerint a válaszoknak talán a legmarkánsabb csoportját (1) a büntetőjogi 
megoldások, illetve az ezeket egységesíteni hivatott nemzetközi dokumentumok 
adják, melyeket (2) az adminisztratív jellegű szabályozási lépések követnek, illetve 
(3) az aktív védelmi fellépést, azaz a fegyveres intézményrendszerrel adott vála-
szokat erősítő jogi megoldások. 

Ez a felosztás jól mutatja a terrorizmus megítélésének alakulását, illetve az abban 
rejlő fenyegetés jellegének a módosulását is, hiszen a döntő részben bűncselekmény-
ként történő értékeléstől fokozatos elmozdulás tapasztalható benne a megelőző, 

1 A tanulmány Bartkó Róbert által írt része a Bolyai János Kutatói Ösztöndíj támogatásával, illetve az 
Innovációs és Technológiai Minisztérium ÚNKP – 19-4-SZE-2 kódszámú Új Nemzeti Kiválósági Prog-
ramjának szakmai támogatásával készült.

2 A téma kapcsán lásd: Chaliand, Gerard – Blin, Arnaud: The History of Terrorism from Antiquity to Al 
Qaeda, Berkeley – Los Angeles – London, University of California Press, 2007; Smelser, Niel J. – Mi-
tchell, Faith: Terrorism. Perspectives from the Behavioral and Social Sciences, Washington DC, Nati-
onal Academies Press, 2002; Post, Jerold M.: The Mind of the Terrorist: The Psychology of Terrorism 
from the IRA to al-Qaeda, New York, Palgrave – MacMillan, 2007; Laqueur, Walter – Wall, Christopher: 
The Future of Terrorism: ISIS, Al-Qaeda, and the Alt-Right, New York, Thomas Dunne Books, 2018; Tálas 
Péter (szerk.): A terrorizmus anatómiája, Budapest, Zrínyi Kiadó, 2006; Maras, Marie-Helen: A terroriz-
mus elmélete és gyakorlata, Budapest, Antall József Tudásközpont, 2016; Townshend, Charles: A terroriz-
mus, Budapest, Magyar Világ Kiadó, 2003; Bartkó Róbert: A terrorcselekmény dogmatikája a nemzetközi 
büntetőjogban. In Jog-Állam-Politika 2011/Különszám, 155–171. o.; Bartkó Róbert: A terrorcselekmény, 
mint nemzetközi bűncselekmény. In Belügyi Szemle 2010/5. szám, 73–87. o.; Bartkó Róbert: Gondolatok a 
terrorizmus fogalmáról. In Belügyi Szemle 2005/6. szám, 75–88. o.
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kialakulást nehezítő, vagy felszámoló beavatkozásig, aminek a végső fokát a fegyve-
res erő alkalmazása jelenti.

Mindezek a tendenciák a nemzetközi jog színterén rajzolódtak ki, de még számos 
kérdést nyitva hagytak. A technológia fejlődése, a társadalmak változásai, valamint 
a geopolitikai viszonyok folyamatos alakulása ugyanis a nemzetközi terrorizmus 
evolúciójára is felhajtóerőként hat. Ebből pedig szükségszerűen következik, hogy az 
eddig megtett lépések jövőbeni folytatása vagy korrekciója éppúgy szükséges lesz 
a jog területén mint a még rendezetlen kérdések hatékony megoldása, hiszen ezek 
nélkül a biztonság szinten tartása nem lesz szavatolható a jogállami követelmények 
szerint.

A jelen fejezet célja ezért – a kötet tematikai kereteit feszegetve – vázlatosan átte-
kinteni a fenti három szabályozási dimenzió elmúlt évtizedes változásainak sarok-
pontjait, s ezek együttes értékelésével egyrészről felhívni a figyelmet a terrorizmus 
elleni harc komplexitására és ebben a katonai fellépés sajátos helyzetére, másrészről 
pedig megfogalmazni a lehetséges fejlesztési irányokra vonatkozó javaslatokat a kér-
dés rendezése érdekében. Tesszük mindezt abban a hitben, hogy bár a terrorizmus 
egész jelensége a jogon és konvenciókon kívüliségen alapul, annak kezelésére mégis 
lehet tartósan jogállami megoldásrendszert felépíteni, s ezzel akár már hasonló, új 
típusú – mint a hibrid, vagy a cyber – fenyegetések tekintetében egyfajta szabályo-
zási példát mutatni, vagy legalábbis egyes meddő vitákat az államok és a jogi gon-
dolkodók között megspórolni.

II. A TERRORIZMUS ELLENI KÜZDELEM NEMZETKÖZI JOGI DIMENZIÓI
II. 1. A terrorizmus elleni fellépés büntetőjogi dimenziójának  

nemzetközi állomáskövei

A terrorellenes fellépés büntetőjogi dimenziója3 azt a gondolkodást tükrözte, hogy 
maga a jelenség – politikai jellegétől megfosztva – bűncselekményi kategóriaként 
értelmezendő, amelynek modern megvalósulási formája, vagyis nemzetközi jellege 
szükségessé teszi, hogy az egyes államok szabályrendszereinek összehangolását 
nemzetközi intézmények és dokumentumok, vagyis a nemzetközi jog keretei is támo-
gassák. 

Ez az irányvonal azonban a terrorizmust még nem tekinti feltétlenül sajátos vagy 
kimagasló súlyú és ezáltal eltérő fenyegetésként a többi nemzetközi megvalósulási 
formával is bíró bűncselekménycsoporthoz képest, még ha azt jellege és társadalmi 

3 A téma kapcsán bővebben lásd: UNODC: Handbook on Criminal Justice Responses to Terrorism, 
New York, United Nations, 2009; Tóth Andrea Noémi: A magyar jogrendszer lehetséges válaszreak-
ciói egy (esetleges) terrorcselekményre. In Iustum Aequum Salutare 2017/4. szám, 43–53. o.; Partos 
Csilla: A terrorizms kriminalizálásának nemzetközi vetülete. In Diskurzus 2015/2. szám, 22–33. o.; 
Bartkó Róbert: Az Európai Unió és hazánk büntetőpolitikájának helyzete a terrorizmus elleni küzde-
lemben. In Jog Állam Politika 2010/1. szám, 57–71. o.; Bartkó Róbert: A terrorizmus elleni küzdelem 
kriminálpolitikai kérdései, Győr, Universitas-Győr Nonprofit Kft., 2011.
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hatásai miatt fokozott figyelemmel is kíséri. A büntetőjogi fellépés alaptermészeté-
ből adódóan ez a dimenzió az adott állam hatáskörében vagy adott államok együtt-
működésében kezeli a jelenséget, vagyis már megtörtént cselekményekre reagál és a 
szankcióval való generális prevenció révén próbálja erősíteni a megelőzést.

Amikor a terrorizmus elleni küzdelem nemzetközi dimenzióit említjük, gondol-
kodásunk szükségképpen két síkon kell, hogy mozogjon. Az egyik, a legtágabb az 
alapvetően multilaterális egyezmények által meghatározott nemzetközi jog szintje, 
a másik pedig – minthogy hazánk ezen integráció részét képezi, és annak jogalko-
tása hatást fejt ki a hazai büntetőjogi keretekre is – az Európai Unió szintje, ahol 
az Unió bár a büntetőjogot érintően nem a közvetlenül hatályosuló jogforrásokon 
keresztül, de közvetve érdemi hatást tud gyakorolni a tagállamok büntető anyagi 
jogi szabályaira. 

A nemzetközi jog szintjén a terrorizmus történetének első jelentős állomása az 
úgynevezett Belga Merényleti Záradék megalkotása volt. 

A dokumentum hátterében tulajdonképpen egy merénylet állt, melyet Célestin és 
Jules Jacquin követett el 1855-ben III. Napóleon császár ellen. A merénylők pokolgé-
pet helyeztek el azon a vonaton, melyen az uralkodó Tournay felé utazott. Az akciót 
követően a terroristák Belgiumba menekültek.4 Bár Franciaország több ízben is 
kiadatási kérelemmel élt, a brüsszeli fellebbviteli bíróság elutasította ezen kérelme-
ket azon az alapon, hogy a Jacquin-testvérek által megvalósított merénylet politikai 
bűncselekménynek minősült egy belga 1833-ban elfogadott törvény alapján. A poli-
tikai, illetve diplomáciai nyomás hatására azonban 1856. május 22-én módosítot-
ták az említett törvény 6. cikkelyét, mely alapján elhárult a kiadás akadálya azzal, 
hogy a Merényleti Záradék kimondta, az uralkodó és családtagjai ellen elkövetett 
merényletek nem tekinthetők politikai bűncselekménynek.5 Azonban a terrorizmus 
nemzetközi szintű definiálása a záradék megalkotásával még nem történt meg. Arra 
első ízben a népszövetségi időszakában került sor. 

1927 és 1935 között a Nemzetközi Büntetőjogi Egyesület több ülésén is fog-
lalkozott a nemzetközi terrorizmussal, annak mibenlétével, a fogalomalkotással. 
Az egyesület egy egyezmény tervezetét is megfogalmazta. Bár a tervezetet nem 
fogadták el, azt mindenképp az 1937-es egyezmény előfutárának lehetett tekin-
teni. A terrorizmus nemzetközi jogi szintű definiálásának apropóját ismételten egy 
merénylet jelentette. 1934-ben Marseille-ben III. Sándor jugoszláv király és Barthou 
francia külügyminiszter ellen követték el az említett támadást. 

Ugyan az 1937-es egyezmény soha nem lépett hatályba, de elsőként törekedett a 
terrorizmus fogalmi elemeit a jog nyelvén összefoglalni. Az 1. cikk (2) bekezdés alap-
ján: „a terrorcselekmény kifejezés jelen megállapodásban olyan bűnös cselekményeket 

4 Lammasch, Heinrich: Auslieferungsplicht und Asylrecht (Eine Studie übert Theorie und Praxis des 
internationalen Strafrechts), Leipzig, 1887, 309–312. o.

5 Wyngaert, Ch.: The political offence exception to extradition (The delicate problem of balancing the rights 
of the individual and the international public order), Kluwer, 1980, 15. o.
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jelent, amelyek valamely állam ellen irányulnak és céljuk, hogy meghatározott sze-
mélyeknél, személyek csoportjánál, vagy a közösség körében terrort idézzenek elő.”6

A második világháborút követő időszakban az ENSZ formálódó egyezmé-
nyi rendszere7 jellemzően a terrorizmus újabb megnyilvánulási formáira reagált, 
és bővítette ezzel a büntetendővé nyilvánítani szándékozott magatartások körét. 
Azt is mondhatjuk, hogy a nemzetközi közösség jellemzően a terrorcselekmény 
tényállási elemeként értékelhető eszközcselekmények sui generis alakzataira rea-
gált, bővítve ezzel a büntetőjogi fellépés területét. 

Ugyanakkor fontos azt hangsúlyozni, hogy az egyes egyezmények alapve-
tően magára a terrorista akciókra, azok változó jellegére fókuszáltak a XXI. szá-
zad kezdetéig. A büntetőjogi fenyegetettség szélesítésének igényét a 2001-ben az 
Amerikai Egyesült Államokat ért terrortámadás-sorozatot követően fogalmazták 
meg. A nemzetközi politikában megfogalmazódott az igény a büntetőjogi felelős-
ségre vonhatóság „előbbre hozatala” iránt. Az úgynevezett ellenség-büntetőjog 
dogmatikája ebben az időszakban kezdett megerősödni, melynek eredményeként 
a terrorizmus elleni büntetőjogi fellépés is jelentős paradigmaváltáson esett át. 
A terrorizmus elleni küzdelem totálissá vált, melynek eredményeként a büntetőjogi 
válaszlépések olyan minőségűek lettek, hogy elkezdett eltűnni a határ a háború és a 
bűnüldözés között.8 Egyre gyakrabban alkottak meg olyan törvényi tényállásokat, 
melyek segítségével hatékonyabb lehetett a terroristagyanús elemek társadalomból 
történő kiemelése, ezzel mintegy előbbre hozva a büntetendőséget.9 A világ újabb 
és újabb biztonságpolitikai kihívásaira az anyagi büntetőjog azzal reagált, hogy az 
adott bűncselekményhez már egészen korán kapcsolódó, azaz a tényleges megva-

6 Braun Zsolt: Nemzetközi összefogás a terrorizmus ellen. In Belügyi Szemle 1999/12. szám, 148–149. o.
7 A teljesség igénye nélkül ezen egyezmények közé sorolhatjuk az alábbiakat: (1) az 1944. december 7-én 

Chicagóban aláírt Egyezmény a nemzetközi polgári légi közlekedés védelmében; (2) az 1963. szept-
ember 14-én Tokióban aláírt Egyezmény a légi járművek fedélzetén elkövetett bűncselekményekről és 
egyéb cselekményekről; (3) az 1970. december 16-án aláírt Hágai Egyezmény a légi járművek jogelle-
nes hatalomba kerítéséről; (4) az 1971. szeptember 23-án aláírt Montreáli Egyezmény a polgári repülés 
biztonsága elleni jogellenes cselekmények leküzdéséről; (5) az 1973. december 14-én aláírt New York-i 
Egyezmény a nemzetközileg védett személyek, köztük a diplomáciai képviselők ellen elkövetett bűncse-
lekmények megelőzéséről és megbüntetéséről; (6) az 1979. december 18-án aláírt New York-i Egyezmény 
a túszszedés ellen; (7) az 1980. március 3-án kelt nukleáris anyagok fizikai védelméről szóló Egyezmény; 
(8) az 1988. március 10-én kelt Római Egyezmény a tengeri hajózás biztonsága elleni jogellenes cse-
lekmények leküzdéséről; (9) az 1998. január 19-i New York-i Egyezmény a terrorista bombatámadások 
leküzdéséről; (10) a 2000. február 25-én kelt New York-i Egyezmény a terrorizmus pénzügyi támogatásá-
nak visszaszorításáról; (11) a 2005. szeptember 14-én kelt New York-i Egyezmény a nukleáris terrorcse-
lekmények visszaszorításáról. Itt jegyezzük meg, hogy az Európa Tanács által meghatározott együttmű-
ködési rendszerrel külön azért nem foglalkozunk, mert mind az 1977. január 27-i Strasbourgi Egyezmény, 
mind pedig a 2005. május 16-i Varsói Egyezmény a terrorcselekmény jogi fogalma tekintetében hivatkozó 
diszpozíciókat tartalmaz, így kijelenthető, hogy az Európa Tanács által kezelt fogalmi rendszer az ENSZ 
egyezményi rendszerével megegyező. 

8 Albrecht, Peter-Alexis: Kriminolgie 3., München, Aufl. Beck, 2005, 4. o.
9 Nagy Ferenc: Az ellenség-büntetőjogról, a jogállami büntetőjog eróziójáról. In Magyar Jog 2007/2. szám, 

65–75. o.
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lósítást jóval korábban megelőző, előkészítést, felkészítést jelentő cselekményeket 
is büntetni kívánta.10

A terrorcselekmény, mint önálló tényállás mellett megfogalmazták az úgy-
nevezett terrorista, vagy terrorizmussal összefüggő deliktumokat a büntetőjogi 
fenyegetettség fentiekben jelzett „előbbre hozatala” érdekében. Ezen magatartások 
kriminalizálása mögött az a jogpolitikai megfontolás áll, hogy a terroristagyanús 
személyek még időben, az akció végrehajtása előtt kiszűrhetők legyenek a társada-
lomból, illetve, hogy azon személyekkel szemben is fel lehessen venni hatékonyan 
a harcot, akik ugyan szervesen nem vesznek részt egy terrortámadás elkövetésé-
ben, de magatartásuk révén jelentősen hozzájárulnak egy-egy akció kivitelezéséhez, 
a terroristák kiképzéséhez, a terrorizmus mögött álló, végletekig lesarkított ideoló-
gia térhódításához. Nemzetközi szinten, és az Unió szintjén is jól látható az a folya-
mat, melyben a terrorizmus elleni anyagi büntetőjogi küzdelem az elmúlt évtizedben 
kiszélesedett.11 

A fentiekben jelzett – a terrorizmus büntetőjogi kategóriája alá rendelhető cse-
lekmények bővülése mellett – a nemzetközi szakirodalom még mindig megosztott 
abban a kérdésben, hogy a nemzetközi terrorizmus nemzetközi jogi bűncselekmény-
nek tekinthető-e, vagy csak tágabb értelemben vett nemzetközi bűncselekmény, 
transznacionális deliktum. 

A magunk részéről a nemzetközi jogászok azon csoportjának álláspontját oszt-
juk, amely nem tekinti a nemzetközi jogi bűncselekmények körét olyan zárt rend-
szernek mint korábban. Ezen megközelítés a nemzetközi bűncselekmények két 
csoportját határozza meg: egyrészt az emberiség békéje és biztonsága elleni bűn-
cselekményeket, valamint az egyéb nemzetközi bűncselekményeket.12 Az előbbit 
úgy határozhatjuk meg mint azon bűncselekmények halmazát, melyek a nemzetközi 
közösség érdekeit, értékeit fenyegetik, illetve ahol az egyén büntetőjogi felelőssége 
nemzetközi jogi alapokkal bír. Bár kategorikusan a nemzetközi jog még nem sorolja 

10 Sieber, Ulrich: The paradigm shift in the global risk society: from criminal law to global security law – 
an analysis of the changing limits of crime control, in Journal of Eastern-European Criminal Law, Vol. 1, 
2016, 15. o.

11 Ez egyebekben az ENSZ Biztonsági Tanácsa által megfogalmazott elvárásokkal is találkozik, hiszen az 
Uniós terrorizmus elleni irányelv megfogalmazását megelőzően például már a Biztonsági Tanács a 2178 
(2014) számú határozatával is deklarálta az úgynevezett „külföldről visszatérő harcosok” elleni küzdelem 
hatékonyabbá tételét nemzetközi szinten. 

12 Bert Swart: International Crimes: present situation and future developments, in International Criminal 
Law: Quo Vadis? Proceedings of the International Conference held in Siracusa 28 November – 3 December 
2002. on the occasion of the 30th Anniversary of ISISC, Nr. 19/2004, 201. o. 
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ezen halmazba a nemzetközi terrorizmust, elmozdulás ebbe az irányba azért tapasz-
talható.13

A jelen szerkezeti egység bevezetőjében említett második – nemzetközi szem-
pontból említést érdemlő – szintje a terrorizmus elleni küzdelemnek, az uniós szint. 

A 2001-es amerikai terrortámadásokat követően az Unióban kialakított keret-
határozati rendszert14 2017. február 16-án az uniós küzdelem újragondolt formáját 
megjelenítő 2017/541 számú irányelv váltotta fel. Az irányelv az Európai Unió vala-
mennyi tagállamának közös és egységes fellépését hivatott elősegíteni a terrorizmus 
új típusú formáival szemben. 

Az irányelv nem titkolt célja, hogy szélesítse a büntetendővé nyilvánítandó cse-
lekmények körét – igazodva a fentiekben már vázolt paradigmaváltáshoz –, ami mel-
lett azonban illeszkedik ahhoz a folyamathoz is, amely a terrorizmus elleni tagállami 
fellépésben a büntetőjogi eszközök mellett a közjogi és védelmi jellegű eszközök 
megerősítését is célozta.15 Az irányelv az Unió átfogó terrorizmusellenes politikájá-
nak fontos, jogi részét képezi, mely politikát egyebekben további más elemek – így 
az EUROPOL és az EUROJUST munkája, a különféle cselekvési tervek és politikai 
szinten megfogalmazott stratégiák, az Unió külső határainak ellenőrzésére irányuló 

13 A 2001-es terrortámadásokat követően éppen az volt a probléma, hogy az USA nemzetközi jogi ala-
pokra helyezve kívánta volna megtorolni a biztonságát ért sérelmet. Amennyiben tehát a nemzetkö-
zi terrorizmust nemzetközi bűncselekményként értékeljük, akkor az ellene történő küzdelemben a 
büntetőjogi garanciáknak érvényesülnie kell. Ez pedig korántsem egyszerű feladat az adminisztratív, 
katonai eszközrendszer felhasználása mellett. Mindenesetre az elmozdulást jól mutatta, hogy az ENSZ 
Biztonsági Tanácsának 1368 (2001), illetve 1373 (2001) számú határozatai a nemzetközi terrorizmust 
mind a nemzetközi békét és biztonságot fenyegető magatartást aposztrofálták. Jól mutatja továbbá azon 
államokkal szemben megfogalmazott kötelemrendszer is, amely az ENSZ határozataiból kirajzolódik. 
Ennek alapján: (1) az államok kötelesek minden elvárhatót megtenni a terrorcselekmények megelőzése 
érdekében; (2) kötelesek kriminalizálni a terrorcselekményt, valamint az ahhoz kapcsolódó magatar-
tásokat; (3) kötelesek egymással és a nemzetközi szervezetekkel együttműködni a terrorizmus elleni 
küzdelemben; (4) kötelesek tartózkodni a terrorizmus bármilyen formában történő támogatásától. A kö-
telmek tekintetében lásd: Becker, Tal: Terrorism and State. Rethinking the Rules of State Responsibility, 
Oxford and Portland, Oregon, Hart Publishing, 2006, 130. o.

14 Lásd e körben a hatályon kívül helyezett 2002/475 számú tanácsi kerethatározatot, valamint az annak mó-
dosítását jelentő, szintén hatályon kívül helyezett 2008/919 számú kerethatározatot. 

15 A téma hazai vonatkozásai kapcsán lásd: Csink Lóránt (szerk.): A nemzetbiztonság kihívásainak hatása a 
magánszférára, Budapest, Pázmány Press, 2017; Simicskó István: A terrorizmus elleni védelem fokozása 
a különleges jogrendi kategóriák bővítésével. In Hadtudomány 2016/3–4. szám, 100–113. o.; Farkas Ádám: 
A terrorizmus elleni harc, mint kiemelt ágazatközi fegyveres védelmi feladat. In Szakmai Szemle 2017/3. 
szám, 5–20. o.; Farkas Ádám: Gondolatok az állam fegyveres védelmének lehetséges intézmény-fejlesztési 
irányairól. In Katonai Jogi és Hadijogi Szemle 2017/1–2. szám, 103–124. o.; Farkas Ádám: Gondolatok 
az állam fegyveres védelmének lehetséges szabályozásfejlesztési irányairól. In Honvédségi Szemle 2018/4. 
szám, 20–32. o.; Farkas Ádám: Gondolatok a terrorveszélyhelyzetről. In Szakmai Szemle 2016/3. szám, 
174–189. o.; Kelemen Roland – Németh Richárd: A kibertér fogalmának és jellemzőinek multidiszciplináris 
megközelítése. In Farkas Ádám (szerk.): Védelmi alkotmányosság az új típusú biztonsági kihívások erőte-
rében, Magyar Katonai Jogi és Hadijogi Társaság, Budapest, 2018, 147–169. o.; Kelemen Roland: Pillanat-
képek a kivételes állapot elméleti kérdéseinek köréből. In Katonai Jogi és Hadijogi Szemle 2016/1–2. szám, 
65–80. o.
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tevékenység – is kiegészítenek.16 Az irányelv alapvetően nem változtat a korábbi 
kerethatározati rendszerben megfogalmazott terrorcselekményi fogalmon, ugyanak-
kor az ahhoz kapcsolódó, büntetendővé nyilvánítandó magatartások körét szélesíti. 
A számtalan sui generis jellegű tényállás mutatja, hogy az uniós büntetőpolitika 
egyértelműen a nemzetközi „áramlat” részét képezi. 

A terrorista csoporthoz kapcsolódó büntetendővé nyilvánítani szándékozott cse-
lekmények részletes körének meghatározása, a toborzói, illetve a kiképzői tevékeny-
ség, valamint az abban való részvételre irányuló magatartások, a terrorista célzatú 
utazás és annak szervezése, a terrorista ideológiát terjesztő cselekedet – a terro-
rizmus támogatására való nyilvános uszítás – büntetni rendeltségére történő előírá-
sok jól mutatják, hogy a terrorizmus elleni küzdelem büntetőjogi frontját jelenleg a 
végletekig elvitt büntetendőség jellemzi. Ez persze nemcsak a tagállami jogalkotók 
számára jelent feladatot, de a bűnüldöző hatóságok számára is kihívás, hogy számta-
lan tényállás bizonyítása nélkülözni kényszerül a hagyományos nyomozati eszközök 
igénybevételét. Speciális módszerek, többletenergia és -költség mellett van csak arra 
lehetőség, hogy a terrorizmushoz kapcsolódó bűncselekmények elkövetői felderíthe-
tők és kellő időben kiemelhetők legyenek a társadalomból. Az pedig jelenleg meg-
válaszolatlan kérdés marad, hogy a büntetőjog ilyen irányú fejlődését közép-, illetve 
hosszú távon az egyes államok személyi, technikai, anyagi erőforrásai mennyiben 
tudják majd kellő hatékonysággal kiszolgálni.

II. 2. Az antiterrorista fellépés adminisztratív szabályozási szegmense  
a nemzetközi térben

Az adminisztratív fellépés alatt alapvetően a büntetőjogi fellépésen kívüli, a terro-
rista szervezetek működését, támogatását, szervezését elnehezíteni vagy ellehetetle-
níteni törekvő rendelkezések sorát értjük. 

E körben számos hatósági jogkör, illetve korlátozó szabályozás megjeleníthető, 
amelyekkel a terrorizmust mint jelenséget már a kriminalizáció többé-kevésbé 
fekete-fehér szemléletén túli, társadalmi, kulturális, anyagi dimenziókban értékeli 
döntéshozó, hogy ezekre hatva a terrorizmus kialakulását próbálja megfékezni. 
Ezzel a szabályozási körrel a jog igyekszik az államok kezébe olyan korlátozó lehe-
tőségeket helyezni, amelyekkel a büntető joghatóság érvényesülési körén kívülre 
próbálhatnak nyomást gyakorolni (például anyagi eszközök befagyasztásával vagy 
adott kommunikációs tartalmak letiltásával), illetve amelyekkel a még nem krimina-
lizálható vagy politikai okokból még nem kriminalizálandó társadalmi folyamatokat 
és tendenciákat próbálhatják az államok kordában tartani (például káros internetes 
tartalom szűrése és hatósági szankcionálása, fokozott információcsere más álla-
mokkal) a későbbi terrorista kötődések megelőzése érdekében. Ezek a szabályok 

16 Murphy, Cian C.: Counter-Terrorism Law and Policy: Operationalisation and Normalisation of Ex cep-
tional Law after the ‘War on Terror’, in Arcarazo, Diego Acosta – Murphy, Cian C.: EU Security and 
Justice Law: After Lisbon and Stockholm, London, Hart Publishing Ltd., 2014, 168–169. o.
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értelemszerűen a büntetőjogi eszközrendszer hatékonyságának növelését, illetve a 
megelőzés fokozását szolgálják.

Kimagaslóan látványos terepe ennek a dimenziónak a terrorizmus finanszíro-
zása elleni szabályozás, amelynek fő oszlopát az 1999-es „a terrorizmus finanszíro-
zásának visszaszorításáról” szóló nemzetközi egyezmény adja,17 melyhez az Európa 
Tanács hasonló, de szélesebb tárgykörű egyezménye is párosult.18 

Amellett ugyanis, hogy a finanszírozás büntetőjogi szankciót is maga után von-
hat, szükséges az is, hogy az ennek megakadályozásához, illetve felderítéséhez 
szükséges adminisztratív kötelezettségeket, illetve hatósági jogköröket is megte-
remtsék az egyes államok.19 E terület fontosságát jól szemléltetik azok az elemzések, 
amelyek az egyre összetettebbé váló terrorszervezetek – különösen az Al-Kaida és 
az Iszlám Állam elnevezésű terrorszervezet – kapcsán világítottak rá a nemzetközi 
terrorizmus gazdasági vonatkozásaira.20 Mindez persze magával hozza a bűnüldöző 
szerveken belüli szakosított képességek megjelenését és erősítését éppúgy, mint 
a pénzpiacok felügyeleti szerveinek e feladatkörbe történő erőteljes bekapcsolódá-
sát, valamint a pénzpiaci szereplőkre háruló kötelezettségek sorát.

Hasonló súlyú kulcsterületként értelmezhető a média és az internet világa, vala-
mint ezek tekintetében a káros tartalmak korlátozása. E körben az erőszakos tartal-
mak visszaszorítása szélesebb spektrumon mozog, azonban a terrorista tartalmakkal 
szembeni speciális fellépés kereteinek alakulása e közegben is fokozódik. Az Euró-
pai Unió keretei között véglegesítés alatt áll az a tagállamokra nézve kötelező sza-
bályozás, amelynek célja a terrorista tartalmak eltávolításának biztosítása, valamint 
a kapcsolódó tárhelyszolgáltatási kérdések rendezése.21 Nem kötelező érvényű nem-
zetközi megállapodásként, de erősödni látszik az úgynevezett Christchurchi Felhí-
vás22 is, amely szintén jelentős lépéseket sürget az internet terrorista célokra történő 
alkalmazásának visszaszorítására.

17 Lásd: a terrorizmus finanszírozásának visszaszorításáról, New Yorkban, az Egyesült Nemzetek Köz-
gyűlésének 54. ülésszakán, 1999. december 9-én elfogadott nemzetközi Egyezmény kihirdetéséről szóló 
2002. évi LIX. törvény.

18 Lásd: az Európa Tanács pénzmosásról, a bűncselekményből származó jövedelmek felkutatásáról, 
lefoglalásáról és elkobzásáról, valamint a terrorizmus finanszírozásáról szóló, Varsóban, 2005. május 16-
án kelt egyezmény kihirdetéséről, valamint a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és 
megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény módosításáról szóló 2008. évi LXIII. törvényt.

19 Magyarország e célból alkotta meg az alábbi törvényeket: a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása 
megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvényt, a pénzmosás és a terrorizmus 
finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvényt.

20 Vö.: Napoleoni, Loretta: Emberkereskedők, Budapest, HVG Könyvek Kiadó, 2017; Napoleoni, Loretta: 
Terrorism and the Economy: How the War on Terror is Bankrupting the World, New York, Seven Stories 
Press, 2010; Napoleoni, Loretta: Terror Incorporated: Tracing the Dollars Behind the Terror Networks, 
New York, Seven Stories Press, 2005; Björnehed, Emma: Narco-Terrorism: The Merger of theWar on Drugs 
and the War on Terror, in Global Crime 2004/3–4. szám, 305–324. o.; FATF-GIABA-GABAC: Terrorist 
Financing in West and Central Africa, Paris, FATF, 2016; Brisard, Jean-Charles – Martinez, Damien: 
Islamic State: Economy-based Terrorist Funding, Toronto, Thomson Reuters, 2014.

21 Lásd: http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2019-0421_HU.pdf
22 Lásd: https://www.christchurchcall.com/
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E kiemelt terültek mellett a nemzetközi együttműködésben – mind európai uniós, 
mind pedig más relációban – számos aspektusa megragadható a terrorizmus vissza-
szorítására tett adminisztratív lépéseknek. Ezek közül példálózó jelleggel emelhető 
ki a fegyverek kereskedelmére vonatkozó szabályozás szigorítása, az egyes államok 
közötti információcsere erősítése a terrorizmus elleni fellépés megerősítése érde-
kében, a határellenőrzések fokozása, vagy épp a börtönökben történő radikalizáció 
visszaszorítása. Az adminisztratív, illetve a bűnüldözéssel összefüggő együttmű-
ködési keretek tekintetében fontos kiemelni azt, hogy azokra nézve számos szálon 
zajlik jogfejlesztő munka, amiben a különösen a nemzetközi bűnügyi és igazságügyi 
együttműködés szervezeteinek szerepe emelendő ki.23

II. 3. Az aktív védelmi dimenzió, azaz a terrorizmus elleni harc  
és a nyitott nemzetközi jogi vitakérdések sarokpontjai

A büntetőjogi és az adminisztratív eszközökhöz képest az aktív védelmi fellépésre 
irányuló törekvések azok, amelyek egy teljesen új irányt hoznak a terrorizmus elleni 
fellépésben. Az előbbi kettő egymásra épülése ugyanis egyfajta szerves fejlődést 
mutat, amelyhez a szükséges nemzetközi jogi környezetet és politikai kompromisz-
szumokat nagyobbrészt felépítette a nemzetközi közösség. 

Az aktív védelmi dimenzió – amelynek a végső pontja a fegyveres erő külföldön 
történő, terrorellenes alkalmazása – azonban mind a nemzetállami, mind pedig 
nemzetközi színtéren azt tükrözi, hogy a nemzetközi terrorizmust több meghatá-
rozó súlyú állam is a fenti perspektívákon túl, vagy esetenként azon kívül kívánja 
kezelni. 

Ezzel a nemzetközi terrorizmust az érintett államok egy olyan újszerű és kiemel-
kedő fajsúlyú fenyegetéssé minősítették, amivel szemben a fenti, konkrét cselekmé-
nyekre vagy tendenciákra reagáló megoldások helyett olyan lépésekre van szükség, 
amelyek a jövőre nézve, katonai értelemben vett ellenség módjára számolják fel a 
terrorista szervezeteket. Ezek a törekvések, illetve az e fellépést gyakorló államok 
a fegyveres erő alkalmazásának nemzetközi jogi – államközi – szabályait a nem 
állami szereplők elleni fellépésre próbálják kiterjeszteni, kitágítani, ahogy ezt az 
előzőekben részletesen is áttekintettük.

Ezzel a dimenzióval a büntetőjogi és adminisztratív eszközök érvényesülését 
kiteljesítő sajátos fegyveres védelmi funkciók és intézmények kialakítása vagy 
megerősítése, illetve a sajátos nemzeti szintű terrorellenes szabályozások24 felett 

23 E tekintetben is hangsúlyozandó az Interpol, az Europol, az Eurojust, az EBESZ, valamint az ICCT szerepe, 
valamint a komplex EU-s törekvések a fellépés erősítésére. Ez utóbbiakról lásd: https://www.consilium.
europa.eu/hu/policies/fight-against-terrorism/foreign-fighters/

24 A téma kapcsán lásd: Bartkó Róbert (szerk.): A terrorizmus elleni küzdelem aktuális kérdései a XXI. szá-
zadban, Budapest, Gondolat Kiadó, 2019; Spitzer Jenő: A különleges jogrend szabályozása az egyes 
alkotmányokban IV.: Különleges jogrendi szabályozás a francia jogrendszerben. In Vélemények a ka-
tonai jog világából 2019/3. szám, 1–13. o.; Farkas Ádám: A terrorizmus elleni harc, mint kiemelt ágazat-
közi fegyveres védelmi feladat. In Szakmai Szemle 2017/3. szám, 5–20. o.; Farkas Ádám: Gondolatok a 
terrorveszélyhelyzetről. In Szakmai Szemle 2016/3. szám, 174–189. o.; Farkas Ádám: Tévelygések fogságában?,  
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egy új szint jelent meg. Ennek a híres-hírhedt archetípusát az amerikai „War on 
Terror” adta, ami azonban messze nem az egyedüli, illetve a változatlan módozata 
annak az aspektusnak, amelyik a terrorizmus ellenében a nemzetközi térben meg-
valósuló fegyveres fellépésre, illetve annak a legalizálására épít akkor, amikor az 
azonosított terrorfenyegetés gócpontjai a büntetőjog, illetve az adminisztratív kor-
látozás eszközeivel nem számolhatók fel.

E ponton azonban számos bizonytalansági tényezővel számolni kell. Meg lehet-e 
pontosan határozni, hogy milyen intenzitású terrortevékenységgel szemben alkal-
mazandó már fegyveres erő? A katonai erő bevetése – azaz egy missziós szerep-
vállalás – összeférhet-e a terrorizmus elleni fellépéssel, aminek a nemzetközi 
szabályozási alapjait a büntetőjogi kategorizálásra helyeztük korábban? Ha a terro-
rista szervezetekkel szembeni fellépés legitim módja a fegyveres erő bevetése, akkor 
a szemben álló feleket a hadijog szabályai szerint minősítjük-e, és ha igen, miként? 
Képes-e a korábbi, államközi katonai konfliktusokra kialakított szabályozásunk és 
szemléletünk megfelelően kezelni a terrorizmus elleni fellépés során hatékonynak 
ítélt, de messze nem kritikák nélküli megoldásokat, például a drónok alkalmazásával 
történő likvidálást?25

Ez a szintje a terror elleni fellépésnek nemzetközi jogi értelemben a leginkább 
vitatott, vagy legalábbis legkevésbé megalapozott a szabályozás, illetve a már 
meglévő szabályok konszenzusos értelmezése tekintetében. A katonai erővel tör-
ténő beavatkozás ugyanis amellett, hogy az államközi konfliktusok rendezésére 
kimunkált fogalmakat – mint például támadás, erőalkalmazás, önvédelem, háború 
– igyekszik kivetíteni a nem állami szereplők elleni fellépésre, amely így könnyen 
találkozhat bizonytalansággal vagy visszás értelmezésekkel a fogalmak helyes-
sége és az alkalmazandó szabályok tekintetében. A terrorellenes háború, vagyis 
az Amerikai Egyesült Államok által a 2001. szeptember 11-i támadásokra adott 
válasz e tekintetben történelmi fordulat volt, s a mai napig elemzések és kritikák 
tárgyát képezi a bizonytalansági tényezők, illetve a biztonsági és politikai erőterek 
kényszerpályáinak találkozása miatt. Ez a bizonytalanság vagy vitathatóság tehát a 
katonai erő terrorizmussal szembeni alkalmazásának26 egyik alapvető jellemzője, 

Budapest, Magyar Katonai Jogi és Hadijogi Társaság, 2016; Farkas Ádám: A fegyveres védelem mint állami 
alrendszer és annak szabályozási sajátosságai, Budapest, Magyar Katonai Jogi és Hadijogi Társaság, 2018.

25 A téma és annak kritikus kérdései kapcsán a hazai irodalomból lásd: Kis Kelemen Bence: Drónok hábo-
rúja (1.). A dróntámadások jus ad bellum jogszerűségi vizsgálata. In Honvédségi Szemle 2018/1. szám, 
70–81. o.; Kis Kelemen Bence: Drónok háborúja (2.). A dróntámadások jogszerűségének vizsgálata a 
humanitárius nemzetközi jog és az emberi jogok tükrében. In Honvédségi Szemle 2018/2. szám, 16–29. o.; 
Csapó Zsuzsanna: Drónok harca – kérdések kereszttüzében. In Csapó Zsuzsanna (szerk.): Emlékkötet 
Herczegh Géza születésének 85. évfordulójára – A ius in bello fejlődése és mai problémái, Pécs, Pécsi 
Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar, 2013, 39–64. o.; Spitzer Jenő: Koordináták a legalitás 
felé – A dróntámadások nemzetközi joggal való összeegyeztethetőségének egyes kérdései. In Katonai Jogi 
és Hadijogi Szemle 2017/1–2. szám, 69–98. o.

26 A téma nemzetközi jogi vonatkozásairól példaként lásd: Lattmann Tamás: A fegyveres erő terrorizmussal 
szembeni alkalmazásának nemzetközi jogi körvonalai, Budapest, Dialóg Campus Kiadó, 2018; Kajtár Gá-
bor: Szükséghelyzet vagy önvédelem? Vitatott jogalapok a terrorizmus elleni „háborúban”, In Jog Állam 
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amivel kapcsolatban a biztonság garantálásának igényét és a nemzetállamok erre 
vonatkozó kötelezettségét kellene konszenzusra hozni a nemzetközi jog szabály-
rendszerével.

A téma körüli feszültség egyik eleme maga a fegyveres erő alkalmazása és a 
nem állami szereplők elleni fellépés találkozása, ahogy erre a korábbi fejezet már 
rámutatott. A vonatkozó nemzetközi szabályozás ugyanis államok egymással szem-
beni erőalkalmazására épített, ami alapjaiban kérdőjelezi meg az alkalmazhatóságot 
ebben a relációban. A nem állami szereplők elleni fellépés összes nyitott kérdése mel-
lett tehát nem meglepő, hogy a nemzetközi jog értelmezési kereteinek alakítására, 
tágítására törekvők sok tekintetben azon államok felelősségére, szerepére helyezték 
a hangsúlyt, amelynek területén a terrorszervezetek működnek. Ezek az irányok 
azonban alapvetően értelmezési, illetve politikai narratívák és nem konszenzusként 
értelmezhető megoldások. A terrorizmus elleni fellépésről szóló különféle nemzet-
közi egyezmények ugyanis alapvetően a cselekmények elkövetőinek megbüntetésére 
vagy kiadatására vonatkozó kötelezettségre, a bűncselekményi kör szélesítésére és 
az ezekkel kapcsolatos államközi együttműködésre helyezték a hangsúlyt. Az ENSZ 
Biztonsági Tanácsának határozatai azok, amelyek egyes értelmezések szerint teret 
nyitottak a katonai erő alkalmazásának megalapozásához, e tekintetben azonban 
fontos szem előtt tartani az ENSZ BT kapcsán az előzőekben már rögzített kér-
déseket és kihívásokat a jelen téma értelmezése kapcsán is. Fontos emellett itt is 
megismételni a nem állami szereplők elleni fellépést vizsgáló fejezet BT-vel kapcso-
latos megállapítását, miszerint a BT döntéseiből expressis verbis nem olvasható ki az 
önvédelmi jog kitágítása, vagy a nem állami szereplőkkel szembeni felhívhatósága, 
aminek folyományaként a katonai fellépéseket a gyakorlatban mindig az adott ter-
rorszervezetet „támogató”, vagy felszámolni képtelen állam felelősségére építették.

Jól látható tehát, hogy a BT több esetben citált döntései is inkább a bizonyta-
lanságnak teret adó nyitottabb értelmezés mint a másként nem értelmezhető tiltás 
vagy legitimálás irányába mutatnak. Mindezek alapján azonban feltehető, hogy 
megnyugtató rendezést csak a kérdés egyezményes rendezése hozhatna, illetve az 
együttműködéses keretekben történő fellépés. Ennek a politikai realitása azonban 
meglehetősen alacsony jelen ismereteink szerint. A fegyveres erő terrorizmus elleni 
alkalmazása kapcsán tehát várhatóan a bizonytalanságra építő értelmezési viták 
fokozódása következik be, aminek viszont a fonákját hozhatja az a tendencia, hogy az 
ilyen jellegű beavatkozásra képes és kész hatalmi szereplők száma lassan növekedni 
látszik, s ezek érdekszférái is rendre találkoznak a leginkább érintett közel-keleti és 
afrikai válságövezetekben. Ez pedig erősítheti a nemzetközi szabályok devalválódá-
sát, hiszen a kialakult probléma kapcsán sem a részes államok és lakosságuk, sem 
a műveletben részt vevő katonai erők számára nincs megnyugtató magyarázat és 

Politika 2016/2. szám, 57–74. o.; Spitzer Jenő: Önvédelem versus terrorizmus, Budapest, Magyar Katonai 
Jogi és Hadijogi Társaság, 2019.
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keretrendszer, ami azt a látszatot erősíti, hogy a kérdés inkább politikai erőpontok 
mint fejlett jogi szabályok szerint dől majd el.

A fenti értelmezési viták mellett az aktív védelmi, vagy katonai dimenzió kapcsán 
fontos arra is felhívni a figyelmet, hogy a szuverén állam beleegyezésén/felkérésén 
alapuló műveletek jogi vonatkozásain is érdemes elgondolkodni annak ellenére, hogy 
ott egyfajta együttműködéses keret és ezáltal egyfajta jogalap is biztosítottnak látszik. 

E tekintetben ugyanis az egyik opció, hogy az érintett állam lényegében pol-
gárháborús helyzetben van, aminek a rendezéséhez egy másik hatalom katonai 
segítségét kéri. Ebben az esetben a nemzetközi jog konfliktustipológiája alapján 
azonosítható a szabályozás és vele a katonai művelet jogi keretrendszere is. Itt per-
sze felmerül az a kérdés, hogy ebben az esetben a katonai erőt terroristák ellen 
vetik be, vagy ebben a relációban már egy másik államban dúló belső katonai 
jellegű konfliktusban alkalmazzák, hiszen ez a művelet jogalapján túl az alkalma-
zandó módszerek és eszközök tekintetében sem mellékes. Abban az esetben azon-
ban, ha a külső hatalom katonai beavatkozását kérő állam nincs ilyen szélsőséges 
helyzetben, csupán a területén lévő terrorszervezet felszámolásához van szüksége 
támogatásra, akkor a folyamat az adott állam viszonylatában egy komplex ter-
rorellenes, tehát karakterében inkább rendészeti műveletként fogható fel, amibe 
meglátásunk szerint a bekapcsolódó külső erők is csak ilyen módon léphetnének 
be, vagyis nem katonai műveletet végrehajtók módjára. Ez esetben viszont a fel-
lépés keretrendszerét a rendészetre irányadó standardok szerint kellene vizsgálni, 
ami akkor is markánsan eltérő és korlátozott erőalkalmazást jelent feltételezésünk 
szerint, ha az adott terrorszervezet működésével érintett állam jogrendszerében a 
rendészeti és a katonai műveletek közti különbségek nem annyira markánsak mint 
a transzatlanti térség államaiban.

A fegyveres erő terrorizmus elleni fellépésre való alkalmazása kapcsán tehát 
jelenleg az látható, hogy a jog oldalán több a nyitott kérdés mint a tiszta megoldás. 
Érdemes azonban e kérdéseknek fokozott figyelmet szentelni, hiszen az elmúlt évek 
tendenciái azt mutatják, hogy az ideiglenesen szétvert terrorszervezetek romjain 
egy magasabb fejlettségi szintű szervezet keletkezik idővel a válságövezetekben. 
Ez pedig előre vetítheti a válságövezetekben történő beavatkozások fokozását egyes 
államok részéről, amihez jó volna tisztázott nemzetközi jogi környezetet teremteni. 
Másik oldalról érdemes a katonai erő alkalmazása tekintetében azzal is számot vetni, 
hogy miként értékelné a nemzetközi közösség ezt a narratívát akkor, ha esetlegesen 
a terrorista tendenciák – például a nemzeti/szeparataista törekvésekkel összhangban 
– újra a transzatlanti térségen belül kezdenének megerősödni és nem azon kívüli 
válsággócokban. Ha a katonai erő alkalmazása a terrorizmus elleni fellépésben egy 
legitim eszköz kell, hogy legyen, akkor szükségesnek mutatkozik azt oly módon 
rendezni a politikai stratégia, valamint a nemzetközi jog szintjén is, hogy az alkal-
mas legyen a fenyegetés karakterisztikájának változását is gördülékenyen lekövetni, 
akár a politikai terrorizmus kiújulása, akár a hibrid hadviselés kísérőjelenségeként 
megvalósuló erőszakos cselekmények kezelése terén.
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III. KONKLÚZIÓK ÉS JAVASLATOK

A terrorizmus elleni harc nemzetközi trendjei alapján összességében az állapítható 
meg, hogy annak három fő érvényesülési területéből – azaz a büntetőjogi, az admi-
nisztratív és az aktív védelmi/katonai erő alkalmazásával járó fellépésből – az első 
kettő egymást kiegészítő, egymásra épülő szerves fejlődést mutat, amely mögött 
a nemzetközi közösség konszenzusa és ebből adódóan egy fejlődő és gyarapodó 
egyezményes rendszer található. 

Ehhez mérten a katonai erő alkalmazása egy újabb és messze nem konszenzu-
sos megoldásként értelmezhető, amely ugyan a nemzetközi élet valóságának szerves 
része lett, de nemzetközi jogi értelemben meglehetősen vitatott és bizonytalan tala-
jon álló gyakorlatként írható le.

E dimenziók mindegyikét terheli még persze a „One man’s terrorist is another 
man’s freedom fighter.” klisé, ami arra világít rá, hogy egyes konkrét esetekben 
a cselekmények ismérve és jellemzői ellenére sem lehet feltétlenül konszenzusos a 
terrorizmusnak minősítés. E tekintetben azonban fontos leszögezni, hogy a nem-
zetközi büntetőjogi harmonizáció komoly lépéseket tett a terrorista cselekmények 
jogi beazonosításának egységesítése felé, ami az egyes szövegezések tekintetében 
függetlenedni tudott attól, hogy a büntetőjogi keretek adott esetben történő megerő-
sítését éppen politikai terrorizmus, vagy nemzetközi, esetleg iszlamista terrorizmus 
motiválta. A büntetőjogi és az adminisztratív fellépés tekintetében tehát egy egyre 
szélesedő konszenzus, valamint egy abból merítkező egyezményes rendszer rajzoló-
dik ki a nemzetközi közösségben.

Az ilyen értelemben szervesnek tekinthető fejlődés komoly eredménye, hogy 
jogi szinten képes lehet a terrorizmus mint cselekményforma megfelelő kezelésére, 
függetlenül annak motivációjától vagy érvényesülési területétől. A szóba jöhető 
cselekmények ismérveinek megragadása és büntetni rendelése ugyanis egy ponton 
túl nem tesz különbséget a korábban európai értelemben vett politikai, vagy épp 
az iszlamista indíttatás között, hiszen magát a támadó, ártó magatartást és annak 
sajátos módszereit rendeli büntetni. Ezzel pedig – az adminisztratív támogatás mel-
lett – lehetőség nyílhat az egységes és konszenzusos fellépés oly módon történő 
jövőbeni fokozására, ami egy magasabb szintre emeli a terrorizmus visszaszorítását 
a büntetőjogi harmonizáció rendszerében is.

Korántsem ennyire elfogadott és vitán felül álló azonban a terrorizmus elleni 
harc harmadik dimenziója, vagyis a katonai erő alkalmazása. Ennek jogalapja 
ugyanis nemzetközi jogi értelemben meglehetősen vitatott, s mint ilyen, a nemzet-
közi közösség konszenzusától még messze álló. A fellépés célkeresztjében ugyanis 
nem állami szereplők vannak, akikkel szemben a katonai megoldást alkalmazó álla-
mok többé-kevésbé a nemzetközi béke és biztonság rendszerének államközi konf-
liktusokra kialakított megoldásait próbálják kiterjeszteni vagy eltérően értelmezni, 
még akkor is, ha az érvelés szintjén kínosan ügyelnek a szervezetnek „otthont adó” 
állam felelősségére és ezáltal egy államközi aspektus meglétére.
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A jogalap nemzetközi jogi értelemben vett vitathatóságától függetlenül azonban 
mint megoldás, a katonai erő alkalmazása a valóság szerves része lett az elmúlt 
évtizedekben, ami idővel megkerülhetetlenné teszi a nemzetközi béke és biztonság 
védelmére hivatott szabályrendszer tartós és hatékony működése szempontjából, 
hogy ez a kérdés is rendezésre kerüljön. Különösen igaz ez abból adódóan, hogy 
a nemzetközi jogi megalapozottság vitatottsága ellenére a terrorizmus elleni katonai 
fellépés a gyakorlatban mindig valamely hatásra – terrortámadásra – adott reakció-
ként jelenik meg, vagyis a politikai érvelésen túl is következik az adott államnak a 
polgáraival, illetve valamiképp a nemzetközi békével és biztonsággal összefüggés-
ben fennálló védelmi kötelezettségéből. E tekintetben azt sem lehet tehát figyelmen 
kívül hagyni, hogy a fenyegetéssel szembeni cselekvés elmaradása prognosztizálha-
tóan a fenyegetés mértékének növekedését hozná el, ami már a nemzetközi békére és 
biztonságra is fokozott veszélyt jelentene.

Adódik azonban a kérdés, hogy a terrorizmus elleni harc tekintetében milyen fej-
lődési irányok képzelhetők el a nemzetközi jog színterén. Erre azonban inkább csak 
feltevések vagy távlatos elgondolások fogalmazhatók meg mint konkrét javaslatok 
vagy megoldások, hiszen a nemzetközi jog alakulásában alapvető jelentőséggel bír 
a részes államok (nemzetközi) politikai mozgása, ami nem mindig esik egybe a 
jog rendszerszerű, következetes és jól meghatározott szemléletével. A fejlődés irá-
nyai tehát elvi síkon vázolhatók fel, s ezek kapcsán észszerűnek tűnik a meglévő 
kettősséghez alkalmazkodni, azaz egy büntetőjogi és adminisztratív, valamint egy 
katonai aspektusban gondolkodni.

A büntetőjogi harmonizáció fokozásaként, amennyiben azt a terrorizmus térnye-
rése, kiújulása indokolttá tenné, törekedni lehetne arra, hogy az egységesülő bün-
tetőjogi kategóriák talapzatán a terrorista cselekmények üldözését is nemzetközi 
szintre helyezzük a háborús és az emberiesség elleni bűnök üldözéséhez hasonlóan. 
Ez az elítélendő magatartások részletező és egyezményes rögzítése mellett szükség-
képpen együtt járhatna a nemzetközi büntetőbírósági üldözéssel, ha a nemzetközi 
közösség ennek kereteit meg tudná teremteni. Persze ez a fejlődési irány számos kér-
dést, sőt  vitát nyitna meg a nemzetközi szinten üldözendő cselekmények hatásbeli 
dimenziójától kezdve a fent említett klisé problémájáig, de elvi szinten talán nem 
tekinthető lehetetlennek, különös figyelemmel arra, hogy a terrorizmus célja, műkö-
dése, módszertana az egyre inkább valós időben összekapcsolt világunkban egy 
jelentősebb érvényesülési környezethez kapcsolódik, ezáltal pedig jóval nagyobb 
félelemkeltő, destabilizáló hatást tud kiváltani mint korábban.

A katonai fellépés tekintetében a rendezés iránya meglátásunk szerint túlmutat 
a terrorizmus kérdésén és a nem állami szereplők elleni fellépésre fordítja a figyel-
met. E tekintetben az a felismerés kell, hogy formálja a nemzetközi jogi gondol-
kodókat, illetve a nemzetközi jogot alakító államokat, hogy a nemzetközi béke és 
biztonság rendszerének kialakításakor a technikafejlődésből adódóan a legnagyobb 
mérvű fenyegetést az államok jelentették. Az azóta szakadatlanul zajló technoló-
giai innováció, a világ kölcsönös függőségekre épülése, a valós idejű kommuniká-
ció, vagy épp a társadalmak digitalizációnak való kitettsége azonban egyre inkább 
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lehetővé teszi, hogy a nem állami szereplők is az államokkal vetekedő fenyegetési 
szintre lépjenek. Ezzel kapcsolatban tehát a nemzetközi jog rendszerének is fejlőd-
nie, korszerűsödnie kellene, hiszen megnyugtató nemzetközi jogi megoldások hiá-
nyában a fenyegetéssel érintett államok a nemzeti megoldások mellett törnek majd 
lándzsát, ami mellett a nemzetközi jogi megalapozottság inkább csak egy köte-
lező érvelési keret lesz mint valós korlátozások összessége. E tekintetben tehát úgy 
fest számunkra a helyzet, hogy a fejlődés iránya a nemzetközi béke és biztonság 
szabályrendszerének a változó biztonsági környezethez igazítása lehet a megoldás, 
ha a változó – többpólusú és nem állami szereplők által egyre nagyobb mérték-
ben meghatározott – geopolitikai és biztonsági térben a nemzetközi jog vonatkozó 
részeit valóban működő és globálisan érvényesíthető szabályrendszerként kívánjuk 
fenntartani.
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FARKAS ÁDÁM – RESPERGER ISTVÁN

Az úgynevezett „hibrid hadviselés” kihívásainak kezelése 
és a nemzetközi jog mai korlátai

I. BEVEZETÉS

A hibrid hadviselés, hibrid fenyegetés vagy hibrid konfliktus1 úgy is mondhatnánk, 
hogy divatos téma napjainkban, amely mögött azonban fogalmilag messze nem tisz-
tázott és újszerűsége, továbbá kezelése tekintetében is pontosításokra szoruló jelen-
ség-együttes húzódik meg.

Az a folyamat ugyanis, amelyben egy államközi viszony tekintetében a fegy-
veres erő, vagy katonai eszközöket alkalmazó – de adott esetben nem államiként 
felvonultatott – erő bevetése előtt számos nem katonai eszközt felhasználnak a stra-
tégiai cél hatékonyabb elérése érdekében, nem nevezhető újdonságnak a hadviselés 
történetében.2

A háborúskodás tekintetében ugyanis a nem katonai tényezők már a legősibb 
időkben is komoly szerepet játszottak,3 majd az aszimmetrikus hadviselés törté-
nelmi fejlődése során egyre komolyabb jelentőségre tettek szert.4 Amivel ma a hib-
ridnek nevezett hadviselés vagy fenyegetés valóban újszerűnek tűnhet, az inkább a 
korábban is alkalmazott nem katonai tényezők tárházának robbanásszerű gyarapo-
dásából és ezáltal kialakulni látszó stratégiai dominanciájából, illetve ezek ható-
erejének a társadalom- és technológiafejlődés miatti megerősödéséből következik. 

1 A téma kapcsán lásd: Treverton, Gregory F. – Thvedt, Andrew – Chen, Alicia R. – Lee, Kathy – McCue, 
Madeline: Adressing Hybrid Threats, Stockholm, Swedish Defence University, 2018; Sorensen, Heine – 
Nyemann, Dorthe Bach: Going Beyond Resilience. A revitalized approach to countering hybrid threats, 
Helsinki, The European Centre of Excellence for Countering Hybrid Threats, 2018; Cullen, Patrick: Hybrid 
threats as a new ’wicked problem’ for early warning, Helsinki, The European Centre of Excellence for 
Countering Hybrid Threats, 2018.

2 Ennek már a hadművészet antik keleti klasszikusai is jelentős figyelmet szenteltek. Ezt a népre, a kémekre, 
a hivatalnokokra, a lakott területekkel való bánásmódra vagy épp a fenyegetettségekre vonatkozó megál-
lapítások egyértelműen tükrözik. Lásd: Szun Ce: A háború művészete, Budapest, Helikon Kiadó, 2018; 
Taj Kung hat titkos tanítása. In Tokaji Zsolt (ford.): Taj Kung: A háború törvényei, Budapest, Helikon Ki-
adó, 2016, 21–180. o.; Vej Liao-Ce. In Tokaji Zsolt (ford.): Taj Kung: A háború törvényei, Budapest, Helikon 
Kiadó, 2016, 181–273. o.; Huang Si-Kung három stratégiája. In Tokaji Zsolt (ford.): Taj Kung: A háború 
törvényei, Budapest, Helikon Kiadó, 2016, 275–319. o.

3 Vö.: Murray, Willamson – Mansoor, Peter R. (ed.): Hybrid Warfare: Fighting Complex Opponents from the 
Ancient World to the Present, Cambridge, Cambridge University Press, 2012.

4 Ezt példázza a következő áttekintés: Visoni-Alonzo, Gilmar: The Carrera Revolt and ’Hybrid Warfare’ in 
Nineteenth-Century Central America, New York, Palgrave – MacMillan, 2017. 
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Ehhez fontos még azt is hozzátenni, hogy mindezek az „előnyök” egy valós idejű 
és globális interakciókra épülő világban jelennek meg, vagyis az alkalmazásnak 
nemcsak a hatásfoka, de az időtényezője is gyökeresen megváltozott, lerövidült.

A hibrid fenyegetés másik újszerűsége abban ragadható meg, hogy e fenti ténye-
zők fokozott alkalmazása tudatosan az időközben – többek között a háborúskodás 
megfékezésére, valamint a nemzetközi béke és biztonság fokozására – kialakított 
nemzetközi jogi környezet kijátszására, ha úgy tetszik sérülékenységeinek kihasz-
nálására, valamint ezzel összefüggésben a nemzetállami szintű jogi megoldásokkal 
való visszaélésekre is épül.

Egyértelműnek hat, hogy a jelenkor egyik legnagyobb fenyegetéseként aposztro-
fált hibrid hadviselés – mint új fenomén – tehát a nemzetközi rendszerben jelentős 
hatással van az államok és a nemzetközi szervezetek eljárásaira, módszereire egy-
aránt. A NATO és az EU, de a nemzetállamok is adekvát stratégia kialakításával 
és fejlesztésével, majd pedig erre épülő közös összefogással kezelhetik az eddigi 
nemzetközi gyakorlattól eltérő új, és hangsúlyozottan nemcsak katonai elemeket 
tartalmazó doktrínát és stratégiát. E veszély újdonságának megértéséhez szükséges 
azonban felidézni hidegháború és a jelenkor kihívásainak, kockázatainak és fenyege-
téseinek történelmi előzményeit is. Ezen biztonsági aspektusok nélkül ugyanis nem, 
vagy nem megfelelően értelmezhető a hibrid hadviselés kialakulása, működtetése, 
illetve működése sem.

A katonai erőre épülő bipoláris világ felbomlása jelentős változásokat eredmé-
nyezett. Ezek közé tartozik az, hogy a hidegháború éveiben elnyomott, azaz katonai 
erővel elfojtott ellentétek felszínre törtek. A nukleáris háború fenyegető veszedelme 
megszűnt, de ettől a világ nem lett biztonságosabb, egységesebb. Újra meghatározó 
és sokrétű jellemzője lett az ideológiai, vallási, etnikai, nemzetiségi, területi vita, 
amelyeket főként a stabilitás hiánya okozott. Az újonnan jelentkezett válságok 
veszélyeztették egy-egy régió biztonságát, és ezzel jelentős erőfeszítésekre késztet-
ték a nemzetközi szervezeteket a konfliktusok megelőzése, a kialakuló feszültséggó-
cok, válságok kezelése, a béke helyreállítása, fenntartása területén. A megváltozott 
biztonságpolitikai környezetben a geopolitikai és geostratégiai hatásokkal együtt 
jelentkező új típusú válságok gyorsan törtek a felszínre, heves lefolyásúak vagy 
elhúzódóak voltak. A korábbi egyértelmű katonai fenyegetés mellett a tagországok-
nak fel kellett készülniük a migrációs, a kábítószer-kereskedelemmel összefüggő, 
a nemzeti, vallási, etnikai, terrorista, informatikai, pénzügyi radikalizációra, illetve 
válságokra, továbbá az ezek problémáiból adódó feladatok értelmezésére, feladat-
tervek és végrehajtási eljárások kidolgozására. A hadügyben végbemenő forradalom 
(Revolution of Military Affairs, RMA), az információs fölényre törekvés, a „halott 
nélküli háború” elmélete, az aszimmetrikus, majd legújabban a hibrid hadviselés az 
új típusú fegyveres erőktől megkövetelte a feladatok pontos tervezését, értelmezését 
és végrehajtását. 

A biztonságpolitikai kihívások, kockázatok és fenyegetések „azok a veszélyt és 
fenyegetést magukban hordozó helyzetek és állapotok, amelyek általában negatívan 
befolyásolják az adott országban az átfogó biztonságot, annak egyes összetevőit, 
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s gyengítik a belső és külső stabilitást”.5 Az előttünk álló új, vagy újnak gondolt 
jelenségeket tehát e keretben kell megpróbálni értelmezni és kezelni. Ehhez azon-
ban azok sajátosságait, hatásait és az ezekre adható lehetséges válaszokat komp-
lex elemzés tárgyává kell tenni. A valóban újnak ható biztonsági kockázatok igazi 
sajátossága ugyanis a komplex biztonság egyre több és több szegmensének a kiak-
názása, amire hasonlóan összetett választ kell adni, ha hatékony védekezésre kívá-
nunk törekedni.

Mindezekre figyelemmel a hadviselési módok változásainak, valamint a fegy-
veres erő alkalmazásának nemzetközi jogi kérdéseit vizsgálva jelen kötetben érte-
lemszerű, hogy figyelmet kell szentelni a hibrid hadviselés vagy hibrid fenyegetés 
kérdésének is. Az ugyanis a mögötte rejlő fogalmi, tartalmi vitákon túl korunk biz-
tonsági valóságának szerves részévé vált, méghozzá úgy, hogy arra első megközelí-
tésben a nemzetközi béke és biztonság jogi rendszere nem igazán tud adekvát, vagy 
legalábbis zökkenőmentes és kellően hatékony válaszokat adni. A következő gondo-
latokkal ezért a jelenség fogalmi, tartalmi alapjainak áttekintése után megpróbáljuk 
felvázolni annak jogi problematikáját, kitekintve a lehetséges változási, esetleg meg-
oldási irányok körvonalaira is.

II. A HIBRID FENYEGETÉSEK ELMÉLETI,  
BIZTONSÁGPOLITIKAI ALAPKÉRDÉSEI

II. 1. A válságkezelés új megközelítése és az új típusú fenyegetések
A korábbi válsággörbék a béke, konfliktus, háború, béke stádiumok mentén történő 
változások nyomon követésére építve mutatták be a válságtípusok és a válságok 
intenzitás szerinti besorolását. Ezek lényegében csak a békeműveleteket, illetve ezek 
sematizálását tükrözték, de a jelenkor biztonsági környezete azt mutatja, hogy több-
féle és jellegében is összetettebb, vagy másabb válsággal kell szembenéznünk, ami 
egyértelműen a válságkezelés modelljének korrekciója felé hat. A másik fontos érv 
a modell bővítése mellett, hogy a korábbiakban használt séma kizárólag az állami 
szereplők figyelembevételével készült, miközben a nem állami szereplők jelentősége 
– ahogy ezt jelen kötet több fejezete is tükrözi – egyértelműen fajsúlyossá vált a 
válságkezelés tekintetében is.

A nem állami szereplők (nemzetközi terrorszervezetek és szervezett bűnözők, fel-
kelők, lázadók, szakadárok) egyre nagyobb térnyerése miatt azonban korunk válsá-
gaiban, illetve konfliktusaiban egyre többször, legalább az egyik oldalon nem egy 
állam a meghatározó faktor. 

5 Szabó József (szerk.): Hadtudományi lexikon, Budapest, Magyar Hadtudományi Társaság, 1992, 42. o.,  
vö.: Kőszegvári Tibor: A közép-európai térség és Magyarország biztonságát fenyegető veszélyek az 1990-
es években. Országos Kiemelt Társadalomtudományi Kutatások, 1993–1996. 
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1. ábra: Műveletek és azok intenzitása 6

Ennek megfelelően a fenti ábra a különböző típusú, az új típusú biztonsági jelen-
ségekhez igazodó műveleteket (kábítószer-ellenes, migráció kezelésében történő 
részvétel, szervezett bűnözés és terrorizmus elleni, tipikus békeműveletek: preventív 
diplomácia, béketeremtés, békekikényszerítés, békefenntartás, békeépítés) mutatja 
be. A konfliktus, a válság, a háború, a stabilizáció és a béke állapotaihoz a megfelelő 
katonai, rendvédelmi, nemzetbiztonsági és nem utolsósorban közigazgatási tevé-
kenység, pontosabban ezek kombinált alkalmazása tartozik.

Az első lépésben célként a stabilitás jelenik meg, a békeidőszakra jellemző 
kiképzéssel, fegyverhasználat nélkül. A második rész a konfliktus időszaka, amely 
tartalmazza a migráció- és kábítószer-ellenes tevékenységet is. A harmadik lépcső-
fok a válságkezelés katonai feladatait valósítja meg, a negyedik pedig az embargó, 
a blokád, a szervezett bűnözés elleni harc, legmagasabb pontjaként a béketeremtő 
akciókat jeleníti meg. E feladatok egyike sem csak a fegyveres erő tevékenységére 
jellemző, hiszen a sokoldalú válság sokoldalú megközelítést igényel. A háború idő-
szakát a legrövidebb, de a legnagyobb intenzitás jellemzi, a bevetett erők, a fegy-
verek típusa szerint is. A deeszkaláció időszakát a békefenntartás, a békeépítés, 
a stabilizációs műveletek és a tanácsadás, kiképzés feladataival jellemezhetjük. Meg 
kell jegyeznünk, hogy a különböző típusú válságfajták hosszú időszakot ölelhetnek 
fel, illetve egyes típusok több időszakon keresztül is folyhatnak. Ilyenek például 

6 Resperger István: A válságkezelés és a hibrid hadviselés, Budapest, Dialóg Campus Kiadó, 2018, 14. o.
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a migráció kezelése, a kábítószer-ellenes műveletek, a szervezett bűnözők elleni küz-
delem, a humanitárius műveletek, a blokád, az embargó vagy a terrorizmus elleni 
harc, de ide tartozik a befagyott konfliktusok vagy a hosszan tartó elhúzódó fegy-
veres konfliktusok is. A hibrid fenyegetéseket tehát célszerűnek mutatkozik ebben 
a megközelítésben elhelyezni mind a lehetséges válságként való ismertetés, mind 
pedig annak kezelése szempontjából.

II. 2. A hibrid fenyegetések elméleti alapkérdései

A hibrid szó köznapi jelentése: különböző fajtájú egyedek keresztezéséből keletke-
zett,7 két különböző csoporthoz tartozó élőlény kereszteződéséből vagy kereszte-
zésével létrejött, mindkét szülő genetikai tulajdonságát hordozó utód. Erre építve, 
de sajátos tartalommal jeleníthető meg a hibrid hadviselés vagy hibrid fenyegetés 
mint fenomén.

A hibrid hadviselés fogalma elsődlegesen amerikai elemzőknél jelenik meg. 
Jelen ismereteink szerint először William (Bill) Nemeth írásában fordult elő még 
2002-ben. A szerző a csecsen helyzetet hibridként, azaz régi és új elemekből álló-
ként mutatta be írásában és arra mutatott rá, hogy a jövőben egyre inkább hibrid 
kihívók hibrid háborúiban fogunk küzdeni. A jövő kihívói elkerülik a katonai túl-
erőt és alternatív megoldásokat alkalmaznak. Ezeket a hibrid háborúkat államok 
vagy politikai csoportok ellen vívjuk majd, melyek a hagyományostól az irreguláris 
harcmodoron át a terrorizmusig, a bűnözésig minden eszközt fel fognak használni.8

Egy másik szerző, Hoffmann az iraki és afganisztáni hagyományos hadvi-
selés gyors sikereit követően fellobbanó felkeléseket és a felkelők ellen bevetett 
hagyományos erők sikertelenségét vizsgálva jutott el megállapításaihoz.9 Az iraki 
felkelés, Afganisztán állandó problémái, illetve a Hezbollahhal összefüggő 2006-
os műveletek elemzése során állapította meg, hogy a hadviselés határai és formái 
összemosódtak. „A hibrid fenyegetések a hadviselés teljes spektrumát felölelik, 
a hagyományostól, az irregulárison át, a terrorista támadásoktól és szervezetektől a 
fizikai terrorig és az erőszakos tömegmegmozdulásokig. Hibrid háborúkat államok 
és a nem-állami szereplők széles köre egyaránt vívhat. Ezeket a multimodális tevé-
kenységeket végezhetik teljesen különböző alakulatok, vagy akár egyetlen egység is. 
Tetteik és akcióik műveleti, illetve taktikai irányításával a hibrid hadviselés célja a 
szinergiák kihasználása a siker érdekében, a konfliktus fő csatamezejének fizikai és 
pszichológiai dimenzióiban egyaránt.”10 

Jól látható tehát, hogy a hibrid fenyegetés egyértelműen több mint katonai har-
cászatai, hadműveleti és hadászati műveletek összessége. Ha áttekintjük a 2. ábrán 
számbavett és alkalmazható puha, közepes és kemény eszközök tárházát, megálla-

  7 http://idegen-szavak.hu/hibrid (letöltés ideje: 2019. 07. 28.) 
  8 Nemeth, William J.: Future War and Chechnya: A Case for Hybrid Warfare, Master’s Thesis. http://calhoun.

nps.edu/bitstream/handle/10945/5865/02Jun_Nemeth.pdf?sequence=1 (letöltés ideje: 2019. 10. 12.)
  9 Hoffmann, Frank: Conflict in the 21st Century: The Rise of Hybrid Wars, Arlington, 2007, 8. o.
10 Hoffmann: i. m.
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pítható a módszerek számának és minőségének jelentős változása mind a hibrid kihí-
vások, mind pedig a kapcsolódó műveletekben történő alkalmazás során.

Az alkalmazott eszközök és módszerek

Kemény (hard)  
eszközök és módszerek

 – nagyobb kötelékek (ezred-, dandárszintű reguláris erők) katonai akciói
 – kiterjedt irreguláris, szakadár erők akciói
 – különleges műveleti erők alegység szintű akciói
 – terrorcselekmények
 – nemzetbiztonsági műveletek

Közepes (medium)  
eszközök és módszerek

 – különleges műveleti erők (mesterlövészpárok) akciói
 – irreguláris, szakadár erők kisebb alegység szintű akciói 
 – kiberműveletek
 – média tevékenysége
 – pszichológiai műveletek
 – információs műveletek
 – szervezett bűnözői cselekmények

Puha (soft)  
eszközök és módszerek 

 – embargó
 – gazdasági nyomásgyakorlás
 – gazdasági szankciók
 – gazdasági ösztönzők
 – pénzügyi műveletek
 – diplomáciai akciók, kezdeményezések
 – lakosság (kisebbség) támogatása, menekültek támogatása 
 – humanitárius segélyakciók

2. ábra: A műveletekben alkalmazott eszközök és eljárások áttekintése11

II. 3. Az úgynevezett Geraszimov-doktrína elmélete és gyakorlata

A hibrid hadviselés elméletének fejlődésében kiemelt fontosságú volt Valerij 
Geraszimov tábornok, orosz vezérkari főnök cikke,12 aki elemzésében a hadviselés-
nek egy olyan, általa új generációsnak nevezett módját vázolta fel, amely a katonai 
erő közvetlen bevetése – amit hagyományos hadviselésnek nevez – helyett a poli-
tikai, diplomáciai, gazdasági és egyéb nem katonai eszközöknek a katonai erővel 
kombinált, együttes alkalmazására épül. Úgy fogalmaz: „A politikai és stratégiai 
célok elérésében megnövekedett a nem katonai eszközök szerepe, és hatékonyság-
ban ez gyakran meghaladja a fegyverek erejét.”13 

Geraszimov tehát az erő alkalmazásának a nem nyílt, álcázott módjait része-
síti előnyben, így a félkatonai és a civil, irreguláris erők bevetését javasolja, és az 
aszimmetrikus, indirekt módszerek alkalmazására helyezi a hangsúlyt. Szükségesnek 
tartja, hogy a háború a fizikai sík mellett az információs térre is kiterjedjen, ahol 

11 Forrás: Resperger István: A válságkezelés és a hibrid hadviselés, Budapest, Dialóg Campus Kiadó, 2018, 
24. o.

12 Valerij Geraszimov „Cennoszty nauki v predvigyenii” című, 2015. március 5-én a Voenno-promyshlennyi 
kurier 1–2. oldalán megjelent cikkének elemzését lásd: Tomolya János: Az úgynevezett „Geraszimov-cikk” 
margójára. In Hadtudomány 2018/3–4. szám, 79–88. o. Geraszimov cikkét lásd: http://vpk-news.ru/sites/
default/files/pdf/VPK_08_476.pdf (letöltve: 2019. 11. 18.)

13 Idézi: Rácz András: Oroszország hibrid háborúja Ukrajnában. http://kki.gov.hu/download/2/80/c0000/
R%C3%A1cz%20Andr%C3%A1s%20hibrid%20h%C3%A1bor%C3%BA.pdf ( letöltés ideje: 2019. 07. 28.)
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a bevetett erők és módszerek valós idejű koordinációját is meg lehet valósítani. Nagy 
szerepet szán az ellenség területén, teljes mélységében, koordináltan végrehajtott 
csapásoknak, a kritikus infrastruktúra lerombolásának. Mindeközben a hagyomá-
nyos katonai erő alkalmazása csak a konfliktus késői fázisaiban jelenik meg nála, 
gyakran békefenntartásnak, illetve válságkezelésnek beállítva.14 

Mielőtt a fogalmat kezdenénk kibontani, tegyük fel a kérdést: „Nomen est omen”? 
Azaz nevében a végzete ennek az újfajta hadműveleti módszernek? Tényleg tartal-
mazza a különböző módszerek keresztezését, rugalmas alkalmazását, új módon 
kerül sor az eszközök (diplomáciai, nemzetbiztonsági, katonai, gazdasági, kiber, 
információs, pszichológiai) bevetésére? Tényleg „arcátlan, szemtelen” módon lehet 
állami eszközökkel alkalmazni a rendelkezésre álló teljes fegyvertárat? Tényleg az 
aszimmetrikus és a hagyományos hadviselési módszerek, „a reguláris és az irregu-
láris hadviselés között rugalmasan, lényegében bármikor váltani képes, esetenként 
terrorizmusba is átcsapó” hadviselés módját15 nevezhetjük így? Ha a krími katonai 
akciót, az orosz diplomáciai tárház alkalmazását és médiatevékenységét nézzük, 
akkor egyértelmű igennel válaszolhatunk. Ha az Iszlám Állam aszimmetrikus és 
egyben terrorista módszereit, az ezekkel párosuló, nagyon hatásos média-, infor-
mációs, pszichológiai műveleteiket és az úgynevezett hibrid, sokoldalú finanszíro-
zásukat tekintjük, sajnos megint csak igennel kell felelnünk, igaz, két meglehetősen 
eltérő helyzet és szereplő apropóján. 

Fogalmi megközelítésben azt mondhatjuk: A hibrid hadviselés a hagyományos 
reguláris (lineáris, konvencionális) és az irreguláris (nem lineáris, nem konvenci-
onális) hadviselés puha, közepes és kemény módszereinek, eljárásainak rugalmas 
alkalmazása abból a célból, hogy az ellenség államát, fegyveres, illetve védelmi 
erőit működésképtelenné, védtelenné tegyük és akaratunkat rákényszeríthessük, 
legfőképpen azzal a stratégiai céllal, hogy az erőszak szintje a konfliktus folyamán 
ne érje el a háborús szintet.16 

A hibrid fenyegetéseket, valamint az ezekkel járó tevékenységeket a nem állami 
szereplők fokozott megjelenése miatt vették előtérbe a szakértők. A korábbi egy 
állam egy másik állam elleni tevékenysége ezzel a béke válság- és háborús idősza-
kot tekintve jelentékeny módon kibővült. Bár az Ukrajnában látott orosz hadvise-
lési forma megnevezésére a hazai és a külföldi köznyelvezetben is elterjedt a hibrid 
háború elnevezés, ennek használata vitatható; a kifejezés ugyanis eredetileg eltérő 
jelentéstartalmat ölelt fel. A hibrid háborút négy alapvető összetevő határozza meg. 

Először: az a fél folytatja, amelyik a harctéren egy időben és rugalmasan képes 
alkalmazni a hagyományos fegyvereket és az irreguláris tényezőket. A terrorista cso-
portok, a szervezett bűnözői körök, a menekültek, a humanitárius akciók, a kiber- és 

14 Uo.
15 Uo.
16 Vö.: Resperger István: A válságkezelés és a hibrid hadviselés, Dialóg Campus Kiadó, 2018, 21. o.
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számítógépes hálózatok, továbbá a hadszíntér politikai, vallási, személyes, gazdasági, 
infrastrukturális hálózatai kerülnek szembe a másik féllel. Ennek megfelelően a hib-
rid fenyegetést általában befolyásoló főbb tényezőként a következők jeleníthetők meg:

 – globalizáció szintje; 
 – demográfiai adatok; 
 – vallási, etnikai arányok; 
 – a hadszíntér technológiai fejlettségi szintje;
 – a hadszíntér infokommunikációs fejlettségi szintje;
 – a térség fő vallási-ideológiai irányzatai; 
 – tömegpusztító fegyverek jelenléte; 
 – társadalmi fejlettségi szint.

Másodszor: A hagyományos katonai műveleteket irányvonalak mentén szerve-
zik, a különböző haderőnemek, fegyvernemek együttműködésével. Így egy had-
színtéren két hasonló akarat feszül egymással szemben, mindkét fél a győzelmet 
szeretné elérni, úgy hogy az ellenség súlypontját, főerőit megsemmisíti, területét 
birtokba veszi és megtöri a lakosság akaratát. Ezekkel a hagyományos műveletek-
kel szemben a hibrid műveletek a különböző eszközeiket a hagyományos és aszim-
metrikus módszereket felváltva alkalmazzák az adott ellenség védtelenné tételére, 
destabilizálására. A cél nem az ellenség főerőinek legyőzése, hanem az indirekt és 
direkt módszerek alkalmazásával elérni az ellenség állami (stratégiai) szintű vezeté-
sének a megtörését, a visszavonulását.

Harmadszor: Az új hadviselési mód az ellenfél megsemmisítése helyett annak 
befolyásolására és belső bomlasztására törekszik, a hadviselésben a fegyverek mel-
lett a kulturális és kommunikációs (INFOOPS, PSYOPS) eszközökre is nagy súlyt 
helyez, és a hagyományos fegyveres erők helyett a különleges erők műveleteit része-
síti előnyben.

Negyedszer: A hibrid forgatókönyv a háborút nem korlátozza, hanem egy eltérő 
és hullámzó intenzitással az ellenfél teljes hátországára is kiterjeszti azt, miközben 
a katonai erővel koordináltan alkalmazza a politikai, diplomáciai, gazdasági, infor-
mációs, technológiai és környezeti eszközöket.17 Ezeknek is megfelelően a hibrid 
háború modelljét Rácz András:

 – előkészítési,
 – politikai előkészítési,
 – műveleti előkészítési,
 – támadási és
 – az elért siker stratégiai kihasználási

fázisaira osztja.18 

17 Vö.: Kajári Ferenc: Hibrid háború Ukrajnában? In Honvédségi Szemle 2015/5. szám, 36–44. o.
18 Rácz András: Oroszország hibrid háborúja Ukrajnában. http://kki.gov.hu/download/2/80/c0000/R% C3% 

A1cz%20Andr%C3%A1s%20hibrid%20h%C3%A1bor%C3%BA.pdf (letöltés ideje: 2019. 07. 28.)
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II. 4. A hibrid fenyegetés esszenciája

Az előzőekben áttekintettek alapján a hibrid háború mint hadviselési forma a direkt 
és az indirekt eszközök kombinált alkalmazására épül, a megtámadott ország terü-
letén és azon kívül egyaránt. A hangsúlyt a közvetlen, fegyveres konfrontációról 
a befolyásolásra, illetve az ellenség állami működésének és harci erejének meg-
semmisítéséről annak bomlasztására, működésképtelenné tételére, destabilizálá-
sára helyezi. A reguláris haderő tömeges bevetése helyett a különleges erők és a 
támadó országhoz formálisan nem kötődő milíciák alkalmazása a jellemző, míg 
a reguláris haderő leginkább politikai nyomásgyakorlási szerepet tölt be a straté-
giában. Kiemelt feladat jut a modern információs technológia eszközeinek mind 
a támadó erők rugalmas működésének összehangolásában, mind pedig a hibrid 
háború szerves részét képező, intenzív propagandatevékenységben. Fontos látni 
ugyanakkor, hogy mindezen eszközök korábban is rendelkezésre álltak, a hib-
rid háború tehát elsősorban az alkalmazás módjában és hatásmechanizmusaiban 
hozott újat, nagyrészt a megváltozott technológiai és társadalmi körülményekre 
tekintettel.

A hibrid háborúnak nem az a célja, hogy a támadó az ellenfél fegyveres erőinek 
legyőzését használja eszközként arra, hogy politikai akaratát rákényszerítse a meg-
támadottra. Ehelyett a megtámadott állam egész működését igyekszik megbénítani, 
illetve destabilizálni, beleértve ebbe természetesen a fegyveres erőket is. 

Ennek elérése érdekében a politikai, diplomáciai, titkosszolgálati, gazdasági és 
információs eszközök teljes tárházát alkalmazza, rendkívül rugalmasan, az aktorok 
között lényegében valós idejű koordinációt megvalósítva. Kiemelkedő újdonság, 
hogy noha a hibrid háború mindvégig aszimmetrikus eszközöket alkalmaz, mégis el 
tud érni ezekkel direkt célokat is, például területeket tud kiszakítani a megtámadott 
országból.

Jelentős újdonság az is, hogy Ukrajna esetében a katonailag erősebb fél, azaz 
Oroszország használ(t) hibrid/aszimmetrikus eszközöket a gyengébb ellenféllel 
szemben, pedig az aszimmetriára épülő konfliktusokban hagyományosan ennek a 
fordítottja jellemző.

Fontos különbség a korábbiakhoz képest a hibrid háború képlékenysége is. Mivel 
a támadó ország részvétele formálisan igen nehezen bizonyítható, és katonai erő 
alkalmazására csak a legutolsó fázisokban kerül sor, így kétséges például a hagyo-
mányos védelmi garanciák, illetve a nemzetközi béke és biztonság hagyományos 
államközi konfliktusokra építkező megoldásrendszerének működőképessége is. 
Ebben a képletben a támadó ország hagyományos haderejének szerepében is jelen-
tékeny újdonság rejlik. Eltérően a maói „két kar” elmélettől, a hibrid háború eseté-
ben a támadó ország reguláris hadereje nem támadja meg nyíltan a másik országot, 
„csak” fenntartja a támadás lehetőségét, ezzel politikai nyomást fejt ki a megtáma-
dott államra.

A hibrid háború hadműveleti-harcászati téren is számos újítást hozott. A támadók 
részben azonosító jelzések nélküli egyenruhát viselnek, részben pedig beolvadnak 
a helyi lakosságba, ezzel erősen korlátozva a saját polgárai életéért aggódó meg-
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támadott ország erőszak-alkalmazási képességét, illetve nemzetközi lehetőségeit 
egyaránt. Ebből következik az a sajátosság is, hogy a hibrid háború egyáltalán nem 
terepviszony-specifikus. A hibrid háború harcosainak az adja a védelmet, hogy 
magukat részben helyinek álcázzák, részben pedig eleve helyieket használnak céljaik 
elérésére. A kelet-ukrajnai események azonban azt is megmutatták, hogy a hibrid 
háború – a klasszikus, maói vagy titói partizánháborútól eltérően – csak korlátozott 
mértékben igényli a helyi lakosság támogatását. A körükben a központi hatalommal 
szemben meglévő elégedetlenség valójában inkább hivatkozási alap, mintsem a had-
viselés valódi eszköze. Ehhez pedig nincs szükség valódi tömegtámogatottságra, 
elegendő annak a látszata is, ami pedig megfelelő médiafölény birtokában könnyen 
kialakítható.

A modern média minden korábbinál kiterjedtebb használata alapfeltétele és 
egyben kulcseleme is a hibrid háborúnak. Azon keresztül a támadó ország folya-
matosan információs nyomás alatt tudja tartani a megtámadott területet, álhírek 
és dezinformáció útján képes zavart kelteni az államigazgatás soraiban, a lakos-
ság körében pedig érvényesíteni tudja saját, a központi hataloméval ellentétes 
narratíváját. A modern telekommunikáció azt is lehetővé teszi, hogy a támadó 
országnak a hibrid háborúban részt vevő valamennyi szervezete és aktora a valós 
idejű kapcsolattartáson keresztül minden korábbinál szorosabb koordinációt 
valósítson meg.

Ugyanakkor, hasonlóan az aszimmetrikus hadviselés korábbi formáihoz, a hib-
rid háborúnak is megvannak a maga alapfeltételei. A támadó országnak katonailag 
erősebbnek kell lennie a megtámadottnál, ugyanis csak így lehet hiteles a hagyo-
mányos támadás veszélye által jelentett fenyegetés. A megtámadott ország központi 
hatalmában, államigazgatásában és fegyveres szerveiben felhasználható mértékű 
politikai, működési és morális problémáknak, zavaroknak kell lenniük, amelyeket a 
támadó ország a hibrid háború előkészítő szakaszában fokozni igyekszik.

Lényeges az is, hogy a megtámadott országban tartós és a kormányzati legiti-
mitást megkérdőjelező elégedetlenségnek kell lennie, amit aztán a támadó ország 
kihasználhat. Addicionális feltétel, hogy a megtámadott országban nagy számban 
legyenek jelen a támadó országhoz tartozó nemzeti kisebbségek, hiszen kiterjedt 
módon leginkább ez teszi lehetővé, hogy a támadók beszivárgó különleges alaku-
latai be tudjanak olvadni a helyi lakosságba. Van emellett logisztikai feltétel is: 
a támadó országnak vagy legitim katonai jelenléttel kell rendelkeznie a megtáma-
dott államban, vagy közvetlenül határosnak kell lennie azzal, méghozzá egy gyenge 
határvédelem mellett. Ez teszi ugyanis lehetővé a hibrid háborúban részt vevő, 
támadó egységek logisztikai ellátását. Végezetül az információs műveletek megva-
lósíthatóságához az is szükséges, hogy a támadó állam a megtámadott országban 
erős médiapozíciókkal rendelkezzen, akár helyi jelenlét útján, akár pedig úgy, hogy 
saját területéről működtet olyan médiaadásokat, amelyekre a megtámadott ország 
lakossága fogékony.
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III. A HIBRID KONFLIKTUSOK OKOZTA BELSŐ JOGI  
ÉS NEMZETKÖZI JOGI KIHÍVÁSOK

A hibrid fenyegetés tehát természetéből adóan meglehetősen összetett problémát 
jelent az állami működés és a jog számára is. Ennek fő oka abban ragadható meg, 
hogy a katonai-stratégiai felépítettség a megvalósítás egyes szakaszaiban csak nehe-
zen bizonyítható, még az adott állam szuverenitását nyíltan és intenzíven csorbító 
katonai fázisban sem feltétlenül igazolódik a korábbi helyzethez. Egyik oldalról 
a hibrid stratégia részeként alkalmazott gazdasági, politikai, társadalmi, rendészeti, 
nemzetbiztonsági (hírszerzési) jellegű beavatkozásokkal szemben az államoknak 
alapvetően belső jogi válaszokat kell találnia. A nem katonai vonatkozásokban 
a nemzetállami szint felett még a nyilvánvaló és bizonyítható külső beavatkozás ese-
tén is csak a beavatkozáshoz hasonló válaszok jöhetnek számításba nemzetközi jogi 
tekintetben,19 hiszen az ellenérdekelt cselekmények végkimenetele e fázisban még 
bizonytalan és nem feltétlenül vetít előre katonai jellegű konfliktust. Másik oldalról 
a konfliktus katonai rendezést igénylő fázisában az esetlegesen részt vevő, vagy az 
„agresszort” támogató nagyhatalom fellépése miatt a nemzetközi béke és biztonság 
szabályrendszere csak korlátozottan válik alkalmazhatóvá az ENSZ BT-ben meg-
lévő nagyhatalmi vétójog miatt. Ezt mind a grúz, mind az ukrán konfliktusok iga-
zolták. Ennek megfelelően a fegyveres erő alkalmazását is érdemes ezen lehetséges 
mozgáspályák keretei között értelmezni a hibrid fenyegetés kapcsán.

A hibrid fenyegetés nem katonai, mondjuk úgy: felívelési szakaszában értelemsze-
rűnek tűnik, hogy a fegyveres erő igénybevétele meglehetősen szűk körben merülhet 
fel egyáltalán. E tekintetben inkább a katonai nemzetbiztonsági képességek hírszer-
zési, illetve elhárítási alkalmazása az, ami magától értetődőnek hat. 

Ennek egyik oka, hogy a nemzetbiztonság katonai szegmensében e tevékeny-
ségek folyamatos ellátása alapvető állami funkciónak számít. Ez a hibrid tevé-
kenységekkel szemben egyfajta mozgásteret teremthet az államok számára, hiszen 
a hírszerzést a nemzetközi jog is – a diplomáciai viszonyok körében felmerülő puha 
korlátok és a katonai attasékra vonatkozó sajátos szabályok körén túl20 – leginkább 
tilalmak nélkül, pontosabban a nemzetállamok fellépésére bízva kezeli. A fegyveres 
erő vonatkozásában ezért mind a katonai misszióknak, mind pedig az adott ország 
honvédelmével szorosan összefüggő katonai hírszerzési és elhárítási tevékenységek-
nek terepe lehet egy hibrid fenyegetés elleni felkészülés, vagy fellépés.

A fegyveres erő részéről a hibrid szcenáriókkal kapcsolatos fellépés másik 
területe a konkrét katonai műveletekkel járó konfliktus, vagy válságkezelés előtt a 

19 E vonatkozásban érdemes számításba venni az államok jogellenes cselekményekért való felelősségéről 
született tervezetet, amelyet az értelmezés tekintetében egyre szélesebb körben alkalmaznak a nemzetközi 
jogi kérdések esetében. Vö.: Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts, 2001. http://legal.
un.org/ilc/texts/instruments/english/draft_articles/9_6_2001.pdf (letöltve: 2019. 10. 02.)

20 Vö.: A diplomáciai kapcsolatokról Bécsben, 1961. április 18-án aláírt nemzetközi szerződés kihirdetéséről 
szóló 1965. évi 22. törvényerejű rendelettel.
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rendészeti szervek támogatása lehet. E tekintetben azonban fontos rögzíteni, hogy 
egyrészről az adott állam alkotmányos szabályozásában szükséges, hogy erre egy-
általán lehetőség legyen, másrészről pedig ki kell azt is emelni, hogy a rendészetet 
támogató katonai fellépésre nézve szigorúbb követelményeket kell megállapítani, 
mint a fegyveres erő katonai jellegű alkalmazása esetén. Ebben az esetkörben 
ugyanis a fegyveres erő lényegében rendészeti feladatokat lát el, vagyis alkalmazása 
nem a hadijog szabályai szerinti katonai fellépésként, hanem belső jogi, a közrend 
és közbiztonság megóvására, vagy helyreállítására irányuló szabályrendszer szerinti 
feladatellátásként értelmezendő.

A fordulópontot e körben a különleges jogrend kihirdetése jelentheti. Ez esetben 
ugyanis egy nemzetközi jogi értelemben vett fegyveres konfliktusnak nem minősülő 
krízis olyan szintet ér el az adott állam tekintetében, amely során a katonai erőt 
adott esetben már nem a rendészetet támogató módon, hanem az alkotmányos rend 
működését, fennmaradását fenyegető erőszakos cselekmények felszámolását célzó 
jelleggel alkalmazzák. 

Ez esetben – az ukrán példát látva – egy terrorellenes művelet katonai jelleget 
tud ölteni.

A katona erő alkalmazása tekintetében azonban ez utóbbi esetkör már megnyitja 
a nemzetközi jogi vonatkozásokat is, hiszen mérlegelendő, hogy mikortól tekinthető 
az adott államon belüli fegyveres harc nem nemzetközi fegyveres konfliktusnak. 
A nem nemzetközi fegyveres konfliktus kialakulása ugyanis a katonai erő alkalma-
zását más megvilágításba helyezi az országon belüli szervezett fegyveres csopor-
tokkal szemben. Ekkor a katonai erő alkalmazása az elhúzódó fegyveres konfliktus 
felszámolására irányul és már nem belső, rendészeti, zavargás-megszüntető jelleg-
gel valósulhat meg, hanem a katonai eljárásrendek felhívásával a kialakult helyzet 
felszámolása érdekében.21 E helyzet kimondása lényegében a szuverén állam hatás-
körébe tartozik. Azt, hogy az adott helyzetet miként értelmezi az érintett állam, 
leginkább aszerint érdemes eldönteni, hogy a rendelkezésére álló legitim fizikai 
kényszer monopóliumot milyen keretek és jelleg szerint kívánja alkalmazni. Innen 
nézve tehát biztonsági szempontból – ha az alkotmányos keretek a fegyveres erő fel-
használását egyébként lehetővé teszik – az adott állam érdeke „terroristaként”, vagy 
a nem nemzetközi fegyveres konfliktus szervezett fegyveres csoportjainak szintjét 
el nem érő „lázadóként”, „szakadárként”, tehát az alkotmányos rendre különösen 
veszélyes bűnözőként kezelni a fegyveres ellenállókat, hiszen akkor a fellépés kere-
teit nagyobbrészt a belső jog határozza meg. Ugyanakkor az erőszak alkalmazásának 
nemzetközi jogi kereteit a rendészeti tevékenységhez kapcsolódó nemzetközi emberi 
jogi normák határozzák meg, amelyek jóval szűkebbek a fegyveres konfliktusok 
joga által lehetővé tett erőalkalmazási kereteknél. Így tehát a hibrid konfliktusba 

21 Vö.: Prosecutor v Tadić (Decision on the Defence Motion for Interlocutory Appeal on Jurisdiction) (In-
ternational Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia, Appeals Chamber Case No IT-94-1-AR72, 
2 October 1995), para. 70.
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keveredett állam jogi-politikai csapdahelyzetbe kerülhet: míg alkotmányos és poli-
tikai értelemben a konfliktus szintjének marginalizálása lehet érdeke, a hatékony 
erőalkalmazást ugyanez a felfogás szigorú jogi korlátok közé szorítja. E tekintetben 
persze a helyzet a nemzetközi közvélemény előtt könnyen vitathatóvá válhat, és egy 
hibrid forgatókönyv esetén a kritikák megfogalmazásához a hibrid stratégia szerint 
eljáró hatalmi szereplő egyértelműen csatlakozni fog.

A fegyveres erők alkalmazásának nemzetközi jogi keretei azonban egyértel-
művé válnak akkor, amikor a hibrid konfliktus egyértelmű, államközi fegyveres 
fellépésbe fordul át. Erre akár a grúz–orosz, akár a Krím-félsziget elcsatolásával 
az ukrán–orosz konfliktus példaként hozható fel. Ebben az esetben az érintett felek 
között lényegét tekintve fegyveres konfliktus áll fenn,22 ami azonban egy olyan 
helyzetben, ahol az egyik fél egy nagyhatalom, korántsem teszi egyszerűbbé a hely-
zetet a valóságban, különösen a proxy erők alkalmazása esetén, amikor a fegyveres 
konfliktus nemzetközivé minősítéséhez egy bonyolult és sokat viatott betudható-
sági teszt is párosul. A nemzetközi jog szabályai szerint természetesen az agressziót 
elszenvedő állam jogosult arányos erő alkalmazására, hiszen önvédelmi jog illeti 
meg. Ez viszont a valóságban egyértelműen a konfliktus eszkalációjához, vagyis 
feltehetően háborús helyzethez vezetne, hiszen a hibrid stratégia felépítésének 
lényege az volt, hogy a nem katonai eszközökkel előkészített közegben kialakult 
egy belső konfliktus, amelybe az érintett nagyhatalom a nemzeti kisebbségei védel-
mében lépett be. Az egyik fél tehát agresszióról, a másik fél pedig a kialakult belső 
konfliktus miatt szükségessé vált humanitárius (kisebbségvédelmi) lépésről beszél. 
Ezt követően pedig már szintén csak elvi lehetőségként merül fel a konfliktusnak az 
ENSZ BT általi rendezése, hiszen a nagyhatalmak a BT állandó tagjaiként vétójog-
gal tudják akadályozni ezt a lehetőséget.

A tényleges katonai szembenállás esetén persze más az elvi forgatókönyv akkor, 
ha esetlegesen a hibrid hadviselés eszközéhez nem egy nagyhatalom nyúl, hanem 
összemérhető erejű felek kerülnek szembe egymással. Ekkor az önvédelem jogán 
alapuló katonai válaszlépés a további szuverenitássértések adekvát megoldása lehet, 
amelyet követően aztán a felekkel kapcsolatos nemzetközi politikai háttér és támoga-
tottság döntheti el az ENSZ BT általi rendezés kimenetelét. Az eddig megtapasztalat 
valós esetek tekintetében azonban az látható, hogy ez a narratíva jelenleg inkább 
csak elmélet.

A hibrid hadviselés – mint stratégiai cselekvéssorozat – tekintetében tehát az 
látható jelenleg, hogy azzal kapcsolatban is megmutatkozik a második világháború 
után kialakított nemzetközi jogi szabályrendszer bizonytalansága, sérülékenysége.

 Ennek megfelelően jelenleg a hibrid fenyegetéssel szembeni fellépés keretei 
inkább a szövetségi együttműködés és a nagyhatalmi egyensúlyozás felé mozdul-

22 Vö.: Hoffmann Tamás: Az ukrán helyzet nemzetközi jogi megítélése. https://mosmaiorum.blog.hu/ 2014/ 
  09/03/az_ukran_helyzet_nemzetkozi_jogi_megitelese (letöltve: 2019. 10. 06.)
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nak el, míg a nemzetközi jogi megoldások a javaslatok szintjén mozognak.23 E körben 
a katonai erő megjelenése egy hibrid szcenárió kezelésében a szuverén állam belső 
fellépése mellett az őt támogató külhatalmak részvételre való felkérésén alapulhat, 
amivel a belső ellenállással szembeni fellépés hatékonysága – kiképzéssel, erőforrás-
biztosítással, tanácsadással – növelhetővé válik. Ugyanez a problémakör szövetségi 
keretben elvi éllel lehetőséget teremt a fegyveres erő szövetségi, kollektív véde-
lem keretében történő alkalmazására, e lehetőség megvalósulása azonban lényegét 
tekintve egy olyan háború kibontakozásával lenne egyenértékű, melyet szövetségi 
szinten vívnak.

Mindezek a bizonytalanságok, működési zavarok és nyitott kérdések a jog műkö-
désében odáig vezették a gondolkodókat, hogy a modern hadviselés, majd egyre in-  
kább a hibrid hadviselés gondolatkörének jogi vonatkozásaira az angol „wa fare” 
fo galom és az angol „law” azaz jog kifejezés házasításával megfogalmazták a 
„lawfare” kifejezést vagy jelenséget. E fogalom már a kétezres évek elején megje-
lent,24 de igazi kibontakozásba, fejlődésbe a grúz–orosz, majd még inkább az ukrán–
orosz konfliktusok nyomán kezdett. 

A „lawfare” lényege az a felismerés, hogy a szabályozás hiányosságai, korsze-
rűtlenségei nemcsak bizonytalanságot visznek a különféle konfliktusok kezelésébe, 
rendezésébe, hanem egyenesen lehetőséget teremtenek arra, hogy a hadviselésre 
jellemző stratégiai szintű műveletek körében a jogi szabályozás hibáinak kihaszná-
lását mint egyfajta hadviselési módot alkalmazzák. 

Ezzel tehát a konfliktusokkal és a hadviseléssel kapcsolatos jogi gondolkodás 
abba az irányba fordult, hogy a jog adott esetben nem keretet, korlátot ad a hadvi-
selésnek, hanem éppen hogy mozgásteret biztosít a hibás, vagy hiányos korlátok 
fennállása esetén. Innen nézve tehát az úgynevezett hibrid hadviselés közvetlen és 
jelentős kapcsolatot létesített a jogi szabályozással, hiszen azt tulajdonképpen biz-
tonsági tényezővé, stratégiai szintű elemzési-tervezési elemmé „léptette” elő.

A lawfare25-rel kapcsolatos gondolatok természetesen előbb a nemzetközi jog 
vonatkozásában jelentek meg. Ennek értelemszerű okát adja, hogy mind a 9/11-es, 

23 Ehhez kapcsolódva lásd: Cusumano, Eugenio – Corbe, Marian (ed.): A Civil-Military Response to Hybrid 
Threats, Cham, Palgrave Macmillan, 2018; Sari, Aurel: Blurred Lines: Hybrid Threats and the Politics 
of International Law, Helsinki, The European Centre of Excellence for Countering Hybrid Threats, 2018; 
Normark, Magnus: How states use non-state actors. A modus operandi for covert state subversion and 
malign networks, Helsinki, The European Centre of Excellence for Countering Hybrid Threats, 2019; 
Ferm, Tiina: Laws in the Era of Hybrid Threats, Helsinki, The European Centre of Excellence for 
Countering Hybrid Threats, 2017.

24 Vö.: Dunlap, Charles J. Jr.: Law and Military Interventions: Preserving Humanitarian Values in 21st 
Conflicts, Washington, unpublished paper presented at Harvard University, Carr Center, Nov. 29. 2001. 
https://people.duke.edu/~pfeaver/dunlap.pdf (letöltve: 2019. 10. 01.)

25 A téma kapcsán lásd: Bachmann, Sascha Dov – Mosquera, Andres B. Munoz: Lawfare and hybrid 
warfare – how Russia is using the law as a weapon, in Amicus Curiae – Journal of the Society for 
Advanced Legal Studies, Summer 2015, 25–28. o.; Ansah, Tawia: Lawfare: A Rhetorical Analysis, 
in Case Western Reserve Journal of International Law, Vol. 43, 2010, 87–119. o.; Newton, Michael A.: 
Illustrating Illegitimate Lawfare, in Case Western Reserve Journal of International Law, Vol. 43, 2011, 
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mind pedig az azt követő nemzetközi terrortámadások sora rávilágított arra, hogy 
a nem állami szereplők és esetlegesen azok „felhasználása” révén a nemzetközi jog 
államköziségre épített rendszere komoly dilemmákkal és kihívásokkal néz szembe. 
Ezt pedig az ellenérdekelt, ellenséges felek egyértelműen ki tudják használni, hiszen 
az államközi keretek kiterjesztésével adott válaszlépések miatt a reagáló – védekező 
– állam cselekményeinek jogszerűségét, ezáltal pedig nemzetközi legitimitását tudják 
megkérdőjelezni. E gondolatkörre a nemzetiségi ellentétekre, illetve feszültségekre 
épülő orosz receptúra aztán jelentékeny felhajtóerőként hatott, hiszen lényegében mind 
Grúzia, mind pedig Ukrajna esetében a nemzeti kisebbségek védelmét és az ezzel járó 
humanitárius „kötelezettségeket” állította szembe az adott államok szuverenitásával. 
Ukrajna esetén ez a módszer új fejlődési szintre lépett, hiszen a fenti megközelítést 
már konkrétan nemzetközi szerződés ellenében is alkalmazták és értelmezték az oro-
szok, amikor az ukrán belső konfliktussal összefüggésben a nemzeti kisebbségeik 
védelmére hivatkozva26 a Krím megszállásakor konkrétan az Ukrajna integritását és 
függetlenségét szavatoló Budapesti Memorandum ellenében avatkoztak be.27

A hibrid hadviselés és különösen az abban jelentős súlyt kapó információs és 
befolyásoló műveletek miatt érdemes azonban a lawfare fogalmát és jelentéstartal-
mát a nemzetközi jog keretein túl a belső jogi megoldásokra is rávetítetni. 

Ennek egyik oka, hogy a válság konkrét kezelése tekintetében a kereteket és vála-
szokat a belső jogi rendszernek kell megadnia, amelyet a nemzetközi jog szabályrend-
szere többé-kevésbé orientál, korlátoz. Emiatt a belső védelmi jellegű jogi keretek 
záródása kiemelt jelentőséggel bír. A másik oka a kiterjeszthetőségnek az információs 
és befolyásolási műveletek körében keresendő, hiszen, ha egy állam belső jogi meg-
oldásai nem megfelelőek, vagy nem kellően korszerűek, koherensek az adott kihívás 
kezelése tekintetében, akkor a belső jogi zavarokra, esetleges extra legem reagálásra 
információs művelet keretében mind a nemzetközi, mind az államon belüli térben 
fel lehet hívni a közvélemény figyelmét. A belső jogi rendszer hibái esetén tehát a 
védelmi műveletek jogszerűsége felől támadási felület nyílhat, amit információs 
művelet keretében az adott állam helyzetének tovább gyengítésére, sőt akár a belső 
feszültségek erősítésére is fel lehet használni. Erre tehát a lawfare eredetileg hadvi-
seléssel párhuzamot állító és elsődlegesen nemzetközi jogi irányultságú fogalmát a 
biztonság komplex jellegéből adódóan megközelíthetjük egyfajta jogi sérülékenység-
ként is, amely mind a nemzetközi jogi, mind pedig a belső jogi környezet tekinteté-

255–277. o., Kearney, Michael: Lawfare, Legitimacy and Resistance: The Weak and the Law, in Imseis, 
Ardi (eds.): The Palestine Yearbook of International Law, Leiden, Martinus Nijhoff Publishers, 2010, 
79–129. o.; Bachmann, Sascha Dov – Mosquera, Andres B. Munoz: Hybrid Warfare as Lawfare: Towards 
a Comprehensive Legal Approach, in Cucumano, Eugenio – Corbe, Marian (ed.): A Civil-Military 
Response to Hybrid Threats, Cham, Palgrave MacMillen, 2018, 61–76. o.

26 Lásd: Bachmann, Sascha Dov – Mosquera, Andres B. Munoz: Lawfare and hybrid warfare – how Russia is 
using the law as a weapon, in Amicus Curiae – Journal of the Society for Advanced Legal Studies, Summer 
2015, 25–28. o.

27 Vö.: Memorandum on Security Assurances in connection with Ukraine’s accession to the Treaty on the 
Non-Proliferation of Nuclear Weapons, Budapest, 5 December 1994.



│ 147Az úgynevezett „hibrid hadviselés” kihívásainak kezelése

ben értelmezhető. Egy olyan biztonsági környezetben ugyanis, ahol a beavatkozások 
a biztonság szinte bármely szektorára irányulva megvalósulhatnak és elsődlegesen 
nem hadviselési jelleget öltenek, hanem más módon valósulnak meg, lényegében a 
biztonság szektoraira vonatkozó szabályozás egészében, illetve az állam védelmére 
irányuló nemzeti szintű szabályozásban fellelhető esetleges hibák, hiányosságok, 
önellentmondások vagy korszerűtlenségek mindegyike jogi sérülékenységgé válhat.

IV. KÖVETKEZTETÉSEK ÉS JAVASLATOK

Azt kell megállapítanunk, hogy a legnagyobb problémát az országoknak, illetve a kato-
nai szövetségeknek az okozza, hogy a hibrid fenyegetés alapjaiban csak 1:4 arányban 
alkalmazza a katonai és nem katonai jellegű eszközöket, így a konfliktus első szakaszá-
ban a megtámadott fél nem is érzékelheti, hogy milyen összetett veszéllyel került szembe. 

A szükséges stratégiának, továbbá az erre építkező jogi értelmezéseknek és meg-
oldásoknak pedig már erre a szakaszra is világos és újszerű rendelkezéseket kell tar-
talmazniuk ahhoz, hogy egy ilyen konfliktus már a legkorábbi időszaktól megfelelő 
reagálásra találjon.

Az, hogy a hibrid fenyegetés mind a katonai, mind pedig a tágabb értelemben 
vett állami védelmi funkciók szempontjából számos újszerű jelleget mutat, komoly 
kihívást jelent a védelem szervezése, valamint a védelmi erők felkészítése és működ-
tetése szempontjából is. Ezt csak fokozza, hogy a jelenség a hagyományos állam-
közi szembeállástól éppúgy eltér, mint az aszimmetriára épülő konfliktusok eddigi 
tapasztalataitól. Mindennek pedig a hibrid fenyegetés azon igazi újdonsága adja meg 
a súlypontját, amely a nem katonai tényezők tekintetében a mai társadalmi viszonyo-
kat alapjaiban meghatározó információs, kommunikációs, társadalmi, politikai, gaz-
dasági tényezők kihasználására és ezek hatásmechanizmusaira helyezi a hangsúlyt. 
Ezek miatt ugyanis a hibrid fenyegetéssel szembeni fellépés nemhogy új megközelí-
tést igényel a fegyveres erők alkalmazása körében, de ezen messze túlmutató módon 
teszi szükségessé a katonai, a rendészeti, a nemzetbiztonsági, valamint a közigazga-
tási képességek és eljárások összehangolt alkalmazását, illetve fejlesztését is.

Ennek megfelelően a hibrid fenyegetések a jog és ezen belül a szabályozás szem-
pontjából is meglehetősen összetett kihíváshalmazt képeznek, hiszen egyszerre 
kérdőjelezik meg a nemzetközi béke és biztonság szabályrendszerét, a fegyveres 
konfliktusok megvívására kialakított szabályok alkalmazhatóságát és alkalmazan-
dóságát, valamint az államok belső szabályozásának koherenciáját, korszerűségét 
és kihívásokhoz alkalmazkodó voltát. Úgy is fogalmazhatunk, hogy a hibrid hadvi-
selés jelentette kihívás a jog vonatkozásában messze túlmutat a megvalósult hibrid 
szcenáriók jogi leképezésén, feldolgozásán és egy általános jogi felülvizsgálatot tesz 
szükségessé a jogrendszer védelmi és biztonsági szempontok szerinti kohéziójának 
és korszerűségének biztosítása érdekében. E felülvizsgálatnak egyértelműen egy 
korszerű és záródó – tehát sérülékenységeiben minimalizált – szabályozás felé kell 
hatnia, amelyet egy megfelelően felkészített és koordinált működésű állami appará-
tus a társadalom megfelelő és reális biztonságpercepcióra épülő támogatásával tud 
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foganatosítani. A szabályozáson túlmutatva tehát a jog vonatkozásában a jog műkö-
désére is jelentős hangsúlyt kell fektetni, ami minden érintett állami funkció specifi-
kumára, valamint az ezeket kormányzati szinten összehangolni képes koordinációs 
képességek kialakítására, illetve fejlesztésére szintén kiterjed.

A hibrid fenyegetés jelenléte ezért a NATO és a tagországok számára is kulcs-
prioritás kell, hogy legyen. Az erre adandó szakmai, szervezési, jogi-szabályozási 
és államszervezési válaszok szempontjából pedig a legfontosabb feladatot kell, hogy 
képezze a hibrid műveletek elleni nemzeti és szövetségi stratégia kidolgozása, vala-
mint a biztonsági dimenziókból (diplomáciai, gazdasági, környezeti, energetikai, 
katonai stb.) érkező jelzések komplex feldolgozása és ezek alapján a nemzeti válasz-
lépések kidolgozása a várható hatások elemzése tükrében. Megfelelő stratégia, majd 
pedig egy arra épülő szabályozás, illetve a katonai, rendészeti, nemzetbiztonsági és 
közigazgatási funkciók összehangolt működése nélkül ugyanis nem lehet lépést tar-
tani egy olyan biztonsági jelenséghalmazzal, amely lényegében a biztonság összes 
dimenziójában igyekszik hatást kifejteni, méghozzá összehangolt módon és stratégiai 
célok mentén. Az ebben rejlő kockázatokat pedig – hasonlóan a nemzetközi terroriz-
mus tapasztalataihoz – azért is szükséges minél előbb csökkenteni és a megelőzés 
elvén mérsékelni, mert okkal feltételezhető, hogy az Európa keleti határán tapasztalt 
jelenségek egy nyitányként értelmezhetők, amelyet más aktorok más térségekben is 
igyekeznek majd alkalmazni, miközben Európa és a NATO keleti peremén még több 
helyen is felmerülhet hasonló forgatókönyvek megvalósítása, mint potenciális fenye-
getés. A hibrid kihívás elleni felkészülés tehát a 21. század biztonsági környezetében 
egy szükségszerű és alapvető törekvés kell, hogy legyen az államok számára.

FELHASZNÁLT IRODALOM

AnsAh, Tawia: Lawfare: A Rhetorical Analysis, in Case Western Reserve Journal of International 
Law, Vol. 43, 2010, 87–119. o.

BAchmAnn, Sascha Dov – mosquerA, Andres B. Munoz: Hybrid Warfare as Lawfare: Towards 
a Comprehensive Legal Approach, in Cucumano, Eugenio – Corbe, Marian (ed.): A Civil-
Military Response to Hybrid Threats, Cham, Palgrave MacMillen, 2018, 61–76. o.

BAchmAnn, Sascha Dov – mosquerA, Andres B. Munoz: Lawfare and hybrid warfare – how 
Russia is using the law as a weapon, in Amicus Curiae – Journal of the Society for Advanced 
Legal Studies, Summer 2015, 25–28. o.

cullen, Patrick: Hybrid threats as a new ’wicked problem’ for early warning, Helsinki, The Eu-
ropean Centre of Excellence for Countering Hybrid Threats, 2018.

cusumAno, Eugenio – corBe, Marian (ed.): A Civil-Military Response to Hybrid Threats, Cham, 
Palgrave Macmillen, 2018.

dunlAp, Charles J. Jr.: Law and Military Interventions: Preserving Humanitarian Values in 
21st Conflicts, Washington, unpublished paper presented at Harvard University, Carr Center,  
Nov. 29. 2001. https://people.duke.edu/~pfeaver/dunlap.pdf (letöltve: 2019. 10. 01.)

Ferm, Tiina: Laws in the Era of Hybrid Threats, Helsinki, The European Centre of Excellence for 
Countering Hybrid Threats, 2017.

hoFFmAnn Tamás: Az ukrán helyzet nemzetközi jogi megítélése. https://mosmaiorum.blog.
hu/2014/09/03/az_ukran_helyzet_nemzetkozi_ jogi_megitelese (letöltve: 2019. 10. 06.)



│ 149Az úgynevezett „hibrid hadviselés” kihívásainak kezelése

hoFFmAnn, Frank: Conflict in the 21st Century: The Rise of Hybrid Wars, Arlington, 2007, 8. o.
Huang Si-Kung három stratégiája. In Tokaji Zsolt (ford.): Taj Kung: A háború törvényei, Buda-

pest, Helikon Kiadó, 2016, 275–319. o.
kAjári Ferenc: Hibrid háború Ukrajnában? In Honvédségi Szemle 2015/5. szám, 36–44. o.
keArneY, Michael: Lawfare, Legitimacy and Resistance: The Weak and the Law, in Imseis, Ardi 

(eds.): The Palestine Yearbook of International Law, Leiden, Martinus Nijhoff Publishers, 
2010, 79–129. o.

Kőszegvári Tibor: A közép-európai térség és Magyarország biztonságát fenyegető veszélyek az 
1990-es években. Országos Kiemelt Társadalomtudományi Kutatások, 1993–1996. 

murrAY, Willamson – mAnsoor, Peter R. (ed.): Hybrid Warfare: Fighting Complex Opponents 
from the Ancient World to the Present, Cambridge, Cambridge University Press, 2012.

nemeth, William J.: Future War and Chechnya: A Case for Hybrid Warfare, Master’s Thesis. 
http://calhoun.nps.edu/bitstream/handle/10945/5865/02Jun_Nemeth.pdf?sequence=1 (letölt-
ve: 2019. 10. 12.)

newton, Michael A.: Illustrating Illegitimate Lawfare, in Case Western Reserve Journal of Inter-
national Law, Vol. 43, 2011, 255–277. o.

normArk, Magnus: How states use non-state actors. A modus operandi for covert state subversion 
and malign networks, Helsinki, The European Centre of Excellence for Countering Hybrid 
Threats, 2019.

rácz András: Oroszország hibrid háborúja Ukrajnában. http://kki.gov.hu/download/2/80/
c0000/R%C3%A1cz%20Andr%C3%A1s%20hibrid%20h%C3%A1bor%C3%BA.pdf (le-
töltve: 2019. 07. 28.)

resperGer István: A válságkezelés és a hibrid hadviselés, Budapest, Dialóg Campus Kiadó, 2018.
sAri, Aurel: Blurred Lines: Hybrid Threats and the Politics of International Law, Helsinki, 

The Euro pean Centre of Excellence for Countering Hybrid Threats, 2018.
sorensen, Heine – nYemAnn, Dorthe Bach: Going Beyond Resilience. A recitalized approach 

to countering hybrid threats, Helsinki, The European Centre of Excellence for Countering 
Hybrid Threats, 2018.

szABó József (szerk.): Hadtudományi lexikon, Budapest, Magyar Hadtudományi Társaság, 1992.
szun Ce: A háború művészete, Budapest, Helikon Kiadó, 2018.
Taj Kung hat titkos tanítása. In Tokaji Zsolt (ford.): Taj Kung: A háború törvényei, Budapest, 

Helikon Kiadó, 2016, 21–180. o.
tomolYA János: Az úgynevezett „Geraszimov-cikk” margójára. In Hadtudomány 2018/3–4. szám, 

79–88. o.
treVerton, Gregory F. – thVedt, Andrew – chen, Alicia R. – lee, Kathy – mccue, Madeline: 

Adressing Hybrid Threats, Stockholm, Swedish Defence University, 2018.
Vej Liao-Ce. In Tokaji Zsolt (ford.): Taj Kung: A háború törvényei, Budapest, Helikon Kiadó, 

2016, 181–273. o.
Visoni-Alonzo, Gilmar: The Carrera Revolt and ’Hybrid Warfare’ in Nineteenth-Century 

Central America, New York, Palgrave – MacMillan, 2017. 



KELEMEN ROLAND – SIMON LÁSZLÓ

A kibertérben megjelenő fenyegetések és kihívások 
kezelésének egyes nemzetközi jogi problémái

I. BEVEZETÉS

Az információk és a tudás egyéni és közösségi hozzáférhetősége minden korban 
hozzájárult az érintett társadalmi csoportok politikai, gazdasági és nem utolsósor-
ban katonai felfogásához. A múlt század második felétől a hálózatos, szabványosított 
és a tömegfogyasztásra is alkalmas infokommunikációs technikai környezet kiala-
kulása és világméretű elterjedése felgyorsította a globális fejlődést. A meghatározó 
informatikai és technológiai újítások, illetve fejlesztések terén korokat átívelően 
meghatározó szerepet játszott a hadiipar. Az alkalmazások élvonalában rendre a 
katonai felhasználásokat azonosíthattuk.1 Nem egy esetben a döntéshozók és fejlesz-
tők törekvéseinek középpontjában politikai cél megvalósítása, az ellenség erejének 
felszámolása, a győzelem kivívása vagy annak ideája, utópiája állt. 

Ezen technológiai újítások információs hálózatokhoz köthető részének garma-
dája a 21. századra az egyéni, a társadalmi, a gazdasági vagy akár az állami létezés, 
működés hétköznapjainak alapjaivá váltak. Mára az információs technológia révén 
alapvető rendszereket működtetünk, vezetünk vagy irányítunk, sőt sok esetben 
e rendszerek segítségével bonyolítjuk a mindennapok létfolyamatait. Az információs 
rendszerek ennek megfelelően óriási mennyiségű adatot, információt mozgatnak, 
tárolnak az egyénről, a gazdaságról, az államról, amelyek integritása rendkívül fon-
tos a rendszer üzemeltetői, használói számára.

Azonban a fentiekben leírt rendszerek – a nyilvánvaló hadászati fejlesztések okán 
is – nem csupán a békés hétköznapok eszközparkját bővítették, hanem a hadviselés 
módozatait is gazdagítják és átalakítják. 

A 21. század második évtizedére a kibertéri műveletek immanens részévé vál-
tak a hadviselésnek is. Emellett a bűnszervezetek szintén aktív szereplői, élvezői és 
használói a kibertérnek, ami számos esetben támadások képében is realizálódik. 

Jelen tanulmányukban a szerzők a békeidős kiberműveleteket és azok jogi von-
zatát, kereteit, valamint a kiberhadviselés egyes szegmenseinek nemzetközi jogi kér-
déseit kívánják áttekinteni.

1 Ez még akkor is igaz, ha érthető módon a katonai eszközök és módszerek bevetése, rendszeresítése a védel-
mi és a nemzetbiztonsági érdek, valamint a védendőnek minősített adatok miatt csak azok titkosításának 
feloldása után válhatott közismerté.



│ 151A kibertérben megjelenő fenyegetések és kihívások

II. A KIBERTÉR JELENTETTE KIHÍVÁSOK,  
AVAGY A KIBERTÉR ÉS AMI MÖGÖTTE VAN

A kibertér fogalmát a hadtudományi megközelítés szerint használjuk. A kiber-
tér kifejezést William Gibson írta le először a „Neuromancer” című novellájában. 
Ahhoz, hogy a kibertérben megjelenő támadások illetve az azok elleni védelem 
jelentőségét egységesen vizsgálhassuk a katonai értelmezését is figyelembe kell 
venni. A kibertér katonai értelmezése ettől eltérő, jóval tágabb. 

Az USA Nemzeti Katonai Stratégia a Kibertéri Műveletekhez (National Military 
Strategy for Cyberspace Operations) című dokumentuma szerint a kibertér egy 
olyan tartomány, ahol hálózatos rendszerekben működő elektronikai eszközöket és 
az elektromágneses spektrumot használják fel az adatok tárolására, cseréjére és 
módosítására.2

A kibertér már önmagában is kihívást jelent a modern hadviselés, modern jogal-
kotás, jogalkalmazás számára, hiszen a benne végbemenő folyamatok, cselekmények 
és műveletek megértéséhez szükségképpen meg kell érteni magának a kibertérnek 
a felépítését, mechanizmusait, a társadalmi folyamatokban betöltött szerepét, sőt a 
társadalmi totalitást alapjaiban alakító képességét. 

A kibertér vizsgálata során el kell határolnunk belső és külső kiberteret, ugyanis 
e térelemek az esetek egy jelentős részében eltérő struktúrák, mechanizmusok, 
eltérő folyamatok és ebből adódóan eltérő szabályozás alá esnek, eshetnek.

Külső kibertérnek „csak olyan tereket nevezhetünk, amelyekben meghatározha-
tóan jelen van a lokalizáció, a földi (földrajzi) térhez kapcsolódás momentuma…”,3 
ebből adódóan a „kibervilág külső terének tehát a rendszerhez köthető infrastruk-
turális tartozékok földi térszerkezetét nevezzük”.4 Ugyanakkor a belső kibertérről 
„akkor lehet szó, amikor a kibertér önmagában mutat térjellemzőket, egyenlőtlen-
séget és rendezettséget”.5 Ebből az esetek egy jelentős részében az következik, hogy 
a lokalizálható külső térben megjelenő erőforrások, szerkezetek, hálózati elemek 
körében a klasszikus jogi, védelmi, biztonságpolitikai fogalmak alkalmazhatóak, 
hiszen egyértelműen megjelenik ezen térelemben az állami főhatalom, a tulajdonosi, 
felhasználói jogosultság. A belső tér fogalma azonban ezt relativizálhatja, ugyanis 
a belső kibertér lokalizálható hely nélküli tér, vagyis a külső kibertér lokalizálható 
szegmensei nem egyértelműen azonosíthatók a belső tér szegmenseivel.

A belső kibertér és a benne zajló folyamatok „radikálisan megváltoztatják a tár-
sadalmi, kulturális, politikai, intézményi és gazdasági életet”.6 Mindenképpen igaz 

2 Haig Zsolt – Várhegyi István: A cybertér és a cyberhadviselés értelmezése. In Hadtudomány 2008/2. elekt-
ronikus szám. http://mhtt.eu/hadtudomany/2008/2008_elektronikus/2008_e_2.pdf (letöltés ideje: 2019. jú-
lius 10.)

3 Jakobi Ákos: A virtuális világ terei. In Magyar Tudomány 2002/11. szám, 1487. o.
4 Jakobi: i. m. 1487. o.
5 Jakobi: i. m. 1487. o.
6 Dodge, Martin – Kitchin, Rob: Mapping Cyberspace, London–New York, Routledge, 2001, 13. o.
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ez a megállapítás abban a tekintetben, hogy napjaink modern állami apparátusa, 
hadereje, szociális hálója, gazdasági élete és maguk az emberek mindennapjaik 
során alapvető létfunkciókat „menedzselnek” a kibertéren keresztül, megváltoztatva 
azok évszázados dinamikáját. Emellett azt sem lehet elfelejteni, hogy ez a változás 
jelentős hatást gyakorol az egyénre is, ugyanis a kibertér képes befolyással lenni az 
éntudatra és a közösségre. Ezen kettősség, vagyis a hálózat közösségi szükségessége 
és az énközpontúság nyilvánvaló feszültséget okoz. 

A hagyományos tér társadalmi feszültségei – legyenek azok politikai, vallási, ide-
ológiai, kriminológiai jellegűek – ebben a globális belső kibertérben szintén megje-
lennek. Eme feszültségek ezekben a globális közösségekben azonban – ahol az egyén 
sérelme, érdeke, világlátása hatványozott számban és mértékben tudja formálni a 
hálózat többi tagjának értékrendjét, éntudatát – fokozott intenzitással jelennek meg.

A növekvő társadalmi feszültséget a társadalmi mozgalmak is kifejezésre jut-
tatják és a saját eszközeit, a globalizálódó technológiát és kultúrát fordítják szembe 
a hálózati világgal. Ebből adódóan a kibertér által nyújtott lehetőségeket kihasz-
nálva egyes terrorszervezetek, bűnszervezetek erősítik transznacionális jellegüket 
és újfajta, hibrid biztonsági problémaként, kihívásként jelentkeznek.

A biztonsági problémát fokozza, hogy a globális kibertérhez kapcsolódnak az 
egyes gazdasági, pénzügyi szereplők, valamint a nemzetállami és szupranacionális 
közösségek intézményei. Így a társadalmi feszültségből eredő és az államközi konf-
liktusok közvetlen célpontjává válhatnak a kibertérhez kapcsolódó eddig felsorolt 
szereplők is.

A fentiek jól mutatják, hogy a kibertér sebezhetősége abban ragadható meg 
leginkább, hogy annak intézményeit – a hagyományos térhez hasonlóan – támad-
ják az államok, bűnözök és nem állami szereplők szervezett csoportjai, azonban 
a hagyományos tértől eltérően ezen rendszerek támadásához a legtöbbször nem 
szükséges a hagyományos földrajzi közelség, hiszen az egyes infrastruktúrák, 
rendszerek kontinenseket átívelő akciókkal is fenyegethetőek. Különösen érzékeny-
nyé teszi a kiberműveleteket és azok szabályozását, hogy a kibertérben milliárdos 
nagyságrendben vannak jelen civil és gazdasági szereplők, így az állami tevékeny-
ségnek a hatékony feladatellátás mellett ügyelnie kell ezen szereplők integritására is. 
Emellett egyes esetekben (például úgynevezett „zombihálózatok” esetében) nehezen 
elhatárolhatóvá teszi a tényleges támadót a passzív, akaratán kívül erőforrást bizto-
sító felhasználótól. Szintén problémás kérdés lehet az összekapcsolódó hálózatok 
okán, hogy adott esetben mely támadás az, amely az állam ellen irányul, vagy mely 
hálózat vagy hálózathoz kapcsolódó infrastruktúrát tekinthetjük államinak.

III. A KIBERMŰVELETEK HATÁSAI  
A NEMZETKÖZI BIZTONSÁGI RENDSZERBEN

A bevezetőben említett társadalmi diskurzus az elmúlt két évtizedben változó 
intenzitással, de folyamatosan gyorsult. Ennek legfőbb katalizátorait az Amerikai 
Egyesült Államokat érő 2001. szeptember 11-i terrortámadás (9/11 eseménye), vala-
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mint az Európát érő jelentős hatású terrorcselekmények – beleértve az Oroszországi 
Föderáció területén történt beszláni és a moszkvai túszdrámákat is – jelentették.7 
Egyre több tudományterület kapcsolódott a terrorizmus elleni küzdelem támoga-
tásához. Az alapvetően védelmi, rendészeti, és közigazgatási kihívásokat hordozó 
problémarendszer megértése, illetve megértetése nem hozta még el a megnyugtató 
áttörést. Az agresszió megfékezéséhez, továbbá megelőzéséhez kötődő kutatási 
eredmények,8 a korábbi korszakok tapasztalatainak felülvizsgálatai csak fokozták a 
hozzáértők bizonytalanságát. Az emberi erőszak bonyolult összefüggéseinek egyre 
mélyebb feltérképezése és megértése megerősítette ugyan a humánbiztonság jelen-
tőségét, az államok biztonságának fenntartása – ezáltal a működőképes államok 
nyújtotta társadalmi egységet mutató életterek kialakítása – és a nemzetközi kont-
roll elsődlegessége mutatkozott meg. A biztonságot és a vitás kérdések diplomáciai 
szintű rendezését szolgáló nemzetközi intézmények, mint az ENSZ, az EU vagy 
akár az AU hosszan elnyúló vizsgálatai, tárgyalásai az eltérő értékfelfogások, vagy 
az eltérő – a konszenzus lehetőségét is kizáró – politikai és kulturális fundamen-
tumok meghosszabbították a várakozást, továbbá késleltették a szükséges reakciók 
lehetőségét. A beavatkozások jogának megállapítása és minőségének kialakítása 
akaratlanul is növelték az agresszióval fenyegetettek vagy az erőszakot elszenvedők 
megpróbáltatásait. 

A humánbiztonság és az államok biztonságának kölcsönhatása, egyenértékűsége9 
kapcsán, a hatalmi erő és annak alkalmazása tekintetében a kibertér biztonsága 
kulcskérdéssé vált. A világ válságövezeteiben szemben álló felek – legyenek azok 
országok, szövetségek vagy bűnözői, illetve terrorista csoportok – fegyveres erejé-
ben ugyan különbségek tapasztalhatók, mégis képesek a konfliktusokat, az agresszi-
ójukat hosszan tartóan a meghatározó katonai jellegű erők felszámolását követően 
is fenntartani, újraszervezni. 

Ennek forrása a térség és a válságkörzeten kívüli lakosság összetett polarizá-
ciója, majd megnyerése. Az adott felek kommunikációjában alkalmazott azonos 
információtechnológiai fejlettségre alapozott harc, az információs környezet szeg-
menseinek (lásd a 3. ábrát) kölcsönhatásai miatt azonosnak tekinthetők. Az a kibertér  

7 Vö.: Simon László: A fokozódó terrorizmus Európában és annak hatása a katonai tömegrendezvények 
biztosítására. In Szakmai Szemle 2015/2. szám, 145–162. o.; Simon László: Az információ mint fegyver? 
In Szakmai Szemle 2016/2. szám, 34–60. o.; Simon László: A partizán elmélete a premodern virtuális 
korban. In Jog Állam Politika 2017/4. szám, 233–242. o.

8 Vö.: Bolgár Judit – Szternák Nóra – Szternák György: A terrorizmussal kapcsolatos kutatások legújabb 
eredményei. In Felderítő Szemle 2005/4. szám, 5–60. o.; Kőszegvári Tibor: A katonai felderítés aktuális 
kérdései a terrorizmus elleni harcban. In Hadtudomány 2005/3. szám, 30–41. o.

9 Az ENSZ Emberi Jogi Tanácsának 2003. évi jelentése szerint az államok biztonsága mellett a humánbiz-
tonság egyenrangú tényezővé vált. A jelentés ugyan nem tér ki arra, hogy a humánumok biztonsága ponto-
san csak egy adott állam biztonságától függetlenül az egyén, illetve a polgár félelmektől és fenyegetésektől 
mentes állapotát jelenti, ugyanakkor mára kijelenthetjük, hogy a biztonságot ennek a két területnek az 
egységeként, egy dinamikusan változó hatásrendszereként kell értelmezni. 
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és a hozzá logikailag szorosan kapcsolódó kognitív tér az infokommunikációs képes-
ségek katonai felhasználásának hangsúlyát eredményezte.10 

3. ábra: Az információs környezet11

A válságkezelés, illetve az aszimmetrikus és terrorfenyegetések elleni küzdelem 
során a közvetlen katonai beavatkozások mellett, de azt megelőzően és azt követően 
is az egységes információs műveletek megvívása mára elkerülhetetlen. 

A politikai és a katonai elemeket azonosítva, a fegyveres küzdelem alapvető 
dimenziói12 közül az információs szegmens jogi alkalmazhatóságának áttekintése 
elkerülhetetlen. A terrornak jellemzően a kognitív túlsúlya mutatkozott meg eddig, 
amely hosszú távon biztosította a terrorszervezetek polgári támogatását, a propa-
gandát, a toborzást és egyes terrorcselekményekre történő kiképzést, valamint a 
házi készítésű robbanószerkezetek összeállítását. Ezen szervezetek tudatosan alkal-

10 Rózsa Tibor: Az információs műveletek alkalmazásának lehetőségei a Magyar Honvédség feladatrendsze-
rében, Budapest, Nemzeti Közszolgálati Egyetem, doktori értekezés, 2016.

11 Simon László – Magyar Sándor: A terrorizmus és indirekt hatása a kiberterében. In Nemzetbizton-
sági Szemle 2017/3. szám. https://epa.oszk.hu/02500/02538/00020/pdf/EPA02538_nemzetbiztonsagi_ 
szemle_2017_03_089-101.pdf (letöltés ideje: 2019. július 15.)

12 Az aszimmetrikus hadviselés fogalmának elmélyítése során a hadtudományi munkákban megjelentek a 
hadviselési generációk elméletével foglalkozó kutatások. A jelenkori és a jövőben kialakuló háborúk, illetve 
fegyveres konfliktusok esetében az erő, a tér, az idő és az információ dimenzióinak azonosítása, össze-
függéséinek feltárása egyszerre szolgálák a harc jellemzőinek megértését és a fegyveres küzdelem sikeres 
megvívására szolgáló ajánlások megfogalmazását. Lásd: Háber Péter: Az aszimmetrikus hadviselés és az 
ehhez kapcsolódó elméletek megjelenése a hazai szakirodalomban. In Nemzetbiztonsági Szemle 2016/4. 
szám. https://epa.oszk.hu/02500/02538/00014/pdf/EPA02538_nemzetbiztonsagi-szemle_2016_2_004-032.
pdf (letöltés ideje: 2019. július 15.)

Kibertér

Kibertér

fizikai dimenzió információs dimenzió kognitív dimenzió
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mazták az információt a katonai erejük csökkenése ellenére. A közvetlen fegyveres 
összeütközések hiányában is képesek voltak befolyásolni és pusztítani. A kibertér-
ben folyamatosan fenn tudják tartani a fenyegetésüket, a virtuális hálózatot a terror 
eszközeként használják.

A terrorizmussal egy időben más konfliktusokban is láthattuk a kibertér alkal-
mazását. Ez az új kommunikációs színtér a hatalom kifejezésére, az agresszió közlé-
sére vagy a félelemérzet fokozására a korábbiaktól eltérően földrajzilag, társadalmi, 
anyagi és szociális helyzettől függetlenül alkalmas tömegek befolyásolására, a harcok 
eredményes megvívását szolgáló lakossági támogatás megnyerésére, de az ellenség 
és hátországának meggyengítésére, politikai és ideológiai értékek rákényszerítésére 
is alkalmas információs eszköz. Nemcsak a terrorizmus eszköze, de a nem lineáris, 
az összetett és a köznyelvben hibrid háborúként azonosított harcok, műveletek legin-
kább felhasznált közege. 

Ezekben a konfliktusokban a kiberteret kihasználó támadót nem lehet emberi 
időkorlátok között egyéni elkövetőkkel, agresszív bűnözői vagy terrorista csopor-
tokkal azonosítani, még kevésbe ellenérdekelt állami fellépésként megítélni. De azon 
károk, amelyeket magunknak, közösségünknek, vállalkozásunknak vagy alkalma-
zottként állami szervezeteknek, kritikus infrastruktúráknak okozunk tudatlanul, 
kéretlen programok akaratunk ellenére történő óvatlan telepítésével felmérhetők, 
a biztonságos működés visszaállításának költsége kifejezhető. Ezekben az esetekben 
a hálózatokat felhasználók meggondolatlansága, kíváncsisága, naivitása vagy tech-
nológiai tájékozatlansága okoz károkat (riadalmat, pánikot, gazdasági csődöt stb.). 

Az információfegyver mint köztes hatalmi erő (medium power) ugyan eltérő 
célokkal, de eredményét tekintve jelenleg a legkisebb anyagi ráfordítás mellett a leg-
hatékonyabban használható fel például a kritikus, létfontosságú infrastruktúrák13 
működésének megzavarására. A kibertér a modern információs társadalmak politikai, 
katonai, közigazgatási vagy rendészeti rendszereinek összekapcsolásával ma már akár 
világméretű támadásoknak a helyszíne. A legutóbbi 2017-es „wannacry” elnevezésű 
számítógépes zsarolóprogram világméretű aktivitása14 pedig egyértelműen rávilágí-
tott, hogy a több évtizedes eseménykezelések és szoftveres védelmekre költött költ-
ségek hatékonysága minden törekvés és „kötelező” biztonsági és védelmi direktívák 
ellenére alacsony szinten maradt. A kiberbiztonsági fenyegetések túlmutatnak az 
informatika fizikai és logikai területein. Bár a sérült, fertőzött adatbázisok visszaállí-
tására fordított valós összegeken túl, látszólag más kár nem érte a tudatos és a kevésbé 
körültekintő felhasználókat, a „váltságdíjak kifizetése” ellenére sem sikerült magát 
az egyes érintett államokkal szembeni bizalomvesztést helyreállítani (akár aktorként, 
akár elszenvedőként váltak azonosíthatóvá), vagy a vállalkozásokat és ügyfeleiket érő 

13 Vö.: Magyar Sándor – Simon László: A terrorizmus és indirekt hadviselése az EU kiberterében. In Szak-
mai Szemle 2017/4. szám, 57–68. o.

14 Az Europol eddigi adatai szerint több mint 200 000 áldozata volt a „wannacry” nevű módosításokon átesett 
zsarolóvírus „fertőzésének” közel 150 országban.
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közvetett anyagi, erkölcsi és egyéb károkat teljesen mentesíteni. Ha a támadások 
földrajzi elhelyezkedésére, valamint a médiában megjelent hírek, illetve cikkek, 
elemzések mennyiségére tekintünk, egy rövid kódsorozat globális elterjedésének 
közvetett hatásaival15 a későbbiekben minden szak- és hozzáértőnek számolnia kell. 

A kibertérben megjelenő agresszív jelenségek és az erőszakos programokkal 
elkövetett befolyásoló támadások társadalmi és jogelméleti megítélése és megköze-
lítése egyre távolabb kerülnek az egyszerű számítógépes bűncselekmények elköve-
tésétől. Az aktorok (hekkerek, krekkerek, számítógépes bűnözők, terroristák, ipari 
kémek) motivációja és informatikai tevékenysége kiegészülve a szemben álló állami 
hatalom erőivel – a fegyveres erőszakhoz nem kapcsolódó esetekben is – az egyének 
félelmeinek fenntartása mellett képesek rombolni az államokkal szemben közösségi 
bizalmat is. A jelenlegi tapasztalatok szerint a kibertérben megjelenő fenyegetés 
ellen eddig alkalmazott társadalmi, közösségi, egyes esetekben jogszabályi válto-
zások (például az információbiztonsági incidensmenedzsment) csak rámutattak, 
valamint feltárták az információs környezet gyengeségeit, rejtett titkait. A célzott 
kibertámadások elleni szervezeti rendszerek, biztonsági előírások, de még a háló-
zatok sérülékenységvizsgálata is a kognitív szegmensre, a felhasználók biztonsági 
tudatosságára tudna leginkább építeni.16

Az eddig alkalmazott hagyományos katonai műveletek és rendészeti módszerek 
nem rendezhették sem megnyugtatóan, sem jogszerűen a kibertérből érkező agresz-
szió és fenyegetés kérdéskörét.17 „Egyszerre biztonságban lenni és egyéni szabad-
ságjogainkat érvényre juttatni, a fokozódó morális kérdések miatt egyre nehezebb. 
Ez esetenként egymást kizáró társadalmi törekvéseket is jelenthet.”18 Ennek egyik 
oka magában az eddig felsorolt fenyegető és az azokat felszámoló folyamatok alap-
vető módszerével, az információgyűjtéssel és annak hagyományos szabályozásával, 
tényezőivel magyarázható. „Az egyik hatás a biztonságpolitikai veszélyek és kihí-
vások, különösen a terrorizmus kapcsán figyelhető meg, amelyek mentén hirtelen 
felerősödtek a hírszerzési, információgyűjtési igények, valamint felértékelődtek a 
biztonsághoz kapcsolódó információk. A másik ilyen tényező a fejlődő technológiai 
környezet nyújtotta egyre újabb információgyűjtő képességek megjelenésének és 

15 A „zsarolókhoz” közvetlenül eljutó digitális pénzösszegeken túl, a jogosulatlanul megszerzett anyagiak el-
törpülnek a digitális fertőzés kezeléséből, illetve a rendszerek működésének visszaállításából adódó, közve-
tett anyagi károk mellett. A Cyence Inc. által készített felmérés szerint a 2017-es zsarolóvírus-támadás közel 
53 milliárd dolláros gazdasági veszteséget okozhatott. Barlyn, Suzanne: Global cyber attack could spur $53 
billion in losses: Lloyd’s of London. https://www.reuters.com/article/us-cyber-lloyds-report/global-cyber-
attack-could-spur-53-billion-in-losses-lloyds-of-london-idUSKBN1A20AB (letöltés ideje: 2019. július 15.)

16 Vö.: Kassai Károly: Kibervédelem és a Magyar Honvédség. In Hadmérnök 2012/4, 128–141. o.; Bodó At-
tila Pál – Marsi Tamás – Sebők Viktória – Zámbori Nóra: Célzott kibertámadások. Éves továbbképzés az 
elektronikus információs rendszerek védelméért felelős vezető számára, 2018.

17 Vö.: Bolgár Judit – Szternák Nóra – Szternák György: A terrorizmussal kapcsolatos kutatások legújabb 
eredményei. In Felderítő Szemle 2005/4. szám, 5–60. o.

18 Magyar Sándor – Simon László: A terrorizmus és indirekt hadviselése az EU kiberterében. In Szakmai 
Szemle 2017/4. szám, 62. o.
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felhasználhatóságának határai mentén kereshető, ahol a nemzetközi színtérre kite-
kintve a kibertér, a tömeges adatgyűjtés, az úgynevezett metaadatok kérdésköreit, 
valamint az ezzel párhuzamosan jelen lévő társadalmi vitákat láthatjuk.”19 Az ame-
rikai megfigyelési botrány, vagy a Julian Assange ausztrál újságíró nevéhez köthető 
védendő, titkosszolgálati információk kiszivárogtatása, de a 2016-os USA-elnökvá-
lasztást befolyásoló esetek és az információgyűjtő tevékenység további funkcióját és 
multinacionális jellegét – a kibertér nyílt és speciális20 felületeit – figyelembe vevő, 
a fogalmait a jog nyelvén is értelmezhető, új szabályozását vetítették előre. 

A másik ok a védelem megszervezésének a már említett három alapvető dimen-
zió – a tér, az idő és az erő – alkalmazása mellett már az információ jelentőségének és 
globális terjedésének növekedéséből adódik. A különböző hálózatok esetében a négy 
szegmens által mutatott hatalmi aktivitás eltérő hatékonyságot tükröz az agresszió 
megjelenítése és eljuttatása, valamint a védelem megszervezése terén. A szegmensek 
logikai és fizikai viszonya meghatározza a fenyegetés, a félelem mértékét, az össze-
függések pontos meghatározásával érhető el a támadás célpontjainak és a támadók 
helyzetének előre jelzése, felderítése és aktivitásuk megszüntetése. „Az egyes álla-
mok közösségének, kapcsolatainak rendszerében a biztonságos működés fenntartása 
a létezésükhöz kötődő egyéni és közösségi érdekként jeleníthető meg. Az államnak 
statikus intézményein keresztül képesnek kell lenni, illetve képessé kell válnia 
minden újszerű, valamint dinamikusan változó területen a megfelelő válaszok meg-
adására.”21 Az összehangolt információs támadások és az ellenük folytatott védelmi 
tevékenység biztonsági összefüggéseit az információ, az infokommunikációs tech-
nológia és az adott társadalom komplexitásában lehet csak kezelni.22 A támadások 
jelentős részét, valamint a támadások elleni fellépéseket is egyszerre jellemzi a tech-
nikai típusú nyílt és titkos információgyűjtés kontrollált társadalmi, közösségi és 
jogelméleti be- illetve elfogadása.

19 Dobák Imre: Technikai típusú információgyűjtés – a változó biztonsági kihívások tükrében. In Hadmérnök 
2017/2. szám. http://hadmernok.hu/172_19_dobak.pdf (letöltés ideje: 2019. július 15.) 

20 A fejezet keretei nem teszik lehetővé azon fenyegetések vizsgálatát, amelyek az internet hálózatának 
rejtett részeiből, a dark és a deep web részhálózataiból erednek. A jelenlegi kutatásaink középpontjában 
az infokommunikációban leginkább elterjed virtuális felület áll. A dark és a deep webhez történő csatla-
kozás még annyira nem elterjedt, hogy jelentős fenyegetést jelentsen. A kiberbiztonsági és kibervédelmi 
kockázatok, illetve kihívások azonban azonosnak tekinthetők. A fellépés módszerei, a katonai és nem 
katonai jellegű beavatkozások, az információgyűjtési mechanizmusok megegyeznek. Lásd még: Bá-
nyász Péter: Kiberbűnözés és közösségi média. In Nemzetbiztonsági Szemle 2017/4. szám. http://epa.
oszk.hu/02500/02538/00021/pdf/EPA02538_nemzetbiztonsagi_szemle_2017_04_055-074.pdf (letöltés 
ideje: 2019. július 15.)

21 Bővebben: Magyar Sándor – Simon László: A terrorizmus és indirekt hadviselése az EU kiberterében. 
In Szakmai Szemle 2017/4. szám, 57–68. o

22 Haig Zsolt: Információ, Társadalom, Biztonság. Budapest, NKE Szolgáltató Kft., 2015, 93–122. o.



158 │ Új típusú hadviselés a 21. század második évtizedében és azon túl

Az információs környezetünkből érkező agresszióra adott eddigi válaszok között 
még saját régiónkon, Európán belül is eltérések mutatkoztak, ezért a már említett 
politikai, társadalmi diskurzus felgyorsítása létérdek. 

Az európai polgárok ugyanakkor egyre kevésbé bíznak az informatikai rendsze-
rekben, illetve az azokon használ programokban, alkalmazásokban. Minden állami 
és nem állami szereplő biztonsági előírásainak fejlesztését illetve a rendszabályok 
fokozását fenntartásokkal, a saját jogainak a korlátozásával illetve további pénzügyi 
teher átvállalásával azonosítja [Marcus Capone]. Az arctalan fenyegetők kezében az 
információ igazi fegyverré vált [Simon László], annak kognitív hatásait az européer 
polgár a biztonságának csökkenéseként élte meg. Nemcsak összeesküvés-elméletek 
születnek, hanem egyre többen azonosíthatják ezeket a támadásokat az állami és 
a nem állami szereplők láthatatlan terrorjával, ahol a központban a „politikai akarat” 
rákényszerítése áll az „ellenségre”, jelen esetben a laikus honpolgárra, az internet 
felhasználójára.

Sajátos békeidős kiberművelet a kiberinformáció-szerzés, vagy hétköznapi szó-
használattal a kiberkémkedés. A magyar kibervédelmi koncepció a támadást és az 
információszerzést egy fogalom alá sorolja be, élesen eltérő céljuk, intenzitásuk 
ellenére. 

A koncepció megfogalmazása szerint kibertámadás alatt érteni kell „a kibertéren 
keresztül történő támadást, melynek célja egy információs környezet vagy infra-
struktúra üzemelésének megszakítása, kikapcsolása, megsemmisítése, felügyeleti 
jogának megszerzése, a kezelt adat integritásának megsemmisítése, vagy a felügye-
let alatt álló adat megszerzése”.23

A Haig Zsolt által megalkotott fogalmak azonban rávilágítanak a két tevékenység 
közötti éles eltérésre. 

„A számítógép-hálózati felderítés szoftveres vagy hardveres úton való behatolást 
jelent a szemben álló fél számítógépes rendszereibe, illetve hálózataiba, azzal a céllal, 
hogy hozzáférjünk az adatbázisaiban tárolt adatokhoz, információkhoz, és azokat 
felderítési céllal hasznosítsuk. A számítógép-hálózati támadás szoftveres vagy 
hardveres úton való behatolást jelent a szemben álló fél számítógépes rendszereibe, 
illetve hálózataiba, azzal a céllal, hogy tönkretegyük, módosítsuk, manipuláljuk, 
vagy hozzáférhetetlenné tegyük az adatbázisaiban tárolt adatokat, információkat, 
illetve magát a rendszert vagy hálózatot. A támadás a számítógép-hálózati elemek-
ben való fizikai károkozást is jelenthet, amelyet a szoftverek módosításával vagy 
manipulációjával lehet elérni.”24 

Jól látható, hogy míg a felderítés nem más, mint a hadműveleti vagy egyéb kato-
nai cél eléréséhez szükséges adatok és információk megszerzése, addig a támadás 

23 A Magyar Honvédség Kibervédelmi Szakmai Koncepciójának kiadásáról szóló 60/2013. (IX. 30.) HM 
utasítás 1. melléklet, 2. pont 7) bekezdés.

24 Haig Zsolt: Számítógép-hálózati hadviselés rendszere az információs műveletekben. In Bolyai Szemle 
2006/1. szám, 60–61. o.
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célja hadműveleti szempontból sokszínű képet mutat, ugyanis irányulhat kizárólag 
a rendszer megsemmisítésére, de az ellenség dezinformálására vagy akár a hadmű-
velet szempontjából releváns döntéshez szükséges adatok elérhetetlenné tételére is.

A kiberfelderítés25 hagyományos hadműveleti fogalmaink szerint a kémkedésnek 
feleltethető meg leginkább. A Tallinn Manual is élesen elválasztja a hír- és adatszerző 
tevékenységet a támadásnak, kifejezetten fegyveres támadásnak minősülő cselek-
ményektől.26 Katharina Ziolkowski véleménye szerint „a kémkedés önmagában nem 
ellenkezik a nemzetközi joggal, és ezért nem is nemzetközi jogot sértő cselekmény.”27 
Ezzel szemben Szalai Anikó úgy érvel, hogy „az első írásos nemzetközi hadijogi 
egyezmények (Hágai egyezmények 1899, 1907, Genfi egyezmények 1949, 1977) 
pedig tulajdonképpen nem a kémkedést tiltják, hanem csak azt, ha tetten érik a 
kémet” továbbá „a nemzetközi jog szinte egyáltalán nem tartalmaz szabályokat a 
kémkedésre, a se nem jogszerű, se nem jogellenes határán helyezkedik el”.28

„A meglévő – bizonytalan – szabályok egyáltalán nem követték a technikai fej-
lődést, és például az 1961. évi bécsi egyezmény a diplomáciai kapcsolatokról csak 
szellemiségében értelmezhető a mai helyzetre.”29 A kémkedést megvalósító állam 
vagy egyén felelőssége azonban megállapítható, és velük szemben a sértett állam 
felléphet, azonban e fellépés nem lehet fegyveres erőszak és kizárólag passzív 
kibervédelmi eszközöket vehet igénybe. Az ilyen állammal szemben nem fegyveres 
szankciókkal lehet csak élni (politikai, gazdasági, diplomáciai), míg az egyénnel 
szemben a büntető igényét érvényesítheti az állam.

IV. A KIBERHADVISELÉS ÉS A FEGYVERES ERŐ ALKALMAZÁSA  
A NEMZETKÖZI JOGBAN

IV. 1. Az agresszió és a fegyveres támadás fogalmi kihívásai
Az államok közötti fegyveres erőszak alkalmazásának általános tilalma alól csupán 
két kivétel van: a fegyveres erő ENSZ Biztonsági Tanács (BT) felhatalmazásán ala-
puló alkalmazása, valamint az egyéni és kollektív önvédelem jogának gyakorlása. 

25 Ilyen eszközök Ethernet- és a Token Ring helyi hálózatokban továbbított adat eltérítése az állomások 
promiszkuitív módba kapcsolásával, valamint a jelszavak feltörésére irányuló eszközök a L0phtCrack 
hálózatfigyelő program és Server Message Block, továbbá Van Eck–Monitoring, amely technológia révén 
az elektromágneses rendszerek (például a monitor) elektromágneses jelei válnak érzékelhetővé.

26 Schmitt, Michael N.: Tallinn Manual on International Law applicable to cyber warfare, Cambridge, 
Cambridge University Press, 2013, 55. o.

27 Ziolkowski, Katharina: Peacetime Cyber Espionage – New Tendencies in Public International Law, 
in Ziolkowski, Katharina (szerk.): Peacetime Regime for State Activities in Cyberspace International Law, 
International Relations and Diplomacy, Tallinn, NATO CCD COE Publication, 2013, 456. o.

28 Szalai Anikó: Kémkedés: nem tilos, mégsem szabad. http://drszalaianiko.hu/2013/11/22/kemkedes-nem-
tilos-megsem-szabad/ (letöltve: 2019. 09. 10.)

29 Szalai Anikó: Az 1979-es iráni forradalom éleslátása. http://drszalaianiko.hu/2013/11/04/az-1979-es-irani-
forradalmarok-eleslatasa/ (letöltve: 2019. 09. 10.)
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Egy támadó cselekmény agresszióként történő azonosítására a BT jogosult, 
amelyhez széles mozgásteret biztosít az ENSZ Alapokmány (a továbbiakban: Alap-
okmány). E nehezen megfogható fogalmi kört próbálja konkretizálni az ENSZ Köz-
gyűlés 1974-ben elfogadott 3314. számú határozata. A határozat ekként definiálja 
az agresszió fogalmát: „fegyveres erő alkalmazása egy állam által más állam szuve-
renitása, területi integritása vagy politikai függetlensége ellen, illetve az Egyesült 
Nemzetek Alapokmányával össze nem férő bármely más módon”.30 A határozat 
exemplifikatív felsorolást tartalmaz a lehetséges agressziós cselekményekről. 
Ezt követően rögzíti, hogy e felsorolás nem kimerítő és a BT más cselekményt is 
azzá minősíthet. A határozat jelentősége, hogy jelzi annak tényét, hogy a nemzet-
közi jogban relevanciával bír a fegyveres erőszak intenzitása, továbbá azt, hogy 
fegyveres erőszakot közvetett módon is el lehet követni, valamint megerősíti az 
erőszak (itt az agresszió) államközi jellegét.

Az általános erőszak tilalom ius cogens szabálya alóli másik kivétel az önvé-
delem joga, amellyel kapcsolatban az Alapokmány úgy rendelkezik, hogy „a jelen 
Alapokmány egyetlen rendelkezése sem érinti az Egyesült Nemzetek valamelyik 
tagja ellen irányuló fegyveres támadás esetében az egyéni vagy kollektív önvédelem 
természetes jogát mindaddig, amíg a Biztonsági Tanács a nemzetközi béke és a biz-
tonság fenntartására szükséges rendszabályokat meg nem tette”.31 Az önvédelmi jog 
gyakorlásának alapvető feltétele a fegyveres támadás, amelynek fogalmát azonban 
sem az Alapokmány sem a későbbi dokumentumok nem definiálják, ennek okán egy 
cselekmény ekként minősítése a gyakorlatban „…módfelett szubjektív döntésen ala-
pul: ugyanaz a tény, ugyanazon jog alapján, eltérő minősítésekkel illethető”.32 A dön-
tés szubjektív voltát erősíti, hogy a megtámadott állam állásfoglalása az irányadó, 
ahhoz nem kell BT által elfogadott határozat – amelynek feltétellé tétele az önvéde-
lem lényegét vonná el –, az állam e nélkül is megkezdheti az erőszak önvédelmi célú 
alkalmazását. „Mivel azonban az alapokmány mellőzi a fegyveres támadás kifejezés 
definiálását, semmi nem zárja ki az önvédelem analógia útján való alkalmazásának 
lehetőségét.”33 A fegyveres támadás azonban két feltételnek is meg kell, hogy felel-
jen: (1) a cselekménynek el kell érnie egy rendkívüli súlyt vagy intenzitást; valamint 
(2) a támadást elkövető személyek cselekményének valamely más állam által betud-
hatónak kell lennie.

A fegyveres erőszak szintjének meghatározása során a legegyszerűbben az 
agresszió fogalmából lehet kiindulni, hiszen mindkettő az erőszak egyik részhalma-
zát jelenti. A Nemzetközi Bíróság kimondta, hogy a fegyveres támadás az erőszak 

30 Az ENSZ Közgyűlésének 3314. (XXIX) számú határozata: Az agresszió meghatározása, 1. cikk.
31 ENSZ Alapokmány, 51. cikk.
32 Sulyok Gábor: Az egyéni vagy kollektív önvédelem joga az Észak-atlanti Szerződés 5. cikkének tükrében. 

In Állam és Jogtudomány 2002/1–2. szám, 108. o.
33 Sulyok Gábor: A terrorcselekmény elkövetéséhez használt polgári légi jármű lelövésének nemzetközi jogi 

és alkotmányjogi megítélése. In Fundamentum 2005/3. szám, 34. o. 
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legsúlyosabb esete.34 „Ennek következtében az agresszió legsúlyosabb esetei minő-
sülnek >>csak<< fegyveres támadásnak.”35 Tehát e fogalmak is rész-egész viszony-
ban állnak egymással.

Eme fogalmi körben szükséges elhelyezni a kiberműveleteket, azokon belül is a 
támadás és védelem kettősének kérdését.

A kibertámadás több típusú lehet, vannak olyan támadások, amely a kommuni-
káció megbénítására vagy adat, illetve információ hozzáférhetetlenné tételére irá-
nyulnak, míg a támadások egy másik csoportjának a célja a pusztítás: magának a 
rendszernek vagy a rendszer által irányított, felügyelt infrastruktúrának. 

„A hadviselés fegyvertárában tehát megjelentek a kibertérben – a számítógép-
hálózatok világában – való csapásmérés eszközei, módszerei. Ezek alkalmazására 
ugyanakkor nemcsak a nagy, reguláris hadseregek képesek, hanem a fegyverzetben, 
anyagi erőforrásokban jóval szegényebb kis országok, politikai célokért küzdő cso-
portok, sejtek, vagy akár terrorista szervezetek is,36 továbbá akár egyes megfelelően 
képzett és jól felszerelt egyének is.”

A kibertámadás ténye önmagában nem feltétlenül elegendő ahhoz, hogy egy 
államot önvédelmi helyzetbe hozzon, ugyanis a támadás intenzitása az egyik döntő 
tényező. Mint korábban is jeleztük, nincs elfogadott fogalma a fegyveres támadás-
nak, azonban egyetérthetünk azzal a felfogással, mely szerint azokat a támadásokat, 
amelyek nagyszámú ember életét veszélyeztetik vagy kioltják, illetve az infrastruk-
túrában jelentős károkat okoznak, fegyveres támadásnak lehet tekinteni.37 Tehát az 
olyan kibertámadást, amelynek eredménye eléri ezt az intenzitást, fegyveres táma-
dásnak kell tekinteni. 

Itt tovább oszthatóak a támadások akként, hogy önmagukban érik el a fegyveres 
támadás szintjét (például atomerőművek, földgázelosztó hálózatok) vagy a rendszer 
sérülése, nem megfelelő működése idéz elő ilyen hatást (például ívóvíztisztító rend-
szer).38 

A másik nagy esetkör, amikor egy kibertámadás fegyveres támadásnak minő-
síthető, amikor egy tisztán kibertérben elkövetett támadás egy másik állam szá-
mítógépes hálózatát bénítja meg. Az Egyesült Államok által szimulált ilyen típusú 
támadás eredményeként, „a megtámadott ország vezetési rendszere és az ország 
működőképessége kettő-négy nap alatt összeomlott”,39 amely a közrend felbomlá-
sát eredményezte. A megtámadott ország anarchiába süllyedt, a szociális hálózata 

34 Case concerning Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua (Nicaragua v. United States 
of America), Judgement of 27 June 1986, ICJ Reports 1986, 64–65, para. 191.

35 Kajtár Gábor: A terrorizmus elleni önvédelem a XXI. században. In Kül-Világ – a nemzetközi kapcsolatok 
folyóirata 2011/1–2. szám, 10. o.

36 Haig: i. m. (2006), 66. o.
37 Schmitt: i. m. (2013), 55. o.
38 Ilyen támadások voltak atomerőművek ellen a Blaster-féreg 2003-ban és Stuxnet-vírus 2010-ben, vagy a 

Haifa víztisztitó rendszerének hibás működését előidéző támadás.
39 Haig Zsolt – Kovács László: Fenyegetések a cybertérből. In Nemzet és biztonság 2008/5. szám, 67. o.
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pedig összeomlott. Az eredmény kialakulását elősegíti, hogy a támadás „…bizal-
matlanságot kelt a rendszeresített eszközöket üzemeltető saját szoftverek irányában, 
a kiszámíthatatlanság keltésével, a biztonságérzet csökkentésével pedig komoly 
bizonytalanságot is eredményez”.40 Hasonló támadás érte 2007-ben Észtországot, 
valamint Grúziát 2008-ban, amely támadások még nem voltak kellően intenzívek és 
hosszan tartók a fenti eredmény eléréséhez, azonban előre jelezték az ilyen típusú 
támadások szisztémáját, vagyis a kormányzati szervek megbénításával egyidejű-
leg a bankhálózat, a rendőrségi, katonai kommunikáció és ezt követően a polgári 
kommunikációs rendszerek teljes megbénítását. Nem látható előre, hogy egy ilyen 
volumenű támadás milyen infrastrukturális és humanitárius károkat okozna a gaz-
dasági és politikai következményeken túl. Annak a lehetősége is fennáll, hogy egy 
ilyen támadás esetén a megtámadott állam nem is lenne képes az önvédelmi jogának 
gyakorlására.

A kiberműveletek betudhatósági kérdése – hasonlóan a hagyományos hadvise-
léshez – kettős arculatot mutat, egyfelől az állami intézmények által megvalósított 
támadás nyilvánvalóan betudható az adott államnak, azonban ha magánszemélyek 
vagy azok csoportjai valósítanak meg ilyen jellegű támadásokat, az már jóval össze-
tettebb képet mutat. 

Az irányítás, utasítás, ellenőrzés hármasa közül bármelyik fennállása az állam-
nak való betudhatóságot eredményezhet. Az ellenőrzés körében kizárólag a tényleges 
ellenőrzés (effective control) esetén elképzelhető a betudhatóság, mivel az általános 
ellenőrzés elméletének alkalmazása egyfelől rendkívül kiszélesítené a betudhatóság 
körét, azontúl pedig nyilvánvalóan a világháló túlzott állami ellenőrzését és korláto-
zását eredményezné.

Szükséges azonban megvizsgálni, milyen esetkörök tartozhatnak a tényleges 
ellenőrzés alkalmazási körébe. Kiforrott államközi gyakorlat hiányában érdemes 
felidézni a terrorszervezetekkel kapcsolatos gyakorlatot. Kardos Gábor véleménye 
szerint a terrorszervezetek esetében fennáll a tényleges ellenőrzés, amennyiben az 
állam erőforrásokat biztosít, kiképzőbázisokat megtűr vagy ilyen szervezet tagja-
inak menedéket nyújt.41 Ezen kritériumok alkalmazhatóak a kibertámadás elköve-
tőivel vagy azok csoportjaival szemben is azzal a kiegészítéssel, hogy a toborzás 
lehetőségének biztosítása is betudhatóságot eredményezhetne. Kérdéses viszont 
azon esetkör, amikor az állam a tevékenységről „csak” tudott, de az ellen nem 
tett vagy nem képes semmit tenni. Hasonló esettel kapcsolatban állapította meg 
Lattmann Tamás és Nagy Boldizsár, hogy „a célba vett állam erőszakkal is fel-
léphet, ha sem a területi állam nem képes a területéről támadókat ellenőrzése alá 
vonni, sem a nemzetközi közösség (BT kényszerintézkedések formájában) nem lép 

40 Lattmann Tamás: A nemzetközi jog lehetséges szerepe az informatikai hadviselés területén. In Csapó Zsu-
zsanna (szerk.): Emlékkötet Herczegh Géza születésének 85. évfordulójára – A ius in bello fejlődése és mai 
problémái, Pécs, Kódex Nyomda, 2013, 212. o. 

41 Kardos Gábor: Vannak-e jogai a terroristáknak? In Tálas Péter (szerk.): Válaszok a terrorizmusra II.  
A politikai marketing csapdájában, Budapest, MáguStudió, Budapest, 2006, 89. o.
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fel. Jogos a védelem tehát, ha arányos és megvalósítása a hadviselés szabályaival 
összhangban van.”42

Ezen esetkör is betudhatóvá teszi a kibertámadást. Ezt erősíti, hogy „az államok 
jelenkori gyakorlata szerint, az erőszak alkalmazására vonatkozó szabályok és az 
önvédelem joga párhuzamosan fejlődik, hogy megakadályozza az erőszak alkal-
mazásával felmerülő veszélyeket”.43 Ennek okán az önvédelem jogának gyakorlása 
során szükséges, hogy figyelembe vegyük a nemzetközi jog által kimunkált feltét-
lenül alkalmazandó normákat, különösen a humanitárius jog szabályait. Így a fegy-
veres támadás nemcsak az önvédelem jogát, hanem a humanitárius jog alkalmazását 
is szükségessé teszi, továbbá megállapítható, hogy „a sic utere tuo elvből eredően az 
államok kötelezettsége, hogy megakadályozzák a rosszindulatú számítógépes tevé-
kenységeket, amelyek károsíthatják az államok jogait”.44 Ezen esetkörben azonban 
nyomatékosan szükséges leszögezni, hogy a betudhatóságot csak és kizárólag az 
eset összes körülményeinek mérlegelése alapján lehet megállapítani.

IV. 2. Önvédelem a kibertérben

A kibervédelem eszközei két főcsoportba sorolhatók: passzív és aktív védelmi körre. 
„A passzív védelmi módszerek és eszközök lehetnek: a tűzfalak (Firewall); a vírus-
irtók (Antivirus Softwares); a hozzáférés szabályozás (Access Control), valamint 
a behatolás detektálás és adaptív válaszlépések (Intrusion Detection and Adaptive 
Response Tools). Az aktív védelem módszerei közé sorolhatók: a megelőző támadá-
sok (Pre-emptive Attacks); az ellentámadások (Counter attacks) és az aktív megté-
vesztés (Active Deception).”45

Az államok esetében a passzív védelmi eszközök igénybe vehetők már kiber fel-
derítés esetén is, továbbá mind fegyveres, mind nem fegyveres támadás esetében 
is. Aktív kibervédelmi eszközök fegyveres erő alkalmazásának minősülő változatai 
viszont csak és kizárólag fegyveres támadás esetében vehetők legálisan igénybe és 
akkor is csak meghatározott feltételek teljesülése mellett. 

A feltételek alapelvi szintűek, vagyis az aktív kibervédelemnek szükségesnek 
és arányosnak kell lennie, továbbá meg kell felelnie a nemzetközi jog időbeliségre 
vonatkozó szabályainak.

Az önvédelmi jog gyakorlása kizárólag a támadás elhárítására és visszave-
résére irányulhat, „vagyis a fegyveres erőszak alkalmazása nem lehet megtorló, 
büntető, vagy jövőbeli esetleges újabb támadásokat általánosan megelőző jellegű. 

42 Lattman Tamás – Nagy Boldizsár: Támadható-e Bejrút vagy Tel-Aviv? In Élet és Irodalom 2006/33. szám, 
7. o.

43 Newland, Zachary: Collusion and Confusion: Evaluating the right of self-defense against private actors, 
in Stellar, 2009. https://www.okcu.edu/uploads/arts-and-sciences/english/docs/stellar2009.pdf (letöltve: 
2019. 09. 27.)

44 Ziolkowski, Katharina: General principles of International Law as Applicable in Cyberspace, in Ziol-
kowski, Katharina (szerk.): Peacetime Regime for State Activities in Cyberspace International Law, Inter-
national Relations and Diplomacy, Tallinn, NATO CCD COE Publication, 2013, 185. o.

45 Haig: i. m. (2006), 68. o.
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Ezek a fegyveres erőszak jogtalan alkalmazásával járó önsegélynek, vagy szintén 
jogellenes fegyveres represszáliának minősülnek”.46 A szükségesség az elérni kívánt 
jogszerű cél és az alkalmazott defenzív erőszak együttállását jelenti. Az arányosság 
követelménye azon kritériumot foglalja magába, hogy az önvédelem jogával élve 
alkalmazott erőszaknak minden esetben igazodnia kell a fegyveres támadás mérté-
kéhez. „A proporcionalitás követelményét azonban soha nem lehet patikamérlegen 
mérni, hiszen a védekezés sikerének elengedhetetlen feltétele, hogy a defenzív erő-
szak hatásfokában felülmúlja a támadást.”47

Felmerül az előző megállapításból is kiindulva a kérdés, hogy a védekező állam, 
államok az önvédelmi joguk gyakorlása során hagyományos fegyvereket is alkal-
mazhatnak-e a kibertéri fegyveres támadás esetében. 

A válasznak pozitívnak kell lennie erre a kérdésre, ugyanis, ha a kiberteret beso-
roljuk a hadszínterek sorába és elfogadjuk, hogy mennyiségi oldalon azonos hatást 
tud kiváltani egy-egy ilyen támadás a hagyományos hadszíntereken alkalmazott 
fegyverekkel, akkor nem várható el a megtámadott államtól a szükségesség, ará-
nyosság, időbeliség keretei között, hogy ne minden jogszerű eszközt felhasználva 
lépjen fel az őt megtámadóval szemben. Tehát az előző keretek között a hagyomá-
nyos fegyverek alkalmazása is lehetséges, azonban azok tényleges alkalmazhatósá-
gát nyilvánvalóan csökkenthetik a kibertér sajátos jegyei, példának okáért a földrajzi 
terek közötti valós távolság kibertérben történő annulálása, amely ennek ellenére a 
hagyományos térben fennmarad.

A nemzetközi jog önvédelemmel kapcsolatos szabályainak másik pillére az idő-
beliség. „A támadás bekövetkezése ugyanis a szükségesség és arányosság követel-
ményei szempontjából is elengedhetetlennek tűnik. Ezek a követelmények egy még 
be nem következett fegyveres támadás esetén kiüresednek, és számtalan lehetőséget 
adnak visszaélésekre. Ráadásul annak bizonyíthatósága is felettébb nehéz lenne, 
hogy vajon tényleg bekövetkezett volna-e egy fegyveres támadás.”48 A nemzetközi 
jog önvédelemmel kapcsolatos időbeli szabályai elvetik a megelőző jellegű védelmi 
eszközök alkalmazását vagy a megelőző jellegű támadások folytatását, így (elvi 
síkon) egyfelől semmilyen körülmények között nem alkalmazhatóak a pre-emptive 
attacks jellegű kibervédelmi eljárások, másfelől pedig csak bekövetkezett fegyve-
res támadás esetén és csak a Biztonsági Tanács intézkedéséig alkalmazhatóak aktív 
kibervédelmi eszközök. Ennek ellenére látni kell azt, hogy a „…a küszöbön álló 
támadás elleni preemptív önvédelem kérdésében (különösen az állami gyakorlatot 
és a legmodernebb harcászati eszközöket, így a nukleáris fegyvereket figyelemben 
véve) jelentősen megengedőbb”49 a nemzetközi közösség álláspontja. Ebben az eset-
körben tehát az Alapokmány megszorító jellegű dogmatikai értelmezése és a valós 

46 Kajtár: i. m. (2011), 14. o.
47 Sulyok: i. m. (2002), 114. o.
48 Kajtár Gábor: A nem állami szereplők elleni önvédelem a nemzetközi jogban. Budapest, ELTE Eötvös 

Kiadó, 2015, 99–100. o.
49 Kajtár: i. m. (2015), 99. o.
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jogalkalmazás nem mutat teljes összhangot. Ki kell emelni eme tényt azért is, mivel 
eme „szemhunyása” a nemzetközi közösségnek – ahogy Kajtár Gábor is fogalmaz 
– különösképpen a modern harcászati eszközökhöz és harcászati módokhoz kapcso-
lódik. A nukleáris fegyverektől eltérően, ahol azok alkalmazásának következményei 
nyilvánvalók, a kibertéri támadó cselekmények küszöbön állása még nem vizionálja 
azok biztos mennyiségi volumenét, így a kibertámadások körében szükséges a 
főszabály fenntartása. Ez alól kivételként lehet említeni, hogy ha a támadás iránya 
olyan kritikus infrastruktúra, amely sérülése esetében a pusztítás hatásfoka meg-
egyezhet a hagyományos fegyverek hatásfokával (például atomerőművek, harcászati 
drónok stb.), akkor ebben az esetkörben elfogadható lehet a preemptív védelem is.

Az államnak betudható, fegyveres támadásnak minősülő kibertámadásban részt 
vevő magánszemélyek esetében el kell különíteni a támadásban, felderítésben aktívan 
közreműködő személyi kört, a passzív, vagyis erőforrást biztosító személyektől. 
Eme csoportosítás jelenik meg a Tallinni Kézikönyvben is, amely a támadásban részt 
vevő magánszemélyek körét aktív, szándékos magatartást tanúsítókra, illetve passzív, 
gondatlan elkövetőkre osztja. Előbbiek esetén a polgári személy elveszíti védettségét 
és támadhatóvá válik informatikai és egyéb jogszerű módszerekkel. Az egyéb jog-
szerű módszert a Kézikönyv nem határozta meg, azonban mivel itt is csak arányos és 
szükséges mértékű lehet az önvédelmi jog gyakorlása, nyilvánvaló, hogy ezen eszkö-
zök alkalmazása csak az eredményhez való hozzájárulás mértékét érheti el. Ellenkező 
esetben likvidálható volna olyan személy is, aki gépe erőforrását engedi át a művelet 
megvalósításához több száz, ezer, vagy akár százezer másik felhasználóval együtt.

A passzív elkövetőkkel szembeni fellépésről nem nyilatkozik a Kézikönyv, 
e hallgatás arra utal, hogy velük szemben nem jogosult fellépni a megtámadott állam. 
A realitás viszont az, hogy az önvédelmi jog gyakorlása során kizárólag kibertéri 
önvédelmi műveletek az arányosság és szükségesség mértékéig velük szemben is 
gyakorolhatók, amennyiben ez elengedhetetlenül szükséges a veszély elhárítása 
érdekében, de a passzív résztvevő felelőssége nem állapítható meg a fegyveres táma-
dásban történő közreműködésért.

Mind az aktív, mind a passzív személyi körben felmerül a preemptív kibervédelem 
kérdésköre. Nemzetközi jogi szabályozás hiányában, ebben az esetben az állam saját 
és polgárainak léte védelmében, arányos és szükséges mértékben akár be nem követ-
kezett, de legalább előkészületi vagy kísérleti szakba lépő cselekményeket megaka-
dályozhatja esetleges preemptív védelmi eszközökkel is. Gondoljunk itt az óriási 
méretű zombihálózatok aktiválásának megelőzésére, vagy kritikus infrastruktúra 
ellen előkészített kibertámadásra. Viszont szükséges itt is hangsúlyozni az arányos-
ság és szükségesség kritériumát, továbbá alapvető jog korlátozása csak jogszabály-
ban foglaltak szerint történhet.

IV. 3. Az államok kollektív önvédelemhez való jogának gyakorlása a kibertérben

A Tallinni Kézikönyv is az analógiát követve rögzíti, hogy a védelem jogát lehet 
kollektíven gyakorolni. Kifejti emellett, hogy fegyveres támadásnak minősülő 
kibertámadás esetében a kollektív védelem csak a megtámadott állam kérésére 
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és a kérelemben foglaltak körén belül gyakorolható.50 A Tallinni Kézikönyv 2.0 az 
első kiadáshoz képest már a kibertérre specifikusan próbálja értelmezni a kollektív 
védelmet. Ennek során kifejti, hogy a kollektív védelmi jogosultság lehetővé teszi, 
hogy egy vagy több tagállam éljen ezzel a joggal, ha fegyveres támadásnak minősülő 
kibertámadás éri a Szövetség egészét, mindegyiküket (an attack launched against all 
of them) vagy annak egyes tagjait.51 Aláhúzandó a kibertéri cselekmények sajátos-
ságaként, hogy egy támadás akár a teljes Szövetség, valamennyi tagállama ellen 
is irányulhat azonos idősíkban, amely a hagyományos térben folytatott hadviselés 
esetében nehezen volna elképzelhető.

A Tallinn Manual 2.0 a kollektív védelemről szóló alfejezetében – megegyezően 
az első kiadással – megfogalmazza, hogy a védelmi segítségnyújtás kereteit és hatá-
rait a megtámadott állam rögzíti. Hangsúlyosabb ennél a két kiadás szóhasználata 
közötti különbség, ugyanis míg a korábbi kiadás – a nem kinetikus eszközökön 
túl – a passzív kibervédelmi eszközökről aktív kibervédelmi eszközökre való átállás 
lehetőségét fekteti le (to passive rather than active cyber defences),52 addig a máso-
dik kiadás már sokkal gyakorlatiasabb módon azt mondja ki, hogy a megtámadott 
állam korlátozhatja azokat a célrendszereket, amelyek számítógépes műveletek tár-
gyát képezhetik (restrict the types of targets that may be made the object of cyber 
operations).53 Tehát utóbbi esetében már fel sem merül, hogy önmagában a pasz-
szív kibervédelmi eszközpark alkalmas volna arra, hogy visszaverjen egy fegyveres 
támadás szintjét elérő kibertámadást.

Jól látható tehát, hogy az Alapokmány 51. cikke által megalapozott kollektív 
védelem, valamint a NATO működésének alapjait lefektető Észak-atlanti Szerző-
dés rendelkezései – bár néhol kitágított értelmezéssel, de – alkalmasak arra, hogy 
a kiberhadviseléssel szembeni védelem jogi alapjait jelentsék, azonban emellett 
– a szabályozás analóg jellege okán – szükséges a védelmi közösség szintjén kiala-
kítani a kizárólag kibertérhez kötődő önálló mechanizmusokat. 

Ugyanis „figyelembe véve a NATO-nak a kiberhadviseléssel való találkozásait és 
az endemikus politika nehézségeit, a Szövetségnek olyan mechanizmust kell kidol-
goznia, amely olyan egyértelmű jogi normákat hozhat létre, amelyek iránymutatásul 
szolgálhatnak a NATO személyzetének, ügynökségeinek és tagországainak”.54

A szervezet tekintetében a 2014-es walesi csúcs hozta meg a szükséges áttö-
rést, ugyanis a záródokumentum 72. pontja deklarálta: „Ahogy a Szövetség a jövőbe 

50 Schmitt: i. m. (2013), 67. o.
51 Schmitt, Michael N. (szerk.): Tallinn Manual 2.0. on the International Law Applicable to Cyber 

Operations – Prepared by the International Groups of Experts at the Invitation of the NATO Cooperative 
Cyber Defence Centre of Excellence. Cambridge, Cambridge University Press, 2017, Rule 74 – Collective 
self-defence, 1. pont, 354. o.

52 Schmitt: i. m. (2013), Rule 16 – Collective self-defence, 3. pont, 67. o.
53 Schmitt: i. m. (2017), Rule 74 – Collective self-defence, 3. pont, 355. o.
54 Check, Terence: Book Review: Analyzing the Effectiveness of the Tallinn Manual’s Jus Ad Bellum Doctrine 

on Cyberconflict: A NATO-Centric Approach, in Cleveland State Law Review 2015/2. szám, 500–501. o.
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tekint, a számítógépes fenyegetések és támadások egyre gyakoribbá, kifinomul-
tabbá válnak, és potenciálisan károsak lesznek. E kialakulóban lévő kihívásnak 
való megfelelés érdekében támogatunk egy továbbfejlesztett kibervédelmi politikát, 
amely hozzájárul a Szövetség alapvető feladatainak a teljesítéséhez. A politika meg-
erősíti a szövetségesek biztonságának, valamint a megelőzésnek, a felderítésnek, 
a rugalmasságnak, a helyreállításnak és a védelemnek a megosztására vonatkozó 
elveket. Emlékeztet arra, hogy a NATO alapvető kibervédelmi felelőssége, hogy 
megvédje saját hálózatait, és hogy a szövetségeseknek nyújtott segítséget a szolida-
ritás szellemében kell kezelni, hangsúlyozva a szövetségesek felelősségét a nemzeti 
hálózatok védelméhez megfelelő képességeik fejlesztése érdekében. Irányelveink 
továbbá elismerik, hogy a nemzetközi jog – beleértve a nemzetközi humanitárius 
jogot és az ENSZ Alapokmányát – a kibertérben is érvényesül. A számítógépes 
támadások elérhetik azt a küszöbértéket, amely veszélyezteti a nemzeti és az 
euro-atlanti jólétet, biztonságot és stabilitást. Ezek hatása ugyanolyan káros lehet 
a modern társadalmak számára, mint a hagyományos támadások. Ezért megerősít-
jük, hogy a számítógépes védelem része a NATO alapvető kollektív védelmi fel-
adatának. Az Észak-atlanti Tanács eseti alapon dönt arról, hogy egy kibertámadás 
mikor vezetne az 5. cikk felhívásához.”55 Erre nyilvánvalóan azért is szüksége volt 
a NATO-nak, mivel Oroszország az elmúlt évtizedben bizonyította, hogy rendkívül 
jól kombinálja többek között a hagyományos hadviselést a kibertéri műveletekkel.56

A 2016-os varsói csúcstalálkozón elfogadták a Cyber Defence Pledge elnevezésű 
dokumentumot. Eme dokumentumban a NATO-tagállamok állam- és kormány-
fői elismerték a kiberfenyegetéseket mint a biztonsági fenyegetések új realitását, 
amellyel szemben meg kell óvniuk nemzeteiket. Ennek érdekében megerősítet-
ték kötelezettségvállalásukat, hogy minden tagállam a lehető legmagasabb szintű 
kibervédelmet alakít ki és együttműködik a többi tagállammal. Emellett elismerik 
az EU kibervédelem területén tett törekvéseit és tovább kívánják erősíteni a két szer-
vezet közötti együttműködést. A NATO kibervédelmi potenciáljának növelése és 
a kibervédelem hatékonysága érdekében többek között vállalták, hogy (1) a nem-
zeti kibervédelmet a lehető legmagasabb szintre fejlesztik és a lehető legteljesebb 
mértékben kiterjesztik; (2) a nemzeti kibervédelem területén kialakult gyakorlatok, 
szisztémák, fenyegetésekkel kapcsolatos ismeretek, tapasztalatok cseréjét és a „leg-
jobb gyakorlat” kialakítását; (3) hogy támogatják a képzéseket, tréningeket és a 
közös gyakorlatokat, ami segít egy közös tudásbázis kialakításában. Vállalták, hogy 
a dokumentumban foglaltak megvalósulása érdekében létrehoznak egy értékelési és 
nyomonkövetési rendszert, amely mentén a következő csúcstalálkozón megvizsgál-
ják az előre haladást.57

55 Wales Summit Declaration Issued by the Heads of State and Government participating in the meeting of 
the North Atlantic Council in Wales. https://www.nato.int/cps/en/natohq/official_texts_112964.htm#cyber 
(letöltve: 2019. 09. 27.) 72. pont.

56 Lásd bővebben: Szenes Zoltán: Előre a múltba? A NATO Wales után. In Külügyi Szemle 2014/ősz, 3–26. o.
57 Cyber Defence Pledge. https://www.nato.int/cps/en/natohq/official_texts_133177.htm (letöltve: 2019. 09. 12.)
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V. ÖSSZEGZÉS

A kiberműveletek rendkívül színes képet mutatnak. Eszközül szolgálhatnak adat-
szerzéshez, dezinformáláshoz, az ellenség megzavarásához, de akár romboláshoz, 
pusztításhoz is. Emellett a kiberharctérnek annak sajátos jellege okán megkerülhe-
tetlen alanyai a civil szereplők, akár intézményei, akár saját egyéni eszközei által. 
Szintén sajátos jellege okán könnyen hozzáférhető a hagyományos tér nem állami 
szereplőinek, amelyek tevékenységüket e térben kiterjeszthetik (lásd franchise-
szerű terrorista hálózatok), fokozhatják a radikalizálódást és elősegítik különböző 
területeken tevékenykedők összehangolását vagy a rendszerek révén újfajta finan-
szírozási lehetőségekhez juthatnak (lásd a blokkláncok vagy kriptovaluták nyújtotta 
lehetőségeket).

Sajnálatos módon az látható, hogy a kibertér nyújtotta lehetőségeket (ki)használó 
szereplők tevékenysége vagy a velük szemben való fellépés lehetőségei, keretei sok 
tekintetben nem szabályozottak; általános felfogásként jelenik meg, hogy a hagyo-
mányos tér viszonyaira vonatkozó szabályok alkalmazhatóak.

Azonban e szabályanyagban nem találunk egyértelmű megoldásokat olyan kér-
désekre, hogy mikortól felelős a cselekményéért egy kiberműveletben részt vevő 
aktív vagy passzív erőforrást biztosító civil szereplő, mikortól tekinthetünk egy 
aktív, erőforrást biztosító vagy a műveletbe egyéb módon bekapcsolódó civilt har-
cokban ténylegesen részt vevőnek, az általa használt, hálózathoz kapcsolódó eszközt 
pedig jogszerű célpontnak. Mi az eszközparkja egy akár passzív vagy akár aktív 
egyén ellen önvédelmet gyakorló államnak? Alapvetően milyen eszközparkkal lép-
het fel a megtámadott állam egy kibertámadás elhárítása során?

A jelenlegi szabályanyag a végpontok (agresszió, fegyveres támadás, önvédelmi 
jogosultság) azonosíthatóságát teszi lehetővé, azonban nem nyújt valós támaszt sem 
arra a kérdésre, hogy önvédelem során lehetséges e kinetikus eszközöket is igénybe 
venni,58 vagy akár a civilekkel és eszközeikkel szembeni fellépés eszközparkjára, 
kereteire, amelyet – a korábban ismertetett – Tallinni Kézikönyv is csak nagyon 
elnagyoltan és ködös megfogalmazással érint. Ezen kérdésekre – akár jelen tanul-
mány érvei mentén – a következő időszakban válaszokat kell találni, mert a kibertér 
globalitása egyre kiterjedtebbé válik, gondoljunk itt csak az „okos eszközök” egyre 
több területen történő megjelenésére (okos otthon, okos autó stb.) és a 21. század 
totális biztonsági kihívásainak59 egyik legfontosabb és legkiterjedtebb szegmensével 
kapcsolatban az alapkérdések megválaszolása sem történt meg.

58 A Tallin Manual szerint ez nem lehetséges, míg más szerzők ezen lehetőség mellett érvelnek. Lásd Farkas 
Ádám: A kibertér műveleti képességek kialakításának és fejlesztésének egyes szabályozási és államszerve-
zési alapvonalai. In Jog, Állam, Politika 2019/3. szám, 63–80. o.

59 Lásd bővebben: Farkas Ádám: A totalitás kora?: A 21. század biztonsági környezetének és kihívásainak to-
talitása és a totális védelem gondolatkísérlete, Budapest, Magyar Katonai Jogi és Hadijogi Társaság, 2018.
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III. A FEGYVERES 
KONFLIKTUSOK JOGA  

AZ ÚJ TÍPUSÚ  
HADVISELÉS TÜKRÉBEN



SPITZER JENŐ

A felfegyverezett drónok alkalmazásának  
egyes nemzetközi jogi kérdései

I. BEVEZETÉS

Pilóta nélküli repülőgépek már az 1970-es évek óta látnak el többek között felde-
rítő, megfigyelő és rádiótechnikai feladatokat.1 Az úgynevezett UAV-k (Unmanned 
Aerial Vehicles, azaz emberi személyzet nélküli légi járművek) katonai és biztonsági 
célú alkalmazása azonban az elmúlt években éppolyan robbanásszerű fejlődésen 
ment keresztül, mint az információs technológia és a robotika más területei.2 

A köznyelvben leginkább „drón” néven ismert eszközök, a katonai pilóta nélküli 
repülőgépek (Unnamed Combat Aerial Vehicles, azaz emberi személyzet nélküli 
harci légi járművek), UCAV-k hadviselésben megfigyelhető térnyerése, valamint 
azok rövid és középtávú katonai és hírszerzési perspektívái folytán a hadijogi vonat-
kozásuk sokkalta határozottabban rajzolódik ki. 

E távirányítású vagy fedélzeti komputer vezérlésű eszközök egyik elsődleges 
hadműveleti funkciója a földi célpontok elleni célzott csapásmérés,3 valamint a 
műveleteket közvetlenül támogató felderítés úgy, hogy az esetek zömében szándé-
koltan és eredményesen váltják ki az ember által vezetett repülőgépekkel végzett 
egyes precíziós bombázási feladatokat,4 egyszerre redukálva a harctéren való köz-
vetlen jelenlét szükségességét és az abban rejlő hibalehetőség mértékét. 

1 History of drone warfare, in The Bureau of Investigative Journalism. https://www.thebureauinvestigates.
com/explainers/history-of-drone-warfare (letöltve: 2019. augusztus 19.)

2 Ennek problémái kapcsán példaként lásd: Vincze Viola: Application of the Right to Dignity During The 
Conduct Of Hostilities In Ligth Of The Recent Robotic Weapon Developments. In Keresztes Gábor (szerk.): 
Tavaszi Szél = Spring Wind 2017. 1. kötet, Budapest, Doktoranduszok Országos Szövetsége, 2017, 380–
391. o.; Vincze Viola: A katonai szükségesség elve az új fegyverrendszerek tükrében. In Jogi Tanulmányok 
2016/1. szám, 467–478. o.; Kelemen Roland – Pataki Márta: A kibertámadások nemzetközi jogi értékelése. 
In Katonai Jogi és Hadijogi Szemle 2015/1. szám, 53–90. o.; Kelemen Roland: Cyber Attacks and Cyber 
Intelligence in the System of Cyber Warfare. In Szabó Miklós (szerk.): Doktoranduszok Fóruma Miskolc, 
2016. november 17., Állam- és Jogtudományi Kar szekciókiadványa, Miskolc, Miskolci Egyetem, 2017, 
117–122. o.

3 A pilóta nélküli repülőgépekről átfogó tájékoztatást ad a Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet (ICAO) 
ENSZ-főtitkári megbízással 2011-ben készült dokumentuma. https://www.icao.int/Meetings/UAS/ 
Docu ments/Circular%20328_en.pdf (letöltve: 2019. augusztus 19.)

4 UAVs replacing F-16s as fighter-bombers. In F–16 Fighting Falcon News. http://www.f-16.net/f-16-news-
article2426.html (letöltve: 2019. augusztus 19.)
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Az UCAV-k ekképpen a terrorizmus elleni nemzetközi fellépés, valamint az 
aszimmetrikus és hibrid hadviselés primer eszközévé is váltak.

Napjainkra az Amerikai Egyesült Államok légierejének 174. vadászezrede kizá ró-
lag pilóta nélküli harci repülőgépekből áll,5 az ilyen irányultságú fegyverkezésben 
pedig Oroszország6 és Kína7 is rövid időn belül nem csupán ledolgozta a talán csak 
feltételezett lemaradását, hanem komoly rést ütött az Egyesült Államok egyedural-
mának pajzsán. Az átalakult feltételek között értelemszerűen az európai országok 
is versenyképessé kívánnak válni,8 amely trendhez legalább a felderítőképességek 
szintjén a kisebb államok egyaránt fel kívánnak zárkózni úgy a belbiztonsági, mint a 
hírszerzési és katonai tevékenységek terén. Ez végképp egyértelművé teszi a közve-
tett emberi részvétel felé elmozduló hadviselés hosszútávú tendenciáját. Ezen irány 
határozottságát nem csupán az autonóm támadófegyverek fejlesztésének ténye, 
hanem a kiberhadviselésben tapasztalható erős progresszió is igazolja.9

Az elmozdulás ugyanakkor, tekintettel a tartós átrendeződés megkérdőjelezhe-
tetlenségére, nem kerülheti meg a jogszerűség kritériumát, sem generálisan, sem 
a fentiekben a teljesség igénye nélkül felsorolt aspektusok tekintetében.

II. A DRÓNOK ALKALMAZÁSÁNAK EGYES NEMZETKÖZI 
HUMANITÁRIUS JOGI KÉRDÉSEI

A fejezet választ kíván adni a drónok jogszerű fegyverrendszerként történő értel-
mezhetőségére, amely tekintetében nem is az adott eszközök technikai adottsá-
gaira, mintsem a mögöttük húzódó emberi tényezőre, de még annál is inkább a 
több évtizedes, kimunkált, normatív szabályrendszerre kívánja terelni az olvasó 
figyelmét. 

Ahogyan azt a későbbiekben részletezzük: az alapvetően alkalmazandó emberi 
jogi környezet mellett sokkalta gyakoribb az akciókat végrehajtó államok részé-
ről egyfajta lex specials-ként a humanitárius jogra irányadó normatív és szokás-
jogi keretrendszerben értelmező irányvonal, ennek okán a jelen írás első körben 

5 Mahoney, John: First All-UAV Air Force Combat Wing Takes to the Skies Sans Pilots Over Iraq, in Giz-
modo.com. https://gizmodo.com/5036124/first-all-uav-air-force-combat-wing-takes-to-the-skies-sans-
pi lots - over-iraq (letöltve: 2019. augusztus 19.)

6 Guy, Jack: Russia has released footage of its new ’Hunter’ stealth attack drone, in CNN. https://edition.
cnn.com/2019/08/08/europe/russia-hunter-drone-scli-intl/index.html (letöltve: 2019. augusztus. 19.)

7 Peck, Michael: A really big deal: China is a drone superpower, in Task & Purpose. https://taskandpurpose.
com/china-drone-superower (letöltve: 2019. augusztus 19.)

8 Lásd például: Drónok: Európa 10 éves lemaradásban. In Index. http://index.hu/kulfold/2013/06/16/
dronok_europa_10_eves_lemaradasban/ (letöltve: 2019. augusztus 25.); Sprenger, Sebastian: US drone 
maker senses a leg up in Europe, in Defesne News. https://www.defensenews.com/digital-show-dailies/
paris-air-show/2019/06/21/us-drone-maker-senses-a-leg-up-in-europe/ (letöltve: 2019. augusztus 19.)

9 A téma vonatkozásában lásd még: Kelemen Roland – Németh Richárd: Multidisciplinary Approach of 
the Concept and Characteristics of the Cyberspace. In Glavanits Judit, Király Péter Bálint: Law 4.0 
Challenges of the Digital Age. Győr, Széchenyi István Egyetem Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi 
Kar, Nemzetközi Köz- és Magánjogi Tanszék, 2019, 49–59. o.
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a dróntámadásoknak a hadijogban elfoglalt helyéről értekezik. Ennek vizsgálatát követi 
a jus in bello alapelveinek való megfeleltethetőség kérdése, kiemelt figyelmet szen-
telve a városi hadviselés nehézségeinek és a művelettervezés által betöltött szerepnek. 

A szerző meglátása szerint a jelen esetben gyakrabban választott különös szabály 
jogelvi tekintetben hiába rontja le az általános szabályt, a lex generalis emberi jogi 
aspektusokat szintén áttekintés tárgyává teszi. A fejezet így kitekintést tesz a célzott 
likvidálásokhoz tapadó problémakörökre, kiváltképpen a humanitárius joggal szük-
ségképpen kölcsönhatásban levő emberi jogi jogsérelem és az ahhoz kapcsolódó jog-
érvényesítés korántsem teljes körűen tisztázott kérdéseire.

A felfegyverzett drónok alkalmazásának jogi elemzésekor a felismert jelenségek 
összegző szemlélete mellett nem negligálható azoknak a nemzetközi jogi környe-
zet egészére gyakorolt, vagy potenciálisan jelentkező hatásainak áttekintése sem, 
melyet a közvetett hadviselés felé elmozdulás egyik pilléreként tekinthető technikai 
vívmány jelenségén túl az aszimmetrikus és a hibrid hadviselés széleskörűen elfo-
gadott primátusa tesz indokolttá.

II. 1. A drónok mint fegyverrendszer

Az UCAV-k hadijogi aspektusból történő vizsgálatához megkerülhetetlen a jogszerű 
fegyverrendszerként értelmezhetőségük. A drónok kategóriája alapvetően minden 
távirányított, emberi személyzet nélküli, repülésre alkalmas eszközt magában fog-
lal, a játékboltokban kapható legegyszerűbb daraboktól a több tonna súlyú, többszáz 
millió dollárt érő katonai típusokig. 

Ebből adódóan a drónok katonai jellegét a távirányítottságon vagy az automati-
zált működésen felül felderítő-, híradó-, speciális (lőszert, egyéb harcanyagot stb.) 
szállító, vagy tüzelési képességek megléte határozza meg, egyúttal megnyitva a fegy-
verrendszerként értelmezhetőségüket.10

Alkalmazásuk vitathatatlan térnyerést tudhat a magáénak a pilótával rendelkező 
légi járművekkel – és meg inkább a szárazföldi, illetőleg a tengeri haderőnemek 
nyújtotta lehetőségekkel – szemben, amelyben kulcsszerepet játszik a tény, hogy 
a harctéri helyzetfelmérés és a döntéshozatal mechanizmusa a közvetlen emberi 
részvétel esetén sokkalta inkább igényel azonnaliságot. Ezzel ellentétben a drónok 
olyan komfortelemet képesek nyújtani egy parancsnok taktikai döntéseihez, amely 
átfogó, részletes képet, zavartalanabb mérlegelési lehetőséget és kontrolálhatóbb 
tűzparancsot vagy tűzfeladat-kiadást biztosíthat. Mindezt a technikai körülmények 
mellett az is eredményezi, hogy mind az eszközök irányítása, mind pedig a helyzet-
feldolgozás többszemélyes csapatok feladata, a harcoló és a harctámogató tevékeny-
ségek újszerű átmenetét képezve.11 Ez az átmenet pedig olyan hibridként szolgálhat, 

10 Atherton, Kelsey D.: Flying Robots 101: Everything You Need to Know About Drones, in PopSci.com. 
http://www.popsci.com/technology/article/2013-03/drone-any-other-name (letöltve: 2019. augusztus 23.)

11 Valdes, Robert: How the Predator UAV Works, in How Stuff Works. http://science.howstuffworks.com/
predator.htm (letöltve: 2019. augusztus 23.) [Továbbiakban: Valdes]
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amely igazoltan váltja fel a hadviselésnek nemcsak az elmúlt évtizedekben kiala-
kult jellegét, hanem annak a kezdetektől fennálló, leglényegibb tulajdonságait is.12 
Egy fejlett megfigyelő rendszerrel, élő kamerakép közvetítésére alkalmas infokom-
munikációs rendszerelemmel, éjjellátó infrakamerával, hőszenzorral, GPS-szel, 
mesterséges intelligenciával párosított célzórendszerrel és ebből adódóan lőszerrel 
ellátott drón a megfelelő kezelőszemélyzettel voltaképpen önmagában alkalmas a 
parancsnoki felderítésre, a legpontosabb híradásra és a legprecízebb tüzelésre úgy, 
hogy ezzel több tíz harctámogató és harcoló katonát tart távol a közvetlen életve-
szélytől.13

A drónok hosszú távon mutatkoznak az egyik legeredményesebb eszköznek a 
terrorizmus elleni küzdelemben. Vajon hogyan képes egy ilyen újszerű és komplex 
fegyverrendszer a hadijog által teremtett azon feltételeknek megfelelni, amelyek hatá-
rozottan tiltják vagy korlátozzák egyes fegyverek alkalmazhatóságát? A két világ-
égés borzalmai, a technika fejlődésének a fegyverkezésbe begyűrűző vagy sokszor 
éppen onnan kiinduló hatása, valamint az atomfegyverkezés elrettentő ereje alakított 
ki támadhatatlan konszenzust csaknem minden állam között abban, hogy a hadvise-
lés módjai és eszközei nem maradhatnak korlátozások nélkül: az így elvesztett pilla-
natnyi előny mögött sokkalta erősebbé vált a beláthatatlan következmények veszélye. 

Ezen alapelvek értelmezéséhez kiindulási pontként a Vöröskereszt Nemzetközi 
Bizottságának (ICRC) a nemzetközi szokásjogi szabályokat összegző tanulmányát 
szem előtt tartva, a fegyverhasználathoz kapcsolódó általános elvek körében a nem-
zetközi és nem nemzetközi fegyveres konfliktusokra is irányadó 70. és 71. szabály 
egyértelmű megfogalmazását találjuk: 

„70. szabály. Tilos olyan hadviselési eszközöket és módokat használni, amelyek 
természetüknél fogva túlzott sérülést vagy szükségtelen szenvedést okoznak. 71. sza-
bály. Tilos az olyan fegyverek használata, amelyek természetüknél fogva megkülön-
böztetés nélküliek.”14

E szokásjogi keretrendszerre helyezkedve már kategorizálható a fegyveres konf-
liktusokban tiltott fegyverek két csoportja: az ellenségeskedésben részt vevő és attól 
független entitások megkülönböztetésére alkalmatlan, valamint a szükségtelen szen-
vedést okozó eszközök köre. A kritériumrendszert normatíve a háború áldozatainak 

12 Walsh, James Igoe: The Effectiveness of Drone Strikes in Counterinsurgency and Counter terrorism 
Campaigns, Carlisle, Pennsylvania, Strategic Studies Institute and U.S. Army War College Press, 2013. 
12–14. o. (Továbbiakban: Walsh)

13 Surveillance Drones, in Electronic Frontier Foundation. https://www.eff.org/issues/surveillance-drones 
(letöltve: 2019. augusztus 23.)

14 Henckaerts, Jean-Marie: Study on customary international humanitarian law: A contribution to the 
under standing and respect for the rule of law in armed conflict, in International Review of the Red Cross, 
Vol. 87, No. 857, 2005, 204. o. A fordítás forrása a tanulmánynak az ICRC által hivatalosan kiadott, 
dr. Varga Réka (az ICRC Közép-Európai Regionális Képviseletének jogi tanácsadója) fordításában 
elkészült magyar változata: Henckaerts, Jean-Marie: Tanulmány a nemzetközi humanitárius szokásjog-
ról: Hozzájárulás a fegyveres összeütközések során alkalmazandó jogszabályok megértéséhez és tiszte-
letben tartásához. In International Review of the Red Cross 87. évf. 857. sz. 2005, 204. o.
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védelmére vonatkozóan Genfben 1949. augusztus 12-én kötött Egyezmények I. kiegé-
szítő Jegyzőkönyve (a továbbiakban: I. kiegészítő Jegyzőkönyv) szabályozza, amely az 
51. cikk (4) bekezdésben polgári lakosság védelmét érintően tilalmazza a megkülön-
böztetés nélküli támadást, 

„a) amely nem meghatározott katonai célpont ellen irányul;
b) amelynek során olyan harcmódot, vagy harceszközt alkalmaznak, amelyet 

nem lehet meghatározott katonai célpont ellen irányítani, vagy
c) amelynek során olyan harcmódot, vagy harceszközt alkalmaznak, amelynek 

hatásait nem lehet a jelen Jegyzőkönyv kívánalmai szerint korlátozni;
és ezért minden ilyen esetben megkülönböztetés nélkül egyaránt sújtja a katonai 

célpontokat és a polgári személyeket, illetve polgári javakat.”15

A szükségtelen szenvedést okozó fegyverek tilalmazása az 1977. évi genfi 
I. kiegészítő Jegyzőkönyv szerkezetéből kiindulva még inkább kardinális szerepet 
tölt be a fegyverrendszerek tekintetében, hiszen a 35. cikk (2) bekezdése a hadvi-
selési módok és eszközök általános szabályainál deklarálja, hogy tilos „olyan fegy-
vereket, lövedékeket és anyagokat, valamint olyan hadviselési módokat alkalmazni, 
amelyek felesleges károkat vagy szükségtelen szenvedést okoznak”.16

Mind a normatív szabályokból, mind pedig a drónok nyújtotta, fentiekben rész-
letezett stratégiai és taktikai lehetőségekből arra a következtetésre juthatunk, hogy 
e fegyverrendszerek akadálytalanul illeszthetők be az irányadó nemzetközi jogi 
keretek közé. E meglátást osztja az ICRC elnöke is, akinek véleménye szerint a 
nemzetközi hadijogi szabályozói környezet nem tiltja és nem is korlátozza kife-
jezetten a drónok alkalmazását. Azok jellegükből adódóan kifejezetten alkalma-
sak az I. kiegészítő Jegyzőkönyv általános elvei szerinti művelet végrehajtására, 
e tekintetben semmiben sem térnek el a személyzettel rendelkező légi járművek-
től.17 Ugyanakkor megkerülhetetlen hozzátenni, hogy a sokrétű alkalmazhatósá-
gukból és felszerelhetőségükből adódóan éppúgy bele is ütközhetnek a korlátozó 
vagy tiltó rendelkezésekbe, amennyiben a megkülönböztetés elvének nem képe-
sek eleget tenni, céljuk a szükségtelen szenvedés és sérelem, vagy alkalmazásuk 
ezen eredményekre vezethet. A fejlett, precizitásra alkalmas és legfőképpen gaz-
dag választási lehetőséget nyújtó megoldások pedig az emberi tényező felelősségét 
hangsúlyozzák, és habár a drónok eredendően nem jogsértő megoldásokat kínál-

15 A háború áldozatainak védelmére vonatkozóan Genfben 1949. augusztus 12-én kötött Egyezmények  
I. kiegészítő Jegyzőkönyve [továbbiakban: I. kiegészítő Jegyzőkönyv] 51. cikk (4) bek. A fordítás forrása: 
a háború áldozatainak védelmére vonatkozóan Genfben 1949. augusztus 12-én kötött Egyezmények I. és II. 
kiegészítő Jegyzőkönyvének kihirdetéséről szóló 1989. évi 20. törvényerejű rendelet.

16 I. kiegészítő Jegyzőkönyv 35. cikk (2) bek. szükségtelen szenvedést vagy sérülést okozó fegyvereket ti-
lalmazó egyezmények a fegyverkezés folyamatos fejlődéséből adódóan folyamatosan születnek. Példá-
ul már az 1899-es hágai Egyezmény tiltotta az expanzív lövedékek („dum-dum” golyó) alkalmazását, 
a vegyifegyverek kifejlesztésének, gyártásának, felhalmozásának és használatának tilalmáról, valamint 
megsemmisítéséről 1993-ban Párizsban köttetett egyezmény.

17 The use of armed drones must comply with laws, in ICRC.org. https://www.icrc.org/en/doc/resources/
documents/interview/2013/05-10-drone-weapons-ihl.htm (letöltve: 2019. augusztus 25.)



│ 177A felfegyverzett drónok alkalmazásának jogi kérdései

nak, használatukat esetenként vizsgálni kell, amiből adódóan e kérdéskör minden-
képp konstans tárgyát képezi a nemzetközi jognak.

II. 2. A drónok alkalmazásának keretei a nemzetközi humanitárius jogban

Minthogy bizonyítást nyert a felfegyverzett drónoknak a jogszerű kereteken belül 
elhelyezkedni képes fegyverrendszerként való alkalmassága, így szükségszerű a 
jelenséget a jus in bello fegyveres konfliktusainak szisztémájában is megfelelően 
elhelyezni. A különböző fegyveres összeütközések kategorizálása már csak azért 
sem mellőzhető, mert a nemzetközi humanitárius jogi kritériumok szerinti beso-
rolásuk különböző, de minden esetben érdemi következményeket, a résztvevőknek 
pedig egymástól elkülönített jogokat és kötelezettségeket vonnak maguk után.

A humanitárius jog a fegyveres konfliktusok tekintetében két kategóriát külön-
böztet meg: a nemzetközi, valamint a nem nemzetközi fegyveres konfliktusokat. 
E dichotómia a rá nehezedő kortárs kihívások ellenére megszilárdult egységet 
képvisel, amely mellett további kategóriákat a jogtudomány markánsan nem kör-
vonalaz.18 

A humanitárius jogi terminológia ugyanakkor nem rendelkezett egységes foga-
lommal a fegyveres konfliktusokra, csupán azokat a már említett nemzetközi és 
„nem nemzetközi jellegű” csoportokra bontotta.19 

Nagyban támaszkodhatunk a volt Jugoszlávia területén 1991-től kezdve elköve-
tett, a nemzetközi humanitárius jogot súlyosan sértő cselekményekért felelős sze-
mélyek megbüntetésére létrejött Nemzetközi Törvényszék (International Criminal 
Tribunal for the Former Yugoslavia, ICTY) széles körben elfogadott, általános meg-
határozására, amely szerint „fegyveres konfliktus akkor áll fenn, ha államok között 
fegyveres erőszak történik, vagy ha hosszabb ideig tart fegyveres erőszak kormány-
zati erők és szervezett fegyveres csoportok között vagy ilyen fegyveres csoportok 
között egy államon belül”.20

E meghatározás szerint, ha az államok egymással szemben fegyveres erőhöz 
folyamodnak, az intenzitástól függetlenül nemzetközi fegyveres konfliktus alakul ki. 
Ezzel szemben egy nem nemzetközi fegyveres konfliktus fennállásához két kumula-
tív feltételnek a teljesülése is szükséges: egy kellőképpen kiterjedt (adott intenzitási 

18 A jelenlegi rendszer fenntartásának támogatására példaként lásd: Akande, Dapo: Classification of 
Armed Conflicts: Relevant Legal Concepts, in Wilmshurst, Elizabeth (szerk.): International Law and the 
Classification of Conflicts, Oxford, Oxford University Press, 2012, 56. o.; International Committee of the 
Red Cross Opinion Paper: How is the Term ‘Armed Conflict’ Defined in International Humanitarian Law? 
2008. március. 1. o.; Ezzel ellentétes álláspontra példaként lásd: Stewart, James G.: Towards a Single 
Definition of Armed Conflict in International Humanitarian Law: A Critique of Internationalized Armed 
Conflict, in International Review of the Red Cross 850, 2003, 313. o

19 Az 1949-es Genfi Egyezmények közös 3. cikke. A cikk egyébként irrelevánsnak tartja azt, hogy a Genfi 
Egyezmények felei közül valamelyik a hadiállapot beálltát elismeri-e, vagy sem.

20 The Prosecutor v. Tadić, ICTY, Decision on the Defence Motion for Interlocutory Appeal on Jurisdiction, 
2 October 1995, Case No. IT-94-1-AR72. 70.
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szintet átütő) fegyveres erőszaknak a megléte, amelyben a részt vevő feleknek leg-
alább az egyike szervezett fegyveres csoportnak tekinthető. 

Mindezekre tekintettel két fontos tényező figyelhető meg. Egyrészt a részt vevő 
felek felépítése és státusa merőben más: csupán a nemzetközi fegyveres konfliktu-
sok feltételeznek szuverenitást, a nem nemzetközi fegyveres konfliktusok minimá-
lis feltétele a résztvevők egyikének szervezettsége. Másrészt a fegyveres erőszak 
intenzitásának „küszöbértéke” szignifikánsan eltér: egy nemzetközi fegyveres kon-
fliktus kialakulása a nem nemzetközi fegyveres konfliktusokhoz mérten sokkal 
alacsonyabb határokat kell, hogy áttörjön.21 A fegyveres erőszak intenzitása és a 
szervezett fegyveres csoport feltétele olyan határvonalat is húz, aminek értelmében 
az ennél a szintnél alacsonyabb belső zavargások, zendülések, illetve terrorista cse-
lekmények sem lehetnek alapvetően a nemzetközi humanitárius jog tárgyai, nem 
tekinthetők fegyveres konfliktusnak. A rendszer e sajátossága már csak azért is 
kiemelendő, mert a kritériumkettős olyan magas intenzitású, fegyveres és erőszakos 
cselekményeket zár ki, amelyek a szervezett fegyveres csoportok hiányában fősza-
bály szerint semmi esetre sem tekinthetők fegyveres konfliktusnak.

Hogyan helyezhetjük el mindezek tükrében a felfegyverzett drónokkal – kivált-
képpen a terrorizmus elleni fellépés keretében – végrehajtott műveleteket a huma-
nitárius jog kettős tagolásában? Tekintettel a fegyveres konfliktusokkal szemben 
támasztott „intenzitási minimumra”, a dróntámadások ekképpen történő kategori-
zálására a kritériumokat sok esetben újraértelmező koncepciók sora tett vállalást. 
Ki kell emelni, hogy csakúgy, mint a jogszerű fegyverrendszerként értelmezhetőség 
vizsgálatakor, a csoportosítás itt is esetenként tér el.

Az Egyesült Államok 2001 után pártoldaltól függetlenül háborút deklarált az 
al-Kaida szervezete ellen,22 és a terrorista entitás is a nagyhatalom elleni dzsihádra 
szólította fel híveit. A „terror elleni globális háború” koncepciója a nemzetközi fegy-
veres konfliktusokon kívül helyezi el az akciókat arra tekintettel, hogy az az álla-
mok közötti fegyveres erőszakot feltételezi. A szerző meglátása szerint e kritérium 
dogmatikai okokból is nehézkesen lehetne tágítható még olyan szintű nem állami 
szereplők vonatkozásában is, mint az Iszlám Állam, amely kiterjedtsége csúcsán 
önmagának vindikált államiságán túl számos igazgatási lépést is tett.23 A Bush-

21 Az elhatárolás kérdései tekintetében lásd: International Committee of the Red Cross: International 
Humanitarian Law and the Challenges of Contemporary Armed Conflicts, A Vöröskereszt és a Vörös 
Félhold szervezeteinek Nemzetközi Szövetségének 31. Konferenciájáról készült kivonat, 2011, 8. o.; 
Milanovic, Marco – Hadzi-Vidanovic, Vidan: A Taxonomy of Armed Conflict’, in White, Nigel D. – Hen-
derson, Christian (szerk.): Research Handbook on International Conflict and Security Law, Edward 
Elgar, 2012.

22 Barack Obama declares the ‚War on Terror’ is over. In The Telegraph. https://www.telegraph.co.uk/news/
worldnews/barackobama/7772598/Barack-Obama-declares-the-War-on-Terror-is-over.html (letöltve: 
2019. október 22.)

23 Az állami törekvéseket, de alapvetően az állami szereplők sajátosságait részben magáénak tudó, nem ál-
lami entitások megítélése a nemzetközi jogban több szinten képezi jogvita alapját. Ennek kapcsán lásd: 
Spitzer Jenő: Önvédelem versus terrorizmus: Az erőszak tilalma és az önvédelem joga a nemzetközi jogban, 
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adminisztráció a terroristákat célzó dróntámadásait a nem nemzetközi fegyveres 
konfliktusok keretei közé sem tartotta beilleszthetőnek, meglátásuk szerint az 
extraterritoriális műveletek a genfi jog szigorú területi megkötésébe ütköznek: nem 
egy adott állam harcol a területén vele szemben ellenségeskedő fegyveres csopor-
tokkal, pontosabban az Egyesült Államok ezt a tevékenységet nem a saját szuverén 
államhatárai között folytatja. Ennek a területi restrikciónak a merev értelmezését 
– ahogyan azt a fejezet a későbbiekben, részleteiben kifejti – a jogtudomány nagy-
mértékben kétségbe vonja.24 A Bush-kormány direktívájára azonban számos jogtu-
dósi állásfoglalás hivatkozott arra a megállapításra jutva, hogy a jelenség kereteit 
csakis egy, a nemzetközi és nem nemzetközi konfliktus közötti átmenetként lehet 
értelmezni. Mint átmenetet, részben a nemzetközi fegyveres konfliktusra, részben 
pedig a nem nemzetközi fegyveres konfliktusokra irányadó szabályokból táplál-
kozó kategóriaként vázolták fel, ám a koncepció nem mutat egységet abban, mely 
elemet is kívánja a magáénak tudni és melyeket nem, továbbá nem oldja fel a nem-
zetközi konfliktusok államköziséghez kötött szemléletét és a nem nemzetközi fegy-
veres konfliktusok területi restrikcióját sem.25

Eltérő irányvonalat képvisel azon jogtudósi, valamint Izrael Legfelsőbb Bírósága 
által kimunkált bírói26 álláspontok csoportja, amely a terrorista entitások elleni cél-
zott támadások határon átívelő, extraterritoriális jellegét megfogva tekinti alkalmaz-
hatónak a nemzetközi fegyveres konfliktusok normáit. A meglátás tulajdonképpen 
mellőzi azt a megkötést, miszerint nemzetközi konfliktusnak az államok közötti 
fegyveres erőszakot és a felszabadító háborút tekinthetjük, az államhatáron átíve-
lés mellett pedig a szokásjogi kikristályosodásra helyezi a hangsúlyt. Ezt azonban 
markánsan nem támasztja alá az államok gyakorlata.27 Mindezektől függetlenül a 
terrorizmus elleni harc tekintetében a nemzetközi fegyveres konfliktus lehetősé-
gétől teljes egészében nem zárkózhatunk el: a mögöttük húzódó állami támogatás 
vagy detektálható mulasztás az érintettet szintén a konfliktus szereplőjévé teheti, 
ami által egy már lényegesen összetettebb, de nemzetközi fegyveres konfliktusra 
alapot adó helyzet teremtődik.

különös tekintettel az Iszlám Állam elleni nemzetközi fellépés lehetőségeire. Budapest, Magyar Katonai 
Jogi és Hadijogi Társaság 2019, 28–30. o. és 52–56. o.

24 Radin, Sasha: Global Armed Conflict? The Threshold of Extraterritorial Non-International Armed 
Conflict, in International Law Studies 89. évf. 1. sz., 2013, 702–703. o. (Továbbiakban: Radin)

25 Pejic, Jelena: The Protective Scope of Common Article 3: more than meets the eye, in International Review 
of Red Cross 93 évf. 881. sz., 2011, 1–37. o.

26 HCJ 769/02 Public Committee against Torture, in Israel v. Government of Israel 2006, 18. 2. bekezdés.
27 Szokásjoggá akkor válhat az állami gyakorlat, ha az államok véleményének domináns hányada képviseli 

azt a meggyőződést, hogy rájuk nézve kötelező az a cselekmény vagy tartózkodás, amelyet végrehajtanak. 
Lásd: Shaw, Malcolm N.: International Law. Seventh edition, Cambridge, Cambridge University Press, 
2014, 60. o.
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A legelfogadottabb nézet a célzott támadásokat a nem nemzetközi fegyveres 
konfliktusok keretében képzeli el, annak területi kötöttségeit – ahogyan a szerző azt 
már előre vetítette – tágan értelmezve. 

E nézet az Amerikai Egyesült Államok Legfelsőbb Bíróságának támogatottsá-
gát is élvezi, amely a Hamdan-ügyben28 foglalt állást a nem nemzetközi konfliktus 
szabályainak alkalmazhatósága mellett. A koncepció képviselői a területi restrikciót 
a hadviselés átalakuló dimenzióiban egész egyszerűen meghaladottnak tartják, egy-
úttal kiemelve, hogy a genfi jog szabályrendszere minden más aspektusban alkal-
masnak bizonyul.29 A fejezet a továbbiakban ezen álláspontot elfogadva vizsgálja a 
felfegyverzett drónokkal terrorista entitások ellen végrehajtott műveleteket. A szerző 
elfogadása szkepticizmussal társul: meglátása szerint az extraterritoriálisan kifejtett 
fegyveres erőszak óhatatlanul csorbíthatja a területében érintett államnak mint har-
madik szereplőnek a szuverenitását. E tény, habár az ismert állami gyakorlat alap-
ján csupán résnyire, megnyitja a művelet végrehajtója és a szuverén állam közötti 
fegyveres konfliktus lehetőségét, ezt pedig a terroristákat egyébként nem támogató 
és nem irányító állam fellépni képtelensége, beletörődése, kifejezett kérése vagy a 
műveletekhez való hozzájárulása zárhatja ki. A genfi jog értelmében nem szükséges 
mindkét fél részéről elismerni a háborús helyzetet ahhoz, hogy nemzetközi fegyve-
res konfliktusról beszélhessünk, de tekintettel arra, hogy a terroristákat célzó állam 
alapvetően csak erre a nem állami szereplőre koncentrál, a szuverenitásában sérült 
állam gyakorlatilag mindaddig érintetlen marad a fegyveres konfliktustól, amíg át 
nem lépi a beletörődés vagy a fellépés komfortzónáját.

Amennyiben elfogadjuk azt a többségi jogvéleményt, hogy a terroristákat célzó 
dróntámadások a nem nemzetközi fegyveres konfliktusok szabályrendszerében 
vizsgálhatók, úgy sorra kell vennünk az ahhoz tartozó általános, kötelező erővel bíró 
alapelveket. Ezek megfelelő szintű és együttes szem előtt tartásával a dróntámadások 
jogszerűsége nagyban megválaszolható, hiszen egy olyan limitet jelentenek, ami 
fölött elképzelhetetlen a humanitárius jogsértés elmaradása. A dróntámadások 
tekintetében három alapelv vizsgálható a leginkább: a megkülönböztetés elve, 
az arányosság elve és az elővigyázatosság elve. Fontos, hogy ezeknek az alapelvek-
nek a művelet során végig meg kell felelni, tehát az adott harccselekményt a körül-
ményekhez mérten mindig hozzájuk kell tudni illeszteni.

II. 2. 1. A megkülönböztetés elve

A megkülönböztetés elve a hadviselőkre olyan kötelezettség, amely a polgári lakos-
ság és a kombattánsok közötti különbségtétel követelményét támasztja.30 A krité-
riumhoz szorosan kapcsolódik, de attól külön említhető meg a célzott objektumok 

28 Hamdan v. Rumsfeld, 548 U.S. 2006, 557. bekezdés.
29 Radin: i. m. 704–705. o.
30 I. kiegészítő Jegyzőkönyv 48. cikk.
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megkülönböztetésének feltétele, amihez az I. kiegészítő Jegyzőkönyv 52. cikkében 
megfogalmazottak, a polgári javak védelmének általános szabályai tapadnak. 

Az alapelvnek megfelelés tekintetében a kötet szerzőinek egy része a drónok min-
den korábbinál akkurátusabb technikai és stratégiai lehetőségét hangsúlyozzák,31 
más szerzők viszont ezt nem tartják elegendőnek ahhoz, hogy a városi környezetben 
történő bevetéseket fenntartások nélkül lehessen kezelni. Az utóbbi nézet képviselői 
nem kizárólag a kamerakép minőségében nem bíznak: nem tartják elképzelhetőnek 
azt, hogy az operátorok kétséget kizáróan tudják megkülönböztetni a civilek közé 
vegyülő, szintén civil ruhás célszemélyeket.32

A terroristák megkülönböztetésének nehézsége azonban nemcsak techni-
kai és optikai természetű, jogi státusuk meghatározása szintén kérdéseket vet fel. 
Kombattánsnak tekinhetők-e egyáltalán e támadások célzott alanyai? A jus in bello 
kombattáns terminológiát azokra a személyekre alakította ki, akik jogszerűen vesz-
nek részt az ellenségeskedésekben.33 Az ellenségeskedésekben részt vevő olyan 
fegyveres csoport tagjaira, akik a lakosságtól megkülönböztető jelzést viselnek, 
felelős parancsnokság alatt tevékenykednek, fegyverüket nyíltan viselik, továbbá 
tevékenységük során a humanitárius jog normáit magukra nézve kötelezőnek isme-
rik el.34 Ehhez egyértelmű jogosultságok társulnak: a kombattánsok nem büntethetők 
az ellenségeskedésekben való részvételért mindaddig, amíg humanitárius jogsértést 
nem követnek el, továbbá elfogásuk esetén élvezik a genfi jog szerinti hadifoglyo-
kat megillető bánásmód védelmét. Ezek mellett pedig hátrányuk is markáns, hiszen 
bármikor jogszerűen támadhatók. Aki ebbe a kategóriába a feltételek alapján nem 
tartozik bele, azt a hadijog főszabály szerint civilnek tekinti. A civilek támadása a 
hadijog normáiba ütközik, azonban az ellenségeskedésekben közvetlenül részt vevő 
polgári személy kizárólag erre az időintervallumra legális célponttá válik, azonban 
sem előtte, sem azt követően nem támadható.

Ha mindezeket összevetjük, máris nehézségbe ütközik a terroristák kombat tánsként 
értelmezése, a megkülönböztető jelzések alapvetően hiányoznak, a civil lakosság 
körében elkövetett kegyetlenkedések pedig eloszlatják a humanitárius jog szem előtt 
tartásának meglétét. Azonban nem szükséges mélyrehatóan szemlélni e kritériumo-
kat, amennyiben a továbbiakban is domináns opinio juris-ra támaszkodva nem nem-
zetközi konfliktusként tekintünk a terrorizmus elleni küzdelemre: a kombattáns-civil 

31 Groves, Steven: Drone Strikes: The Legality of U.S. Targeting Terrorists Abroad, in Backgrounder 
2788. sz., 2013, 11. o.

32 O’Connell, Mary Ellen: Unlawful Killing with Combat Drones. A Case Study of Pakistan, 2004–2009. 
Notre Dame Law School, Legal Studies Research Paper 9. évf. 43. sz., 2010, 21–26. o.

33 E jogszerűséget egyes szerzők talán pontosan az elmosódni látszó keretekre tekintettel külön kiemelik,  
a genfi jog szerinti kombattánsokat legitim, jogszerű, privilegizált (legitimate, lawful, privileged 
combattant) jelzővel erősítik meg. Lásd: Otto, Roland: Targeted Killings and International Law, with 
special respect to Human Rights and International Humanitarian Law, in Beiträge zum ausländischen 
öffentlichen Recht und Völkerrecht, Vol. 230, Springer, Berlin, Heidelberg, 2012, 325. o.

34 A hadifoglyokkal való bánásmódra vonatkozóan Genfben, 1949. augusztus 12-én kelt Egyezmény 
(III. Genfi Egyezmény) 4. cikk A) 2. bekezdés.
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elhatárolás a nemzetközi fegyveres konfliktusok sajátja. Erre tekintettel csak a jelen 
esetben extraterritoriálisan harcoló állam és vele szemben álló civilek szituációja 
értelmezhető, akik szigorúan az ellenségeskedés időleges helyzetében támadhatók 
jogszerűen. Az így emelkedő korlátok pedig teljesen elzárkóznak attól, hogy ezek az 
entitások nem egy felkelés jellegű, ad hoc tevékenységet folytatnak, hanem komoly 
szervezettséget, előzetes tervezettséget és jelentős a kombattánsi feltételeket bár csak 
részben teljesítő, de mégis katonai jelleget elérő viszonyt képviselnek. Így a műveletet 
végrehajtó koordinátorok a célszemély nyilvánvaló veszélyessége ellenére kénytelenek 
lennének annak az ellenségeskedésben in concreto részvételére várni. Ezt azonban 
az állami gyakorlat nem kívánja követni és a jogfejlesztés is törekszik ezt jogalappal 
alátámasztani.

A joghézag áthidalására a Nemzetközi Vöröskereszt is vállalást tett, egy értel-
mező iránymutatást adott ki az ellenségeskedésben közvetlenül résztvevőkre, ami 
szintén egy köztes kategória kialakításában látja a megoldást. 

A folyamatos harcosi funkcióval abból indul ki, hogy a terrorista sejtek nem úgy 
vesznek részt az ellenségeskedésekben, mint egy a felkelésbe becsatlakozó civil, 
hanem egy meghatározott fegyveres csoport állandó tagjaként. A harcokban való 
részvételük pedig gyakorlatilag nem szakad meg, így egyáltalán nem szűkíthető a 
támadhatóságuk egy definiált intervallumba. A kategória mindazonáltal nem feltétel 
nélküli. Egyrészt az adott személyek cselekményét akkor tekinti katonainak, ha az 
egy meghatározott kárértéket meghalad, ezzel kiemelve a tevékenységet a büntető-
jogi értelmezés kizárólagosságából. Másrészt ezt a kárt közvetlenül, egy lépcsőben 
kell okoznia az elkövetőnek, ami valójában egy olyan minimum, ami elemelheti a 
cselekményt a levée en masse alacsonyabb intenzitásától. Harmadrészt a koncep-
ció elvárja a cselekmény ellenséges töltetét, ami a szerző meglátása szerint szintén 
a büntetőjogi aspektustól elválasztás megkönnyítésére szolgálhat.35 

A feltételekről összességében mondható el, hogy jól láthatóan tűzik ki célul 
nemcsak a civilek és a terroristák biztosabb megkülönböztethetőségét, de igyek-
szenek csökkenteni a kizárólag politikai vagy kisebb szintű szimpatizálást mutató 
személyek célzott támadásának jogszerűként értelmezhetőségét is. A folyamatos 
harcosi kategóriája jól indokolt középutat mutat, de nem kerülte el a jogtudomány 
kételkedését. Az iránymutatás ellen érvelők főleg arra az általuk tényként kezelt 
eshetőségre támaszkodnak, hogy egy-egy terrorista csoport nem minden tagja 
fogja adott helyzetben elérni a Nemzetközi Vöröskereszt feltételeinek szintjét, ezzel 
pedig számos olyan helyzet adódhat, amiben több főt likvidáló művelet csak rész-
ben fog folyamatos kombattánsokkal végezni, az áldozatok között könnyűszerrel 
lehetnek még így is civilnek tekinthető terroristák.36

35 Melzer, Nils: Interpretive guidance on the notion of direct participation in hostilities under international 
humanitarian law, ICRC, 2009, 27–36. o.

36 Ennek kapcsán lásd: Alston, Philip: Report of the Special Rapporteur on the extrajudicial, summary or 
arbitrary executions. Study on targeted killings, United Nations, General Assembly, A/HRC/14/24/Add.6., 
2010, 19–20. o.
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II. 2. 2. Az arányosság elve

A humanitárius jog szerint kerülendő és tiltott olyan támadás megindítása, amely-
nek a várható katonai előnyéhez képest a polgári áldozatok száma vagy a polgári 
objektumokan keletkezett kár aránytalanul magas lenne.37 

A drónok alkalmazásának támogathatóságával összefüggésben szinte azonnal 
hivatkozhatunk ezen eszközök korábbian ismertetett precizitására, amely ha talán 
nem is tökéletes, de az egyéb megoldásokat jó eséllyel meghaladó lehetőséget hordoz 
magában. Azonban a jelenség kritikájának talán legfőbb és leginkább kikezdhetetlen 
éle kiváltképpen a napjainkban bizonyos mértékben már a nyilvánosság számára is 
számszerűsíthető és széles körben megismerhető veszteségek okán pontosan az ará-
nyosság elvének elégtelen szintű tiszteletben tartása. Emberi jogi szervezetek rendre 
hangot adnak a végrehajtott műveletekkel járó, aránytalanul magas civil halálesetek 
száma miatti aggodalmaiknak.38 Ez pedig többszörösen húzza alá az emberi tényező 
fontosságát, az operátori munka megkerülhetetlen nehézségeit és a felelős parancs-
noki döntést a várható katonai előny és a hadijogi alapelvek balanszának megterem-
tésekor.

Milyen objektív értéket képviselhet a viszonyítási alapul meghatározott, vár-
ható katonai előny? Luis-Moreno-Ocampo, a Nemzetközi Büntetőbíróság korábbi 
főügyésze az arányosság elvének magyarázatában – leszögezve, hogy önmagában a 
polgári áldozatok ténye nem sérti a humanitárius jog szabályait – arra a következte-
tésre jut, hogy az aránytalan polgári áldozat szándékos okozásával elkövetett hábo-
rús bűncselekmény abban az esetben valósul meg, ha az adott katonai célpont elleni 
támadással járó polgári sérülések és halálesetek arányaiban nyilvánvalóan túlmen-
nek az ahhoz kapcsolódó katonai előnyön, mindez előre látható és a támadást ennek 
tudatában kell megindítani.39 Moreno-Ocampo gondolatait szem előtt tartva újfent 
a parancsnoki tudatosságot helyezhetjük a középpontba, amihez egy felfegyverzett 
drón vagy alkalmas vagy alkalmatlan választásnak képes bizonyulni. Jól látható, 
hogy nem eszköz-specifikus, hanem alapvetően bármilyen távoli csapásmérésnél 
felmerülő problémába ütközünk.

Az arányosság elvének vizsgálata értelemszerűen elképzelhetetlen a megkülön-
böztetés elvének figyelembevétele nélkül. Ez azt is jelenti, hogy a terrorista elemek 
zavaros státusa, a jogi és gyakorlati elválasztás fentiekben taglalt nehézségei a városi 
környezetben a járulékos veszteségek megfelelő felmérését is bizonytalan terepre 
vihetik. Az emberi felelősség súlya és az esetenkénti vizsgálat e ponton is megkér-
dőjelezhetetlen marad.

37 I. kiegészítő Jegyzőkönyv 52. cikk (2) bekezdés.
38 Példaként lásd a Bureau of Investigative Journalism kutatását. https://www.thebureauinvestigates.com/

projects/drone-war (letöltve: 2019. augusztus 19.)
39 Luis Moreno-Ocampo’s letter concerning the situation in Iraq, Office of the Prosecutor, International 

Criminal Court, February 9, 2006, 5. o. http://www.iccnow.org/documents/OTP_letter_to_senders_re_
Iraq _9_February_2006.pdf (letöltve: 2019. augusztus 27.)
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II. 2. 3. Az elővigyázatosság elve

Az elővigyázatosság elve azt a követelményt jelenti, hogy a támadás tervezése, 
az arról való döntés, valamint a végrehajtás során a résztvevőknek a legnagyobb 
gondossággal kell eljárniuk annak érdekében, hogy elkerüljék, de legalábbis mini-
malizálják a járulékos veszteségeket. 

Ez a megfelelő fegyver vagy fegyverrendszer, valamint olyan katonai célpont 
kiválasztását jelenti, amely a lehető legkevesebb járulékos kár kockázatával jár, vala-
mint a támadás törlésének vagy felfüggesztésének követelményét kielégíti, ameny-
nyiben jogszerűtlen célpontokat támadnának vagy a támadás az arányosság elvének 
megsértésével járna.40 A tárgyalt alapelvek közül az elővigyázatosság elvének betar-
tása az operátor részére morális tisztaságot teremthet, egybekötve egy olyan szem-
lélet elvárásával, ami a megkülönböztetés és az arányosság elvének szisztematikus 
ellenőrzését külön megerősíti.41

Az I. kiegészítő Jegyzőkönyv 58. cikke az összeütköző feleket arra is kötelezi, 
hogy „a katonai célpontok környékéről eltávolítsák az ellenőrzésük alatt levő polgári 
lakosságot, polgári személyeket és javakat”, tilalmazza, hogy „sűrűn lakott terüle-
teken vagy azok közelében katonai célpontokat létesítsenek”, valamint elvárja, hogy 
védelmezzék „az ellenőrzésük alatt levő polgári lakosságot, polgári személyeket és 
javakat a harctevékenységgel járó veszélyektől”. A terroristák elleni nemzetközi fel-
lépést tekintve e feltételek aligha konvertálhatók a gyakorlat megoldásaiban, ugyan-
akkor a szerző meglátása szerint a felfegyverzett drónok a korábban ismertetett 
specifikációjukkal és az emberi tényező hangsúlyának szem előtt tartásával ettől 
függetlenül is az egyik legalkalmasabb eszközök. Ha alapul vesszük a drónok abbéli 
kapacitását, hogy órákon keresztül képesek a célpontjaikat és azok környezetét meg-
figyelni, méretük és nagy skálán választható sebességük pedig többféle dőlésszöggel 
párosulva képes tüzelni, és hogy mindezek mellett a feldolgozható részletes adatok 
biztosításával milyen mértékben képesek a parancsnoki döntést elősegíteni, a dilem-
mák egy része könnyen megszüntethető.42

III. A DRÓNOKKAL VÉGREHAJTOTT, ÚGYNEVEZETT  
„CÉLZOTT LIKVIDÁLÁSOK” EMBERI JOGI VETÜLETEI

Ahogyan azt a fejezet alapvetése előrebocsátotta: nem mindegyik dróntámadás 
illeszthető be a jus in bello szerinti fegyveres konfliktusok rendszerébe. A huma-
nitárius jog lényegében lex specialisként mutatkozik, amely lerontja a lex generalis 
emberi jogi normakeretet az egyéni jogvédelem fegyveres konfliktusok során tör-

40 I. kiegészítő Jegyzőkönyv 57. cikk (2) és (3) bekezdés.
41 Lásd: Corn, Geoffry: Precautions to minimize civilian harm are a fundamental principle of the law of war, 

in Just Security. https://www.justsecurity.org /24493/obligation-precautions-fundamental-principle-law-
war (letöltve: 2019. október 23.)

42 Rosén, Frederik: Extremely Stealthy and Incredibly Close: Drones, Control and Legal Responsibility, 
in Journal of Conflict Security Law, 2013.
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ténő biztosítása tekintetében.43 Az, hogy erre a lerontásra mekkora esély nyílik, 
javarészt a célzott támadás és az aktív harctér távolságán, valamint az adott sze-
mély elfoghatóságán múlik. A harcokhoz való közelség és az élve elfogás csökkent 
lehetősége a humanitárius jognak kedvez, azonban ezektől távolodva az emberi jogi 
irány erősödik. Vitathatatlan a két jogi rezsim szoros kölcsönhatása.44 Az államok 
felelősségvállalása minden esetben egyértelmű, ehhez pedig nemcsak a két irányvo-
nal közül kell a vizsgálatkor választani, de magának a célzott likvidálásnak a körül-
határolása sem kerülhető el.

Első lépésként meg kell határoznunk a „célzott likvidálás” (targeted killing) 
fogalmát és el kell határolnunk a jellegében hasonlóságot mutató halálbüntetéstől 
és a merénylettől. A „célzott likvidálás” olyan erőszak alkalmazását jelenti, amely-
hez megfontolt szándék és a nemzetköz jog valamelyik szereplőjének betudhatósága 
tartozik. 

A fogalom magában hordozza azt is, hogy a célszemély nincs az adott cselek-
ményt végrehajtó őrizetében. Az, hogy a célzott likvidálás mögött milyen szándék 
húzódik, sokrétű: szó lehet a generális prevenciótól, de a meghatározott egyénben 
rejlő kiemelt veszélyforrásról is. Maga a likvidálás teljesen idegen a célszemély 
bárminemű kombattánsi jellegétől, kizárólag a veszélyességre fókuszál, függet-
lenül attól, hogy az ellenségeskedésben való részvétel éppen megállapítható-e. 
A célzott likvidálás és a halálbüntetés mutat hasonlóságokat, hiszen mindkét eset-
ben állami oldalról történik meg az egyén életének az elvétele. Fontos különbség 
azonban abban mutatkozik, hogy a halálbüntetés jogalapja jogerős bírói döntés-
ből fakad, ami egyszerűen nem párosítható a célszemély katonai vagy hírszer-
zési úton történő kiiktatásával. Az pedig, hogy egy ilyen művelet vonatkozásában 
célzott likvidálás merényletként (assassination) történik, a nemzetközi jogi jog-
alap kifejezett meglététől függ. Ennek hiányában ugyanis legfeljebb politikailag 
alátámasztott az ölési cselekmény, ami kizárólag a merénylet dimenziójában válik 
értelmezhetővé. Megállapítható, hogy míg a célzott likvidálás és a halálbüntetés 
között éles a határvonal, az a merénylet tekintetében a nemzetközi jogalapot sok 
esetben a keretrendszert tágító szemléletek mentén igazoló nézetek okán elhomá-
lyosulhat.45

A célzott likvidáláshoz fűződő emberi jogi jogsérelemnél szinte azonnali kapcso-
latként emelhetjük ki az élethez és az emberi méltósághoz való jog sérelmét, de leg-
alább ilyen markánsan rajzolódik ki az elhunyt hozzátartozóinak vagy éppen magát 

43 Melzer, Nils: Human Rights Implications of the Usage of Drones and Unmanned Robots in Warfare, 
Directorate General for the External Policies of the Union, Directorate B, Policy Department, 2013, 
15–16. o. (Továbbiakban: Melzer)

44 Lubell, Noam: Fragmented Wars: Multi-Territorial Military Operations against Armed Groups, in Inter-
national Law Studies, Volume 93, No. 1, 2017, 235–249. o.

45 Blum, Gabriella – Heymann, Philip: Law and Policy of Targeted Killing, in Harvard National Security Jour-
nal 1/2010, 148. o.; Plaw, Avery: Targeting Terrorists: A License to Kill?, London, Routledge, 2008, 3. o.; 
Yoo, John: Assassination or Targeted Killings after 9/11, in New York Law School Review 56. évf. 1. szám, 
2011, 79. o.
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a támadást túlélt személynek a törvényes bíróhoz való joga. Komplexebb kérdéseket 
nem ezek azonosítása, hanem az emberi jogot koncentráló nemzetközi szerződések 
hatálya vált ki. Tételesen azt jelenti, hogy vizsgálandó a drónt küldő állam jogha-
tósága a célzott személy esetében, megállapítható-e az emberi jogi egyezmények 
extraterritorális alkalmazhatósága? 

Ezzel összefüggésben e fejezet az Emberi Jogok Európai Bíróságának (EJEB) és 
az Emberi Jogok Amerikaközi Bíróságának (EJAB) a gyakorlatát, valamint a kap-
csolódó jogtudósi álláspontokat vizsgálja.46

Az EJEB gyakorlatában mérföldkövet a Banković-ügy jelentett, amelyben a 
bíróság a volt Jugoszlávia ellen a délszláv válság idején intézett NATO-bombázás 
elhunytjai tekintetében tett állásfoglalást. Az Emberi Jogok Európai Egyezménye 
extraterritoriális hatályának megállapíthatóságához az EJEB két diszjunktív krité-
riumot határozott meg. 

Az egyik eset az, amikor egy állam katonai megszállásként, egy másik állam 
hozzájárulása vagy hívása okán effektív ellenőrzés alatt tud tartani egy a szuverén 
állam területén kívül eső területet. A másik kivétel értelmében a likvidáló állam 
diplomatái, konzuli képviselői vagy ügynökei útján vagy joghatósága alá tartozó 
járművön (különösen hajón vagy repülőeszközön) hajtja végre a cselekményt.47 
Az EJAB nagyban hasonló koncepciót tudhat a magáénak: a rendelkezés és ellen-
őrzés (authority and control) elméletét. Itt a bíróság az extraterritoriális alkalmaz-
hatóságnál a szerződésben részes állam ellenőrzési képességét jól meghatározott 
személyekhez vagy szituációkhoz köti, szemben az EJEB területi szemléletével.48 
Ugyanakkor az is megfigyelhető, hogy az EJEB nem szisztematikusan, de igazoltan 
átemeli a rendelkezés és ellenőrzés EJAB szerinti kritériumát, így hozva döntést 
többek között az Issa-ügyben.49

A szerző meglátása, hogy habár az állami gyakorlat a könnyebben szélesíthető 
jogosultságok érdekében könnyen fordulhat a lex specialis-t jelentő humanitárius 
joghoz, a lex generalis emberi jogi keretrendszer nem csupán kölcsönhatásként van 
jelen, hanem egy alkalmazható és alkalmazandó irányt jelent, amelyben a bírói gya-
korlat meglepő egységességet mutat, ami a jogtudomány támogatottságát is nagyban 
élvezi.

46 Lásd még: Hathaway, Oona A.: Human Rights abroad: When do Human Rights Treaty Obligations Apply 
Extraterritorially?, in Arizona State Law Journal 43. évf. 389. szám, 2011.

47 Bankovic and the others v. Belgium and others. Az Emberi Jogok Európai Bírósága Nagykamarájának 
52207/99 számú döntése. 2011. december 12., 67–82. bekezdés.

48 Cleveland, Sarah H.: Embedded International Law and the Constitution Abroad, in Columbia Law Review 
110. évf. 2. szám, 2010, 251. o.

49 Issa and others v. Turkey. Az Emberi Jogok Európai Bíróságának 31821/96. számú döntése. 2004. novem-
ber 16., 71–72. bekezdés.
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IV. KÖVETKEZTETÉSEK

A felfegyverzett drónoknak jogszerű fegyverrendszerként történő értelmezése és 
ekképpen való alkalmazása – ahogyan azt a fejezet több ponton igyekezett igazolni 
– az eszköz természetéből adódóan tényként kezelhető. A jogszerűtlen karakter nem 
az eszköz jellegéből, hanem az emberi tényezőből, tehát az operátori munkából és a 
technikai kalibrációból adódhat. Ebből adódóan a tanulmány több pontjára vissza-
utalhatóan a szerző a következtetésében is megerősíti, hogy az UCAV-hez kapcso-
lódó jogi kérdések műveletről műveletre, esetről esetre vizsgálandók.

Az alkalmazandó jogi rezsim vonatkozásában bizonyítást nyert, hogy az állami 
gyakorlat és a jogtudomány széles körben támaszkodik a terroristák ellen bevetett 
drónoknak a humanitárius jog területén való elhelyezésének véleményére. 

A fegyveres konfliktusokhoz tapadó keretrendszer preferálása megérthető, 
hiszen sokkal szélesebb jogosultságokat teremt az államoknak és a felelősségük is 
szűkebb spektrumban jelentkezik, mintha mindezt egy békeidei tevékenység legali-
tása és emberi jogi következményei aspektusában kellene jogalappal ellátni. 

Az uralkodó jogvélemény elfogadja a terrorizmus elleni küzdelmet mint nem 
nemzetközi fegyveres konfliktust, ami a területi restrikció meghaladottságának az 
erős üzenete is. Az viszont, hogy a humanitárius jogi normatív és szokásjogi keret-
rendszerének tágítása miként képes megállni az észszerű jogfejlesztés és a rövid 
távú célok ad hoc lerontásának a mérlegén, csak messze távlatokban jelenthető ki 
kellő biztonsággal. Ugyanakkor nem eltelt idő és objektivitás tárgya, hogy ameny-
nyiben az utóbbi felé szisztematikusan billen a mérleg, az a hosszú évtizedek alatt 
kialakult jogrendszer erózióját projektálhatja, amiben mind az állami, mind a bírói 
gyakorlatnak, de a jogtudománynak is megállapítja a felelősségét. E felelősség a 
jelenhez is hozzátartozik, amit leginkább a dogmatikus és preventív gondolkodás, 
továbbá a jogfejlesztő direktívák nyitottsággal, de egyúttal kellő szkepticizmussal 
történő kezelése biztosíthat.

Az áttekintett hadijogi alapelvek vizsgálatakor markánsan körvonalazódott, 
hogy az azoknak való megfeleltethetőség nehézsége nem a drónok karakteréből 
adódik, az szintén az emberi tényező és a műveleti sajátosságok okán vizsgálandó 
esetenként. A megkülönböztetés elve kétségkívül kirajzolja a terroristák elleni cél-
zott erőalkalmazás során azokat a dogmatikai aggályokat, amelyeket a fegyveres 
konfliktusok rendszerében való elhelyezéskor egyszerűen hidalt át a jogtudomány. 
A szerző meglátása szerint a folyamatos harcosi státus arányosan merít a civil 
és kombattánsi elemekből és észszerű megoldással segíti az állami gyakorlatban 
alapvetően elfogadott tevékenységeket. Mindhárom alapelvet leginkább a kellő 
bizonyossággal az elkülönítés nehézsége lengi körül, azonban ez korántsem a jogi 
megoldásoknak róható fel: a célkiválasztási eljárás doktrínái alkalmasak a jog-
szerű, elővigyázatos döntéssorozatok meghozatalához, az erőalkalmazás disz-
tingváló, arányos végrehajtásához. A parancsnoki döntés és az operátorállomány 
belátására nagy súly nehezedik, ezeket ellenben a jövő technikai fejlődései felte-
hetőleg képesek lesznek újra és újra enyhíteni.
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A fejezet arra is rávilágított, hogy a lex specialis teljes irrelevanciája sok esetben 
teljességgel elkerülhetetlen, és a támadást végrehajtó állam felelősségét az emberi jog 
kontextusában kell megmérni. A célzott likvidálások eredményeként bekövetkező 
jogsérelem okán benyújtott kereset és az emberi jogi egyezmények extraterritoriális 
hatálya tekintetében azt láthattuk, hogy a bírói gyakorlatot képviselő két nagy fórum 
közel azonos, több ponton összeérő álláspontot alakított ki. Ez a tendencia pedig a 
nagy mértékű tudományos támogatottságtól függetlenül is számottevően redukálja 
a következménynélküliséget.
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VÉGH KÁROLY

Információs és befolyásolási műveletek  
a nemzetközi jog „szürke zónáiban”

I. BEVEZETÉS

E kötet számos fejezete bemutatta, hogyan alakultak át a társadalmak, illetve a nem-
zetközi biztonsági környezet a 20. század végén, illetve a 21. század első évtize-
deiben. Láthattuk, hogy társadalmak, a biztonsági tényezők, illetve a kockázatok 
és azok kezelési formái is összetettebbé váltak. Beköszöntött az információs, majd 
a digitális társadalom kora.1 Ez utóbbiak magukkal hozták az információ, illetve az 
ahhoz való minél gyorsabb hozzáférés, feldolgozás (értelmezés) és továbbítás szük-
ségét, valamint mindezek technológiai alapjaitól való függést.2 Mára az emberiség 
nagyobb része egy szorosan összefüggő és hálózatokkal átfont világban él, ahol az 
információs fölény a hatékonyság és a siker elengedhetetlen feltétele úgy a politikai, 
mind a gazdasági és szociális téren.

A közösségi média, az internet biztosította korlátlan mennyiségű információ3 
korában mind az egyének, mind a társadalmi és politikai közösségek gondolkodá-
sát, a világról és annak folyamatairól alkotott képét, végül pedig valóságtudatát 
alapvetően meghatározza az az információtömeg, amelyet a digitális csatornákon 
keresztül megszereznek.4

Fontos arra is kitérni, hogy – különösen a nyugati társadalmakban – mennyire 
fontossá vált az állam politikai stabilitásának fenntartásában a társadalmi támo-
gatottság, illetve a közvélemény kedvező megerősítése.5 Számos példán keresztül 
láthatóvá vált az elmúlt években, hogy a politikai támogatás hiánya kormányok 
lemondásához, belső feszültségekhez vezethet. A politikai támogatás fenntartásának 

1 Hague, Barry N. – Loader, Brian (szerk.): Digital Democracy: Discourse and Decision Making in the 
Information Age, Routledge, 1999 

2 Lásd: Dutton, W. (ed.): Society on the Line: Information Politics in the Digital Age (Oxford University 
Press, 1999).

3 Stewart, Darren: Maximising compliance with IHL and the Utility of Data in an Age of Unlimited Informa-
tion: Operational Issues, in Saxon, Dan (ed.): International Humanitarian Law and the Changing Techno-
logy of War (Martinus Nijhoff, 2013), pp. 171–186.

4 Hjarvard, S.: The Mediatization of Society: A Theory of the Media as Agents of Social and Cultural Change, 
Vol. 29, Nordicom Review (2008), pp. 105–134.

5 Burstein, Paul: The Impact of Public Opinion on Public Policy: A Review and an Agenda, Political Rese-
arch Quarterly, Volume 56, Issue 1, 29–40. o.
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egyik elsődleges eszköze pedig a kommunikáció, a politikai vezetés és a társadalom 
csoportjai közötti interakció.6 

A jelen környezetben az államok politikai stabilitása és a közvélemény támo-
gatása közötti összefüggéseket az információs és digitális technológia fejlődésé-
vel, illetve az attól való függéssel összekapcsolva láthatóvá válik: az egyének, azok 
csoportjai, sőt az egész társadalmak részére rendelkezésre álló határtalan digitális 
információs tömeg tökéletesen alkalmas közeget biztosít arra, hogy a közvéleményt, 
a politikai preferenciákat és a gondolkodásmódot oly mértékben befolyásolja, amely 
közvetlen és jelentős befolyással bírhat az állam politikai támogatottságára és ebből 
eredően stabilitására.7

Katonai és titkosszolgálati műveletek szempontjából tehát az információs tár-
sadalmak egyszerre képeznek egy új típusú biztonsági sérülékenységet, valamint 
nyújtanak új potenciális hadszínteret a meghatározott politikai célok elérése érdeké-
ben végzett műveletek végrehajtásához.8 Ahogyan azt számos szerző megerősítette 
más kötetekben, kiemelten a kibertérben végzett, illetve a hibrid műveletek tekin-
tetében az információs tér, és különösen a polgári lakosság és a politikai közegek 
kognitív állapota elsődleges fontosságúvá lépett elő.9

A katonai doktrínákban régóta ismert és alkalmazott „információs fölény” igénye 
így egy további dimenzióval gazdagodott e műveletek tekintetében: a katonai infor-
mációk mellett a polgári lakosságra, az adott szemben álló fél politikai, társadalmi, 
gazdasági és technológiai sérülékenységére vonatkozó információk, a társadalmi 
csoportok gondolkodását befolyásoló információk jelentősége is megnőtt.10

A sokak által elemzett hibrid katonai műveletek stratégiájában tehát nem véletlen 
a nem katonai, információs és befolyásolási műveletek négyszeres fölénye11 a kato-
nai eszközökhöz képest, látva azok hatékonyságát, költségkockázati megtérülését 
és a jogilag sokkal nehezebben magyarázható erőszak alkalmazásának minimálisra 
szorítását.12

Pontosan ez a részben nem katonai, fegyveres erőszakot mellőző jellege a modern 
információs és befolyásolási műveleteknek az, amely alkalmassá teszi őket arra, 

  6 Moore, Richard K.: Democracy and cyberspace. In Hague, Barry N. – Loader, Brian (szerk.): Digital 
Democ racy, supra 1., 46. o.

  7 Waltzman, Rand: The Weaponization of Information – The Need for Cognitive Security. https://www.rand.
org/content/dam/rand/pubs/testimonies/CT400/CT473/RAND_CT473.pdf

  8 Uo.
  9 Lásd: Porkoláb Imre: A hadviselés adaptációja: harc az emberi elméért, Hadtudományi Szemle, 2014. 

VII. évfolyam 3. szám, 57–69. o.; Haig Zsolt – Hajdu Veronika: New ways in the cognitive dimension of 
information operations, Revista Academiei Forţelor Terestre, Nr. 2 (86)/2017, 94–102. o. 

10 Uo.
11 Lásd e kötetben: Farkas Ádám – Resperger István: Az úgynevezett „hibrid hadviselés” kihívásainak keze-

lése és a nemzetközi jog mai korlátai.
12 See e.g., Waltzman, Rand: The Weaponization of Information – The Need for Cognitive Security. https://

www.rand.org/content/dam/rand/pubs/testimonies/CT400/CT473/RAND_CT473.pdf (last visited: 4 Feb-
ruary 2018)
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hogy a nemzetközi jog szürke zónáiban lavírozva, kihasználva a nemzetközi jog 
rendszerének békére és fegyveres erőszak alkalmazására vonatkozó szabályainak 
éles elkülönülését, olyan katonai műveletek részeként hajtsák végre őket, amelyek 
nem korlátozódnak háborúk idejére.13 A kibertéren keresztül végrehajtott katonai 
jellegű befolyásolási műveletek átszivárogtak immár a jelenbe, a nemzetközi jogi 
értelemben vett béke állapotába, válságokat, alacsony intenzitású konfliktusokat 
keltve, ugyanakkor elkerülve a nyílt konfliktus kialakulását. Emellett természetesen 
integráns részévé váltak a nyílt katonai konfliktusoknak is, különösen az irreguláris 
és aszimmetrikus hadviselés keretében.

A jelen fejezet arra az alapvetésre épül, hogy a modern, digitális teret kihasználó 
puha (fizikai pusztítást közvetlenül nem okozó) kiber-befolyásolási műveletekre 
vonatkozó nemzetközi jogi normarendszer jelenleg egyrészről még nem kristá-
lyosodott ki, másrészről e jelenség egyes klasszikus nemzetközi jogi kategóriák 
újraértelmezését indította el, ezzel „szürke zónákat”, jogilag vitatott állapotokat 
eredményezve, ami teret enged politikai és katonai „manővereknek”. 

Mielőtt a nemzetközi jogi kihívások áttekintésére áttérünk, mindenekelőtt a puha 
információs és befolyásolási műveletek modern katonai hátterét szükséges megis-
mernünk.

II. INFORMÁCIÓS ÉS BEFOLYÁSOLÁSI MŰVELETEK  
A MAI KATONAI GONDOLKODÁSBAN

E kötet más fejezetében már bemutattuk, hogyan alkalmazza az információs és 
befolyásolási műveleteket a hibrid hadviselés egyik leírásának tartott Geraszimov-
doktrína.14 Mint részben nem katonai, és teljes egészében nem kinetikus (azaz fizikai 
erőszakot nem alkalmazó) művelettípus, elsősorban a szemben álló fél, illetve kije-
lölt célközönségek – akik akár a polgári lakosság, gazdasági és politikai szereplők 
is lehetnek – mentális, azaz kognitív állapotának befolyásolására, a rendelkezésére 
álló információk uralására irányul.15 A NATO által bevezetett információs műveleti 
doktrína szerint az információs műveletek célja a szemben álló fél vagy a meghatá-
rozott célközönség „akaratát”, „helyzetértékelését” és „információs/döntéshozatali 
képességeit” uralni, illetve befolyásolni.16 

Az információs műveletek taktikai tárháza azonban igen széles tevékenysé-
geket ölel át, ideértve a pszichológiai hadviselést a műveleti biztonságot, a meg-
tévesztő műveleteket, az elektronikai hadviselést, valamint a kemény és puha 

13 Sari, Aurel: Hybrid Warfare, Law and the Fulda Gap. Exeter Law School Paper, 2017, 2–4. o. https://
papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2927773.

14 Farkas Ádám – Resperger István: Az úgynevezett „hibrid hadviselés” kihívásainak kezelése és a nemzet-
közi jog mai korlátai.

15 Porkoláb Imre: i. m. 61. o.
16 NATO AJP 3.10. Information operations, dd. A., 2009, 1–3. o. 
 https://cyberwar.nl/d/AJP-3.10%20nov%202009.pdf
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kiberműveleteket.17 Ez utóbbiakat destruktív következményeik alapján lehet elkü-
löníteni, azaz annak alapján, hogy végrehajtásuk közvetlen fizikai károkat okoz-e. 
Jelen fejezet csupán az úgynevezett puha kiber-műveleteket érinti a továbbiakban.18

Az információs és befolyásolási műveletek a mai nyugati katonai doktrínák-
ban szorosan összekapcsolódnak a hatásalapú műveletek koncepciójával. Ennek 
legutóbbi, egyre szelesebb körben elterjedt felfogásában a hadműveleteket olyan 
holisztikus rendszerben tervezik, amelyben a kinetikus, illetve egyes nézetek sze-
rint „halálos” műveletek és a nem kinetikus műveletek szoros koordinációban, 
összehangolásban valósulnak meg, közösen elérve a kívánt műveleti hatást, amely 
ezáltal összetettebb, stratégiailag meghatározóbb eredményre vezethet.19 A brit 
műveleti doktrína ezt a célkezelés holisztikus megközelítéseként kezeli.20 A nem 
kinetikus információs műveletek támogathatják, kiegészíthetik a kinetikus műve-
leteket, azok hatásfokozói is lehetnek.21 E tekintetben az információs műveletek 
célja a szemben álló fél vezetésének bénítása, információs képességük csökkentése, 
illetve saját műveleti narratíva kifejezése, amely egyszerre rombolhatja az ellenfél 
morálját, legitimációját, és erősítheti a saját oldal politikai céljait.22 Nem szabad 
azt sem szem elől téveszteni, hogy az információs műveletek igen nagy arányban a 
polgári lakosság részére tartalmaznak üzenetet, erősítendő a művelet elfogadását, 
illetve gyengítendő az azzal szembeni lélektani ellenállást.23 Az információs és 
befolyásolási műveletek tehát az egyén kognitív zónáját célozzák, és ehhez a ren-
delkezésre álló technológiát, az internet és a közösségi média adta lehetőségeket is 
felhasználják. Így válhat az információ fegyverré, a média pedig közvetítő elemmé 
az információs és digitális hadszíntéren. A következő lépésben áttekintjük, hogy 
milyen nemzetközi jogi kihívásokat jelentenek a béke idején, illetve fegyveres 
konfliktusok keretén kívül folytatott, elsősorban területen kívüli információs és 
befolyásolási műveletek.

17 Uo.
18 Lásd: Mačák, Kubo: Military Objectives 2.0: The Case for Interpreting Computer Data as Objects under 

International Humanitarian Law, Vol. 48 (1), Israel Law Review (2015), pp. 55–80.; Lubell, N.: Lawful 
Targets in Cyber Operations: Does the Principle of Distinction Apply?, Vol. 89, US Naval War College 
International Law Studies, 2013, p. 263.

19 Draft MC 0422/6 NATO Military Policy For Information Operations (Working Draft Version), 6. o. https://
shape.nato.int/resources/3/images/2018/upcoming%20events/MC%20Draft_Info%20Ops.pdf

20 UK Joint Doctrine Publication 3-00 (JDP 3-00), Joint Campaign Execution (3rd ed.), October 2009, p. 3B–1 
21 Ducheine, P. A.L.: Non-kinetic Capabilities: Complementing the Kinetic Prevalence to Targeting, 

in Ducheine, P. A. L. et al. (eds.): Targeting: The Challenges of Modern Warfare (TMC Asser Press – 
Springer, 2016), 208–210. o.

22 US Air Force Instruction 10–702 Dated 7 June 2011. and Boyd, C.: The Future of MISO, Special Warfare, 
Jan–Feb. 2011, pp. 22–29.

23 Különösen az aszimmetrikus, felkelésellenes műveletekre jellemző ilyen információs környezet létrehozása.
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III. INFORMÁCIÓS ÉS BEFOLYÁSOLÁSI MŰVELETEK FEGYVERES 
KONFLIKTUSOK KERETÉN KÍVÜL – NEMZETKÖZI JOGI KÉRDÉSEK

Katonai és titkosszolgálati eszközökkel más államok területén végzett informá-
ciós és befolyásolási műveletek immár a jelen politikai valóságának részévé váltak. 
Legyenek azok választásokba történő beavatkozások, felforgató tevékenységek vagy 
akár csak propaganda terjesztése a közösségi médián keresztül, a polgári lakosság 
mindennapi életében is érzékelhetővé váltak e tevékenységek. 

Nemzetközi jogi szempontból e tevékenységek felvetik annak a kérdését, hogy 
vannak-e jogi korlátai államok területen kívüli információs műveleteiknek béke 
idején? Terheli-e az államokat nemzetközi jogi felelősség más államok polgárainak 
információs műveletekkel való befolyásolása tekintetében?

III. 1. Szuverenitás

Értelemszerűen, más államok szuverenitásának megsértése, a belügyeikbe tör ténő 
beavatkozás, amennyiben eléri akár az erőszakkal való fenyegetést vagy kénysze-
rítést, felvetheti az elkövető állam nemzetközi jogi felelősségét a jogellenes cselek-
mény miatt. Az ENSZ közgyűlés 2625 (XXV) határozatába24 foglalt, az államok 
békés együttműködésének alapelveiről szóló nyilatkozata immár elfogadottan nem-
zetközi szokásjogot tartalmaz.25 A határozat által rögzített, az államok szuverén 
egyenlőségének elemét képező politikai, gazdasági és kulturális függetlenség meg-
sértése ebből következően felvetheti az információs műveleteket ilyen céllal végző 
államok nemzetközi jogi felelősségét.26

Az államok szuverenitásának nemzetközi jogi védelme, valamint a más államok 
belügyeibe való beavatkozás tilalma, bár a nemzetközi jog alapvető normái közé 
tartoznak, elsődlegesen területi és joghatósági keretben értelmezendők.27 Az álla-
mot megillető szuverenitás az alapelv eredeti értelmében a saját területén illeti meg 
az államot. Az információs és kibertérben végrehajtott befolyásolási műveletek 
azonban csak igen nehezen illeszthetők be e földrajzi keretbe, a kibertér önmagában 
nem (csupán) fizikai teret jelent.

Hogy az információs és kibertérben végrehajtott befolyásolási műveletek mely 
szintje és módja éri el a szuverenitás megsértését, illetve az állam kényszerítését 
(mint a belügyeibe történő beavatkozást), jelenleg azonban nem teljesen kialakult, 
így az információs és befolyásolási műveletek államokkal szemben folytatott válto-
zatát illetően is találunk szürke zónákat a nemzetközi jogban.

24 UNGA Res. 2625. (XXV), A/RES/2625. (XXV)
25 Divac Öberg, Marko: The Legal Effects of Resolutions of the UN Security Council and General Assembly 

in the Jurisprudence of the ICJ, European Journal of International Law, Vol. 16, No. 5, 897. o.
26 Vö.: Kovács Péter: Nemzetközi jog, Osiris, 2006, 231. o.
27 Kovács Péter: i. m. 220. o.
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III. 2. Emberi jogok
A beavatkozó állam és a célközönséget képező polgári lakosság tagjai közötti (béke-
idejű) nemzetközi jogi jogviszony, valamint az ebből eredő esetleges felelősség 
továbbra is a nemzetközi jog egyik szürke zónáját képezi. Az elmúlt évek nemzet-
közi jogi joggyakorlata, egyes nemzetközi bírósági döntések, illetve a szakirodalom 
két kérdésben változásokat mutat, amelyek esetlegesen előre vetíthetik egy újabb 
nemzetközi jogi rezsim, a nemzetközi emberi jogok érvényesülését békeidejű infor-
mációs műveletek tekintetében.

Mindazonáltal két alapvetően új jogi koncepció metszéspontjában járunk, 
amelyek önmagukban is jelentős megosztottságot okoznak a nemzetközi jogi szak-
irodalomban. Az első kérdést a technológiai fejlődés, a digitális információs tér 
elterjedése szülte: mennyiben alkalmazhatók a nemzetközi emberi jogok a kibertér-
ben végzett egyes tevékenységek tekintetében, illetve érvényesíthetők-e az informá-
ciós emberi jogok a kibertérben is?

A második kérdés a nemzetközi emberi jogi normák, illetve egyes emberi jogi 
egyezmények területen kívüli alkalmazhatóságára vonatkozik, azaz arra, hogy az 
államok más állam területén végzett egyes cselekményei, amennyiben azok egyének 
emberi jogait érintik, felvethetik-e az elkövető állam felelősségét ezen emberi jogok 
tiszteletben tartása tekintetében.

Az ENSZ Közgyűlése 2013 decemberében hozott határozatában kinyilvánította, 
hogy az egyént megillető emberi jogok ugyanúgy alkalmazandók a kibertérben is.28 
Az egyént megilleti a magánélethez való jog, az információszabadság, illetve a gon-
dolati és vallásszabadság is. Ugyanakkor éppen a kibertér határtalansága, illetve 
egy-egy alapvető jog digitális térben történő gyakorlása nehezíti meg magának az 
emberi jogi védelemnek a hatékony érvényesítését. Fontos továbbá azt is látni, hogy 
a kibertérben folytatott kommunikáció legtöbb platformja magánkézben, nemzet-
közi vállalatok tulajdonában van, így egyrészről az államoknak sokszor csak közve-
tett ráhatása lehet ezek működésére, a pozitív emberi jogi kötelezettségük teljesítése, 
a szabályozási és végrehajtási környezet megteremtésében.

A más állam területén egy adott államnak betudható cselekmények egyének 
információs jogait érinthetik, ideértve az információ szabadságát, a gondolati, 
világnézeti és vallásszabadság gyakorlását, de akár a magánélet és az emberi mél-
tóság védelmét is. Az e cselekmények miatti emberi jogi felelősség megállapításához 
elsősorban azt kell megállapítani, hogy az adott tevékenység tekintetében az érintett 
egyén és a tevékenységet végrehajtó állam közötti kapcsolat alkalmazhatóvá teszi-e 
a vonatkozó emberi jogi normákat.29 

28 The right to Privacy in the Digital Age, UNGA Res. 68/167. para. 3. (UN Doc. A/RES/68/167, December 
2013)

29 Milanovic, Marco: Extraterritorial Application of Human Rights Treaties: Law, Principles, and Policy. 
(Oxford University Press, 2011)
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Például a Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi Egyezségokmányának30 2. cikke,31 
illetve az európai Egyezmény az emberi jogok és alapvető szabadságok védelméről32 
1. cikke33 az adott állam „joghatósága” alá tartozó személyek részére biztosítják az 
egyezményben foglalt emberi jogokat, míg más emberi jogi egyezmények nem tartal-
maznak joghatóságra vonatkozó kikötéseket.

Az ENSZ Emberi Jogi Bizottsága,34 valamint az Emberi Jogok Európai Bírósága 
(EJEB)35 több alkalommal is megerősítette azt, hogy az államok a területükön kívül 
folytatott egyes cselekmények tekintetében is kötelesek egyes emberi jogok tisztelet-
ben tartására, illetve tartózkodniuk kell azok megsértésétől.36

Az EJEB e kérdésben egyre kiterjedtebbé váló esetjogában – leegyszerű-
sítve – két alapvető tesztet dolgozott ki a „joghatóság” megállapítására: a személyi 
kontroll (personal jurisdiction),37 illetve a területi kontroll (spatial jurisdiction)38 
tesztjét. Mindkettő célja azon körülmények meghatározása, amelyek a joghatóság 
fennálltának megállapítását lehetővé teszik. Az EJEB esetjogát, illetve a Loizidou-
ügytől39 a Bankovic-ügyön40 keresztül egészen az Al-Skeini-ügyig41 bezárólag kiala-
kult álláspontok inkoherenciáját számos kritika érte mind a joggyakorlat, mind a 
jogtudomány területéről.42

A személyi kontroll tesztje keretében az EJEB esetjoga szerint az állam jogható-
sága akkor áll fenn az egyénnel szemben, ha felette tényleges ellenőrzést és de facto 

30 1976. évi 8. törvényerejű rendelet
31 „…valamennyi állam kötelezi magát, hogy tiszteletben tartja és biztosítja a területén tartózkodó és jogha-

tósága alá tartozó minden személy számára az Egyezségokmányban elismert jogokat…”
32 1993. évi XXXI. törvény
33 „A Magas Szerződő Felek biztosítják a joghatóságuk alatt álló minden személy számára a jelen Egyez-

mény I. fejezetében meghatározott jogokat és szabadságokat.”
34 Lásd: Lopez Burgos v. Uruguay (Communication No 52/1979. (Application No) UN Doc CCPR/C/13/ 

D/52/1979 (Official Case No)), UN Human Rights Committee General comment No. 31, The nature of 
the general legal obligation imposed on States Parties to the Covenant, 26 May 2004, CCPR/C/21/Rev.1/
Add.13.

35 Az EJEB vonatkozó esetjogának áttekintéséhez lásd: ECtHR Factsheet on Extra-territorial jurisdiction of 
States Parties to the European Convention on Human Rights, https://www.echr.coe.int/Documents/FS_ 
Extra-territorial_jurisdiction_ENG.pdf

36 Lásd például: Drozd and Janousek v. France and Spain, Admissibility and merits, App. No. 12747/87, 
A/240, [1992] ECHR 52, (1992) 14 EHRR 745, IHRL 2938 (ECHR 1992), 26th June 1992, European 
Court of Human Rights [ECHR], para 91.; Loizidou v. Turkey, 15318/89, (1995) 20 EHRR 99, [1995] 
ECHR 10, p. 17.

37 Wilde, Ralph: The extraterritorial application of international human rights law on civil and political 
rights, In Routledge Handbook of International Human Rights Law, Routledge, 203. 644. o.

38 Uo. 641. o.
39 Loizidou v. Turkey, 15318/89, (1995) 20 EHRR 99, [1995] ECHR 10.
40 Banković and ors v. Belgium and ors, Admissibility, App No. 52207/99, ECHR 2001–XII.
41 Al-Skeini and ors, Bar Human Rights Committee (intervening) and ors (intervening) v. United Kingdom, 

Merits and just satisfaction, App No. 55721/07, [2011] ECHR 1093 (2011)
42 Milanovic, Marko: Al-Skeini and Al-Jedda in Strasbourg, European Journal of International Law (2012), 

Vol. 23, No. 1, 121–139. o.; Besson, Samantha: The Extraterritoriality of the European Convention on Hu-
man Rights: Why Human Rights Depend on Jurisdiction and What Jurisdiction Amounts to, Leiden Journal 
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hatalmat („authority and control”) gyakorol.43 Az EJEB esetjogában e hatalom és 
ellenőrzés gyakorlása valamilyen fizikai kontrollt, illetve ráhatást valósított meg, jól-
lehet ellentmondásos módon. A leggyakoribb eset a fizikai fogva tartás, de a fizikai 
erőszak alkalmazása is megjelent. Ugyanakkor fontos látni, hogy az EJEB minded-
dig elutasította azt a felfogást, hogy az állam hirtelen, egyszeri cselekménye, maga 
a fizikai erőszak alkalmazása (cselekmény által kiváltott joghatóság – cause and 
effect jurisdiction) megalapozná a joghatóság kialakulását, azaz sem a halálos lövés 
leadása, sem a levegőből indított támadás nem alapozta meg esetjogában a joghatóság 
fennálltát.44 Amennyiben ugyanis az államnak betudható valamely cselekmény, amely 
közvetlenül érinti az egyén valamely emberi jogát, megalapozná az Egyezmény alkal-
mazhatóságát, annak keretei gyakorlatilag eltűnnének, alkalmazhatósága határtalanná 
válna.45 Az Al-Skeini-ügyben ezért az EJEB egy egyedi, a területi, illetve a személyi 
kontrollt vegyítő értelmezést alkalmazott.46

A kérdést az információs és kibertérre vetítve úgy fogalmazhatjuk meg, hogy 
vajon az államnak betudható információs művelet, amely fizikai kontrollal ugyan 
nem jár, azonban esetlegesen az egyén által használt médiát felhasználja, és az egyén 
valamely információs alapjogát vagy akár magánéletének tiszteletben tartását sérti, 
megalapozhatja-e a személyi kontroll tesztjét, és ezáltal a joghatóság fennálltát. 
Jelenleg azonban nem áll rendelkezésre nemzetközi esetjog e kérdés megválaszolá-
sára, és az államok nemzetközi gyakorlata sem kristályosodott ki még e kérdésben. 
Itt tehát az egyik olyan jogi „szürke zónát” találhatjuk, amely manőverezési lehető-
séget biztosíthat az információs műveleteket határokon átnyúlóan folytató államok 
számára ahhoz, hogy az egyértelmű nemzetközi jogi felelősségre vonást elkerüljék. 
A szerző álláspontja szerint a személyi kontroll tesztje önmagában alkalmatlan e kér-
dés megválaszolására, részben saját belső ellentmondásai, részben pedig a kimunká-
lását megalapozó esetjog fizikai ellenőrzésre fókuszáltsága miatt. A nemzetközi jogi 
szakirodalomban megjelent egyik álláspont szerint függetlenül a tényleges személyi 
kontroll fennálltától, az adott államnak minden esetben tartózkodnia kell attól, hogy 
az érintett egyéneket megillető emberi jogi normákat megsértsen.47

A területi kontroll tesztje szerint az állam joghatósága fennáll abban az eset-
ben, amennyiben az egyén, akinek emberi jogait az állam cselekménye érinti, olyan 
földrajzi területen tartózkodik, amely felett az elkövető állam tényleges ellenőrzést 

of International Law, Volume 25, Issue 4, December 2012, 857–884. o.; Rooney, J. M.: The Relationship 
between Jurisdiction and Attribution after Jaloud v. Netherlands, Netherlands International Law Review 
(2015), 62: 407–428. o.; Sari, A.: Untangling extra-territorial jurisdiction from international responsibility 
in Jaloud v. Netherlands: old problem, new solutions, Vol. 53, Military Law and Law of War Review, 2014, 
pp. 287–31.

43 Lásd: Al-Skeini ügyét.
44 Lásd: a Bankovic ügyet.
45 Milanovic, Marko: Extraterritorial Application, 208. o.
46 Al-Skeini and ors v. United Kingdom, supra 41.
47 Milanovic, Marko: Human Rights Treaties and Foreign Surveillance: Privacy in the Digital Age, Harvard 

International Law Journal, Volume 56, Number 1, Winter 2015, 120–146. o.
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gyakorol.48 A klasszikus esetjogban, illetve a szakirodalmi példákban ennek jelleg-
zetes esete a katonai műveletek eredményeképpen létrejövő megszállás vagy ahhoz 
hasonló, terület feletti tényleges ellenőrzés. Kérdés ugyanakkor, hogy mekkora 
terület feletti ellenőrzésre van szükség a teszthez? Az esetjog e tekintetben nem 
következetes, hiszen a megszállt Észak-Ciprustól, Irak egyes részein át egy katonai 
áteresztő-ellenőrző pontig számos változatban megfogható, és végső soron addig 
zsugorítható, amíg valójában már az egyénről van szó, nem az ellenőrzött földrajzi 
területről.49

A kibertéren keresztül végrehajtott információs műveletek esetében a terület 
feletti földrajzi kontroll mint joghatósági teszt több kérdést is felvet (sajnálatosan 
többet, mint amennyit megválaszol). Először, szükséges-e az egyén tartózkodása 
szerinti földrajzi terület fizikai ellenőrzése ahhoz, hogy egy ott folytatott informá-
ciós művelet esetében a joghatóság fennálljon? Amennyiben igen, úgy a tényleges 
katonai műveletek keretében végrehajtott információs műveletek esetében esetlege-
sen támpontként szolgálhat. 

Amennyiben a cselekmény maga – például egy információs kampány – egy kiber-
téren keresztül végrehajtott pszichológiai művelet vagy információs befolyásolás az 
adott állam területéről vagy akár harmadik állam területéről indul, és az egyén tar-
tózkodási helye szerinti állam kiber-infrastruktúráján keresztülhalad, az már területi 
kontrollnak minősül? A kérdés mesterkéltnek tűnhet, de rávilágít a kiberműveletek és 
a fizikai tér közötti ellentmondásos kapcsolatra. A kibertér semmiképpen sem értel-
mezhető a fizikai tér jogi analógiájával. Másrészről, a kiber-infrastruktúra, szerverek, 
hálózatok, közösségi médiaszolgáltatók rendszerei feletti esetleges technikai ellenőr-
zés, azok uralása csak rendkívül mesterkélt, nehezen védhető (vagy akár védhetetlen) 
analógia révén válna hasonlatossá egy terület feletti tényleges, fizikai ellenőrzéshez, 
katonai alakulatokkal, járművekkel, katonák fizikai jelenlétével.50 

A területi kontroll elve tehát csak abban az esetben biztosít egyértelmű, a jelen-
legi nemzetközi esetjog által is megerősített alapot a joghatósághoz, ha az informá-
ciós műveletek mellett az adott állam fizikailag is ellenőrzést gyakorol az adott terület 
felett. A kibertéren keresztül végrehajtott információs műveletek, még abban az eset-
ben is, ha bizonyos infrastruktúrák, akár szerverek, számítógépek, hálózatok feletti 
tényleges ellenőrzéssel járnak, és ténylegesen érintik az egyének információs jogait, 
továbbra is a jog szürke zónájában maradnak.

Jóllehet, a nemzetközi emberi jogi rezsimek kibertérben történő alkalmazha-
tóságát, az emberi jogok virtuális térben való érvényességét az állami gyakorlat, 
a szakirodalom és az ENSZ Emberi Jogi Bizottsága is megerősítette, a területen kívüli 
alkalmazhatóság jelenlegi, fizikai kontrollhoz kapcsolódó gyakorlata a valóságban 
nagyban lerontja azok valós érvényesülését. Az egyén alapvető emberi jogainak 

48 Milanovic, Marko: Extraterritorial Application, 127–128. o. 
49 Marko: i. m. 134. o.
50 Milanovic, Marko: Human Rights Treaties and Foreign Surveillance, 129. o.
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védelme államok határokon átnyúló információs és befolyásolási műveletei esetén 
jelenleg nem kiforrott, irányadó állami gyakorlat és nemzetközi esetjog hiányában 
csupán elméletekre alapozható.

Az állami szuverenitás, a belügyekbe való beavatkozás nemzetközi jogi tilalma 
ugyanakkor egyfelől nemzetközi jogi védőhálót biztosíthat, mindaddig, amíg a műve-
letekkel érintett állam maga is tevékeny lépéseket tesz jogi érdekei védelméért. Nem 
szabad azonban azt sem figyelmen kívül hagyni, hogy a műveletekkel érintett állam 
saját területén tartózkodó egyénekkel szembeni emberi jogi felelősségét mindez nem 
érinti. Az államoknak ugyanis nem csupán negatív, hanem pozitív jogi kötelezettsé-
gei is vannak, amennyiben kötelesek tevékenyen biztosítani, hogy az egyének az őket 
megillető emberi jogokat élvezhessék, azokat érvényre juttathassák.

Mindezekből látható, hogy jelenleg az információs műveletekkel szembeni béke-
idejű nemzetközi jogi védelem az államok szintjén marad, annak érvényesítése 
államközi fellépést igényel.

IV. INFORMÁCIÓS ÉS BEFOLYÁSOLÁSI MŰVELETEK  
FEGYVERES KONFLIKTUSOK SORÁN

Ahogyan azt az előzőekben leírtak is bemutatták, az információs és befolyásolási 
műveletek a konfliktusok megvívásának, a hadműveletek lefolytatásának immár 
integráns részét képezik, legyenek azok terrorizmusellenes, aszimmetrikus vagy 
hagyományos államközi konfliktusok. Értelemszerűen adódik a kérdés, hogy a 
fegyveres konfliktusok megvívására vonatkozó nemzetközi jog hogyan szabályozza 
e nem kinetikus információs műveleteket.

Előzetesen fontos egy elhatárolás kialakítása. Az információs és befolyásolási 
műveletek spektruma meglehetősen széles mind a doktrínában, mind az államok 
gyakorlatában. Ide tartozhatnak eszközök és képességek a katonai műveletek szer-
ves részét képező hadicselektől a pszichológiai és elektronikai hadviselésen keresz-
tül egészen a média- és diplomáciai tevékenységekig.51 Jelen fejezetben azonban 
elsősorban azokra az információs műveletekre koncentrálunk, amelyeket a hadmű-
veletek részeként, taktikai és hadműveleti szinten integrálnak, és céljuk mindenek-
előtt a fegyveres konfliktus megvívása, és katonai céljainak támogatása.

A fegyveres konfliktusok nemzetközi jogának az ellenségeskedések megvívá-
sára vonatkozó szerződéses és szokásjogi normáit vizsgálva elsőként az válik szem-
betűnővé, hogy – egyébiránt érthető módon – elsődlegesen „kinetikus” fókuszú, a 
szabályozás középpontjában a „támadás” fogalmával. Az általánosan elfogadott gya-
korlat szerint az arányosság, szükségesség, valamint az elővigyázatosság elvei mind 

51 NATO AJP 3.10. Information operations, ed. A., 2009, 1–3. o. 
 https://cyberwar.nl/d/AJP-3.10%20nov%202009.pdf
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a fegyveres konfliktusok joga szerinti „támadások” végrehajtásához kötődnek.52 
A nem kinetikus, illetve „puha” információs és befolyásolási műveletek szem pontjából 
két alapvető kérdést kell megvizsgálnunk: e műveletek mely esetben (ha egyáltalán) 
illeszthetők be a „támadás” hadijogi fogalma alá, illetve amennyiben abba nem tartoz-
nak bele, mely nemzetközi humanitárius jogi normák vonatkoznak rájuk, kiemelten a 
polgári lakosság védelmét illetően.

Mielőtt azonban e kérdések részletes megvitatásába kezdenénk, egy kontextu-
ális és szabályozás-rendszerbeli problémát kell feloldanunk az ellenségeskedések 
megvívására vonatkozólag. Az 1949. évi Genfi Egyezmények 1977. évi I. Kiegészítő 
Jegyzőkönyvének IV. része a kérdés tekintetében központi szereppel bír, hozzátéve, 
hogy rendelkezései tartalmát az államok többsége szokásjogi normaként is elfo-
gadja. E rész címe „ellenségeskedésekre” („hostilities”) vonatkozik, első normája, 
a 48. cikkben pedig a felek „harci tevékenységének” („operations”) kereteit szabá-
lyozza, míg a 49. cikk 1. bekezdése a „támadás” fogalmát határozza meg. E szabá-
lyozási hármasság abból a szempontból bír jelentőséggel, hogy elhatároljuk a nem 
kinetikus információs és befolyásolási műveletek helyét a humanitárius jog normái 
között. Logikailag és szabályozási szempontból is egyértelmű, hogy a „támadás” a 
„harci tevékenységek” egyik sajátos alkategóriája, amely meghatározott jogi jellem-
zőkkel bír. Ebből következően, létezniük kell olyan harci tevékenységeknek is, ame-
lyek ugyan nem minősülnek támadásnak, azonban humanitárius jogi relevanciával 
bírnak. Hogy e fogalmi körbe bele kell-e érteni az információs műveleteket, a követ-
kezőkben kerül kifejtésre. Azzal kapcsolatosan ugyanakkor, hogy az ellenségeske-
dések és a harci tevékenységek fogalma azonos-e, illetve egyik a másikat átfogó 
nagyobb kategória, nincs egyetértés a tudományos kommentárokban.53 Mindazon-
által, e fejezetben azzal a felfogással haladunk tovább, hogy a nem kinetikus infor-
mációs és befolyásolási műveleteket az ellenségeskedésekre vonatkozó nemzetközi 

52 Boothby, W.: The Law of Targeting (Oxford University Press, 2012), pp. 60–74.; Rogers, A.P.V.: Law on the 
battlefield (2nd ed., Manchester University Press, 2004), 8–28. o.; Schmitt, M. N.: Wired warfare: Computer 
network attack and jus in bello, Vol. 84, IRRC June 2002, 388–395. o.; Schmitt, M. N. and Widmar, E.: 
The Law of Targeting, in Ducheine, P. A. L. et al. (eds.): Targeting: The Challenges of Modern Warfare 
(TMC Asser Press – Springer, 2016), 121–158. o.; Gill, T. D.: International Humanitarian Law Applied to 
Cyber-Warfare: Precautions, Proportionality and the Notion of “Armed” under the Humanitarian Law of 
Armed Conflict. In Tsagourias, Nicholas and Buchan, Russell (eds.): Research Handbook on International 
Law and Cyberspace (Edward Elgar, 2015), 375. o.

53 Bannelier-Christakis, K.: Is the Principle of Distinction Still Relevant in Cyberwarfare? In Tsagourias, 
Nicholas and Buchan, Russell (eds.): Research Handbook on International Law and Cyberspace (Edward 
Elgar, 2015), 363. o.; Dinstein, Y.: The Conduct of Hostilities under the Law of International Armed 
Conflict (3rd ed., Cambridge University Press, 2016), 2–3. o. („Non-violent acts tied to military operations 
– although subsumed under the overarching heading of ‘hostilities’ – do not come within the bounds of 
attacks.”) See also, HPCR Manual On International Law Applicable To Air And Missile Warfare (Cam-
bridge University Press, 2013), Commentary to Rule 1., 9. o.
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jogi normákon belül a támadásra, illetve általánosságban a harci tevékenységekre 
vonatkozó szabályok alapján elemezzük.

IV. 1. A „támadás” fogalma a fegyveres konfliktusok jogában  
és az információs műveletek

A támadás alatt, ahogyan azt az 1977. évi I. Kiegészítő Jegyzőkönyv 49. cikk 1. bekez-
dése meghatározza, „az ellenség ellen irányuló erőszakos cselekmények értendők, 
akár támadó, akár védelmi jellegűek”. Anélkül, hogy a fogalom egyéb elemeinek 
jelentőségét elhanyagolnánk, e fejezet keretében most koncentráljunk az „erőszakos 
cselekmény” mint fogalmi elem értelmezésére. Mivel a fentiek alapján a nem kine-
tikus információs és befolyásolási műveletek nem halálos jellegűek vagy célúak, 
kérdés, hogy valamilyen értelemben e fogalom alá sorolhatók-e.

A kommentárok értelmezésében a támadások erőszakos cselekményi eleme arra 
utal, hogy egy adott támadás szándékoltan, illetve ténylegesen (előre láthatóan) 
tényleges fizikai sérülést, halált, betegséget vagy fizikai rongálódást, kárt okoz.54 
Itt tehát az értelmezés az eredményre, illetve a szándékolt hatásra fókuszál, és nem 
arra, hogy maga a tevékenység fizikai erőhatás kifejtésével jár-e. A Tallinni Kézi-
könyv 2.0. a kibertérben végrehajtott támadások tekintetében arra az álláspontra 
helyezkedett, hogy az informatikai funkciókiesés csak akkor minősül támadásnak, 
ha annak helyreállítása valamely fizikai elem kicserélését teszi szükségessé.55

A nem kinetikus információs műveletek esetében közvetlen fizikai hatásról, 
fizikai sérülésről, sőt halál okozásáról nincs szó, e műveletek nem ilyen célúak, 
és jellemzően nem ilyen szándékolt hatásúak. Vissza kell tehát térnünk fejezetünk 
kiinduló kérdéséhez, az egyén kognitív szférájához. A kérdés akként fordítható itt 
át, hogy a pszichológiai, illetve kognitív hatások elérhetnek-e olyan szintet, amely 
megfelel a támadás erőszakos cselekményi elemének. Az okozott ártalom szintjének 
meghatározott mértékűnek kell lennie számos értelmezés szerint, amely meghaladja 
a katonai műveletek végrehajtásával logikusan és szorosan összefüggő minimálisan 
elkerülhetetlen kellemetlenségeket, hátrányokat.56

A kognitív szférában tehát jelentős pszichológiai sérelemnek, jelentős mentális 
kárnak, illetve sérülésnek kellene kimutathatónak lenni ahhoz, hogy egyáltalán az 
erőszakos cselekmény analógiáját felvethessük. Elöljáróban le kell szögezni, hogy 
a fegyveres konfliktusok joga nem csupán az egyének fizikai, hanem pszicholó-
giai, mentális minőségét is védi, erre a genfi egyezmények számos rendelkezése 

54 Schmitt, M. N.: Rewired warfare: rethinking the law of cyber attack, Vol. 96, IRRC, 2014, 199. o.; 
van den Bosch, Bart: Non-kinetic Capabilities and the threshold of Attack in the law of armed conflicts, 
NL ARMS 2017, 259. o.; Walker, Paul A.: Rethinking Computer Network “Attack”: Implications For Law 
And U.S. Doctrine, National Security Law Brief, Vol. 1, No. 1, 42–45. o. HPCR Manual On International 
Law Applicable To Air And Missile Warfare (Cambridge University Press, 2013), 12. o.

55 Schmitt, M. N. (ed.): Tallinn Manual 2.0. on The International Law Applicable To Cyber Operations (Cam-
bridge University Press, 2017), 415. o.

56 Lubell, Noam: Lawful Targets in Cyber Operations: Does the Principle of Distinction Apply?, Vol. 89, 
US Naval War College International Law Studies, 2013, 263. o.
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is utal. A „szükségtelen szenvedés”57 okozása, az ellenség azzal való fenyegetése, 
hogy „senki sem maradhat életben”,58 illetve a hitszegés egyes formái59 mind arra 
utalnak, hogy nem csupán a polgári lakosság, hanem a szemben álló fél haderejének 
tagjai is élveznek bizonyos védelmet pszichológiai értelemben. Mindazonáltal 
kérdéses, hogy azok az információs és befolyásolási műveletek, amelyek esetleges 
célja (ha léteznek is ilyenek), hogy a szemben álló fél haderejének tagjaiban a 
támadás erőszakos szintjét elérő mentális szenvedést okozzanak, nem minősülnek-e 
egyidejűleg szükségtelennek, és ezáltal tiltottnak. Nehezen látható, hogy a gyakor-
latban e kérdés relevánssá válik-e, mivel a mai információs és befolyásolási művele-
tek célja és jellege nem mutat ilyen erős mentális beavatkozásra utaló mintát. 

Mivel a polgári lakosság elleni támadások tiltottak a fegyveres konfliktusok nem-
zetközi jogában, érdemes ehelyütt egy másik vonatkozó rendelkezést megvizsgálni. 
Az 1977. évi I. Kiegészítő Jegyzőkönyv 51. cikk 2. bekezdése szerint „tilos minden 
olyan erőszakos cselekmény vagy azzal való fenyegetés, amelynek elsődleges célja, 
hogy rettegést keltsen a polgári lakosság körében”. Ugyanakkor e rendelkezés alatt 
elsősorban fizikailag erőszakos cselekmény, illetve adott esetben olyan információs 
művelet értelmezhető, amely ugyan támadásnak nem minősül, de elsődleges célja 
súlyos pszichikai károk okozása. A lakosság támadásnak nem minősülő megfélem-
lítésére a következő pontban térünk ki részletesen.

A már bemutatott integrált célkezelési eljárások, a célkezelés holisztikus szem-
lélete azt a gyakorlati helyzetet is magával hozta, hogy a nem kinetikus információs 
műveleteket ténylegesen támadásnak minősülő, kinetikus műveletekkel szorosan 
összekapcsolva tervezik meg, illetve hajtják végre. Ilyenek lehetnek a támadást 
megelőző vagy szorosan azt követő (esetleg azzal párhuzamos) célzott kampányok, 
közösségi médián keresztüli üzenetek a támadás hatását erősítendő.60 A kérdés itt 
úgy merül fel, hogy ezek a kiegészítő tevékenységek a támadás átfogó fogalma alá 
értendőek-e. Ahogyan azt az arányosság követelményének általános értelmezése 
is kimunkálta, egy támadást annak egészében, nemcsak egyes elkülönülő elemei-
ben szükséges vizsgálni.61 Nincs okunk feltételezni, hogy a „támadás mint egész” 
értelmezése más megítélés alá esne e fogalom 49. cikk szerinti értelmezése eseté-
ben. Ebben ez esetben tehát a „támadás” fogalma magában foglalja mindazon kato-
nai cselekményeket, amelyek együttes hatása eredményezi az elvárt katonai előnyt. 
De ez azt is jelenti-e, hogy azok a kiegészítő nem kinetikus információs műveletek, 
amelyek közvetlenül egy kinetikus művelethez kapcsolódnak, és hatásuk, jellegük 
csak azzal együttesen értelmezhető, a támadás átfogó fogalma alá tartozzanak. Ami 
a kiberműveleteket illeti, számos szerző pozitív válasz mellett érvel, kifejtve, hogy ha 
egy kiberművelet egy támadásnak tekintendő művelet része, annak jogi minősítését 

57 1977. évi I. Kiegészítő Jegyzőkönyv 35. cikk. 2. bekezdés.
58 1977. évi I. Kiegészítő Jegyzőkönyv 40. cikk.
59 1977. évi I. Kiegészítő Jegyzőkönyv 37. cikk.
60 JDP 3-00 – UK Doctrine of Campaign Execution, 3A–2. o.
61 ICRC Customary Law Study, Rule 14.
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e kiberművelet is osztja.62 Elfogadva ezt az érvelést arra következtethetünk, hogy 
bizonyos információs és befolyásolási műveletek, amelyek egy kinetikus támadás 
integráns részéhez kapcsolódnak, maguk is támadásnak tekintendők, és szükséges 
alkalmazni rájuk mindazokat az elveket és korlátozásokat, amelyeket a hagyományos 
kinetikus támadásnál megteszünk. 

Gyakorlati szempontból ezáltal arra is következtethetünk, hogy ilyen művele-
tek keretében a nem kinetikus műveleti elemek – a polgári lakosság elleni támadás 
tilalma okán – nem folytathatók polgári célközönség irányába, kivéve azt az esetet, 
ha a művelet célja az I. Kiegészítő Jegyzőkönyv 57. cikke szerinti elővigyázatossági 
tevékenység. 

Egy példával szemléltetve: egy kinetikus támadással szorosan összekapcsolva, 
akár azzal egyidejűleg egy polgári lakosságnak célzott közösségi médián keresztüli 
információs kampány, amelynek célja az, hogy a lakosságot elbizonytalanítsa és a 
támadó fél katonai fölényét bizonyítsa, minden esetben a támadás humanitárius jogi 
kategóriáján belül kell mérlegre tenni. Amennyiben e felfogást elfogadják, illetve az 
államok által is szélesebb körben alkalmazzák, úgy az minden bizonnyal a lélektani 
és információs műveletek humanitárius jogon belüli átértékelését igényli. A genfi 
egyezmények kommentárjai ugyanis jelenleg arra az álláspontra helyezkednek, 
hogy a lélektani műveletekre az ellenségeskedések megvívására vonatkozó, alapve-
tően kinetikus szemléletű normákat nem kell alkalmazni.63 E felfogás azonban nem 
veszi figyelembe a lélektani és információs műveletek közötti átfedést, a  befolyá-
solási műveletek műveleti és taktikai szinten betöltött jelentőségét, valamint egyre 
erősebbé váló integrálását a hatásalapú műveletek tervezése és végrehajtása során.

A következő lépésben tehát arra keressük a választ, hogy a támadásnak nem 
minősülő információs és befolyásolási műveleteket hogyan szabályozzák a fegyve-
res konfliktusok megvívására vonatkozó normák.

IV. 2. Információs és befolyásolási műveletek mint egyéb „műveletek”  
a fegyveres konfliktusok nemzetközi jogában

Sem az 1949. évi Genfi Egyezmények, sem az 1977. évi I. Kiegészítő Jegyzőkönyv 
nem határozza meg a felek „harci tevékenységének” mibenlétét, annak fogalmi ele-
meit. Elfogadva azt a szakirodalmi álláspontot, hogy az „ellenségeskedések” képezik 

62 Schmitt, M. N.: Tallinn Manual (1st ed., Cambridge University Press, 2013), 110. o.; Lubell, N.: i. m. 273. o.; 
van den Bosch, B.: i. m. 262. o.: „No attention will be paid to cyber operations that are a part of any kinetic 
attack because when the rules regulating ‘attacks’ are applied, an attack has to be seen as a whole, and not 
by its constituent elements. As part of a kinetic attack, the cyber operations fall within the scope of that 
attack which means the full spectrum of LOAC rules on ‘attacks’ applies. From a LOAC point of view there 
is no reason to treat a kinetic attack with support in or through cyberspace differently from attacks that do 
not have this support.”

63 Bothe, M. – Partsch, K. J. – Solf, W. A.: New Rules for Victims of Armed Conflicts: Commentary on the 
Two 1977 Protocols Additional to the Geneva Conventions of 1949. (2nd ed., Martinus Nijhoff Publishers, 
2013) 329. o.; Sandoz, Y. et al. (eds.): Commentary on the Additional Protocols of 8 June 1977 to the Geneva 
Conventions of 12 August 1949 (Martinus Nijhoff Publishers, 1987), 600. o., para. 1875.
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a legszélesebb fogalmi kört, amelyen belül értelmezendők a felek „harci tevékeny-
sége”, ez utóbbi alatt olyan műveleteket érthetünk, amelyeket a felek fegyveres ereje 
hajt végre meghatározott katonai célok, illetve előnyök elérése érdekében. Az 1977. 
I. Kiegészítő Jegyzőkönyv 3. cikkének kommentárja így fogalmaz: „harci tevékeny-
ségek (mint military operations) mindazokat a csapatmozgásokat, manővereket és 
tevékenységeket jelenti, amelyeket a fegyveres erők a harcérintkezések érdekében 
végeznek”.64 Ugyanezen kommentárnak a 48. cikkhez tett magyarázata kifejti, hogy 
a „harci tevékenységek […] mindazokat a csapatmozgásokat és tevékenységeket 
jelentik, amelyeket a fegyveres erők az ellenségeskedésekhez kapcsolódóan végez-
nek”.65 Végül, a hivatkozott kommentár 57. cikkhez tett magyarázata gyakorlatilag 
megismétli a 3. cikkhez fűzött értelmezést.66 A fenti értelmezések keresztmetsze-
tében tehát két fontos elemet találunk: a tevékenységeket a fegyveres erők hajtják 
végre, továbbá azoknak a felek közötti ellenségeskedésekhez, harci tevékenységek-
hez kell kapcsolódniuk. Értelemszerűen, ahogyan azt Bothe, Partsch és Solf kom-
mentárja is megerősíti, ide értendőek egyéb kiegészítő manőverek és műveletek is.67

A polgári lakosság harci tevékenységektől történő megóvására vonatkozólag az 
I. Kiegészítő Jegyzőkönyv 48. cikke fogalmazza meg az általános szabályt, mi több 
megfogalmazza a megkülönböztetés elvének alapvonalát, kimondva, hogy a szem-
benálló erők „csak katonai célpontok ellen folytathatják harci tevékenységüket”. 
Ehelyütt meg kell jegyeznünk, hogy a szöveg magyar fordítása erősebben utal a kine-
tikus tevékenységekre, mint az az angol eredetiből következne, azonban nem szabad 
figyelmen kívül hagyni, hogy ezen a tevékenységek szélesebb körét kell érteni.

Ugyanakkor e széles megfogalmazás nem teljesen ellentmondásmentes. Jóllehet 
nem tiltja azokat a katonai harci tevékenységeket, amelyek hatással vannak a polgári 
lakosságra, azok célzatosan a polgári egyének ellen történő irányítását nem engedi 
meg. Ezt alátámasztja az 51. cikk 1. bekezdésének azon kitétele is, hogy a „polgári 
lakosság és polgári személyek általános védelmet élveznek a harctevékenységekkel 
járó veszélyekkel szemben”. Mindezek alapján joggal érvelhetünk amellett, hogy a 
humanitárius jog a támadások fogalmánál szélesebb körben is jogi védelmet biztosít 
a polgári lakosság számára a harci tevékenységek veszélyeivel szemben. A tudomá-
nyos szakirodalomban széles körben elterjedt álláspont szerint azonban bár létezik 
egy általános, alapelvi szintű védelem, az egyezmények egyes kifejezett rendelkezé-
sei, amelyek ezt tartalommal töltenék meg, már csupán a „támadásokhoz” kapcso-
lódóan biztosítják e védelmet.68 E nézet fő elemei a következőkre épülnek: (1) azok 
a speciális szabályok, amelyek kifejezetten meghatározzák a polgári lakosság és 

64 Sandoz, Y. et al. (eds.): Commentary, 67. o., para. 152.
65 I. m. 617. o., para. 1936. 
66 I. m. 680. o.
67 Bothe, M. – Partsch, K. J. – Solf, W. A.: New Rules, 286. o.
68 Schmitt, M. N.: Wired warfare: Computer network attack and jus in bello, Vol. 84, IRRC June 2002, 388–

395. o.; Schmitt, M. N. and Widmar, E.: The Law of Targeting in Ducheine, P. A. L. et al. (eds.): Targeting: 
The Challenges of Modern Warfare (TMC Asser Press – Springer, 2016), 121–158. o.
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a polgári javak védelmének kereteit és tartalmát, mind a „támadás” fogalmához 
kötődnek (mint például megkülönböztetés nélküli támadás, arányosság támadások 
esetében, óvintézkedések támadások során); (2) az az általánosan elfogadott állami 
jogértelmezés és gyakorlat, hogy a pszichológiai műveletek nem minősülnek táma-
dásnak, és általánosan elfogadottak mint jogszerű műveletek, további kifejezett 
jogi korlátozások nélkül. Ebből eredően ezen álláspont képviselői úgy vélekednek, 
hogy a fegyveres konfliktusok jogában a polgári lakosságot a katonai műveletekkel 
szemben megillető védelem határvonala a sérülést, fizikai károkat, betegséget vagy 
halált okozó műveletek szintjénél kezdődik.69 Amennyiben ez valóban általánosan 
elfogadott, akkor a nemzetközi jog egy újabb szürke zónájába lépünk, ahol a pol-
gári lakosság nem élvez jogi védelmet olyan célzatos nem kinetikus műveletekkel 
szemben, amelyek nem érik el a támadás erőszakosságának szintjét, azonban céljuk 
kifejezetten a polgári lakosságra – katonailag értékes – hatás kifejtése.

Ezzel szemben azonban számos érv sorakoztatható fel amellett, hogy nem csu-
pán elvi, de normatív szinten is léteznek ennél magasabb szintű védelmet biztosító 
rendelkezések. Az 1977. évi I. Kiegészítő Jegyzőkönyv 51. és 57. cikkéből kiolvas-
ható ugyanis ennél szélesebb védelmi kötelezettség. Az 51. cikk 1. bekezdésének 
második mondata nem szűkíti le az általános védelmi elvet a támadásokra, figye-
lemmel arra, hogy a támadásra vonatkozó részletes szabályok nem kizárólagosak, 
hanem „kiegészítik a nemzetközi jognak más idevonatkozó szabályait”, amely alatt 
akár a nemzetközi jog egyéb forrásait, illetve e Jegyzőkönyv egyéb rendelkezéseit 
is érteni kell. A Jegyzőkönyv 57. cikkének 1. bekezdése70 e rendelkezést megerősíti, 
majd ezt követően tér rá a támadásokra vonatkozó szabályokra.

A harci tevékenységek fogalmának központi elemei: azok végrehajtója, azaz a 
fegyveres erők, illetve a tevékenység szoros kapcsolata a tényleges hadműveletekkel. 
Jóllehet az I. Kiegészítő Jegyzőkönyv kommentárja úgy véli, hogy az „általános poli-
tikai és ideológiai kampányok” vagy a sokak által idézett „propaganda” nem része a 
harci műveleteknek,71 és ennélfogva nem vonatkoznak rá a fenti elvek, mindez nem 
rontja le azt a felfogást, hogy a modern információs és befolyásolási műveletek ma 
ténylegesen a taktikai és műveleti szintű harci tevékenységek integráns részei, ezért 
kapcsolatuk azokkal sokkal szorosabb, mint a kommentárok idején volt, sőt, e szerző 
álláspontja szerint eléri azt a kapcsolódási szintet, amellyel a hadműveletek, illetve 
a harci tevékenység keretébe szükséges ezeket helyezni. Ezzel azonban a kérdést 
nem lehet olyan szintre leegyszerűsíteni, amelyen minden katonai műveletet, amely 
a polgári lakosságot érinti, tiltottnak kellene tekinteni, a nemzetközi humanitárius 
jog sem irányul erre. A válaszhoz közelebb visz talán annak felfejtése, hogy ponto-

69 Schmitt, M. N.: “Attack” as a Term of Art in International Law: The Cyber Operations Context, in C. Czos-
seck, R. Ottis, K. Ziolkowski (eds.): Proceedings of the 4th International Conference on Cyber Conflict 
(NATO CCD COE Publications, 2012), pp. 289–290.

70 „A hadműveletek során állandóan gondoskodni kell a polgári lakosság, a polgári személyek és a polgári 
javak kíméletéről.”

71 Sandoz, Y. et al. (eds.): Commentary, 600. o., para. 1875.



│ 207Információs és befolyásolási műveletek a nemzetközi jog „szürke zónáiban”

san melyek azok a „veszélyek” és „ártalmak”, illetve milyen azok intenzitása, amely 
immár a polgári lakosság megóvásának elvét sértheti?

A katonai műveletek polgári lakosságra gyakorolt hatásával kapcsolatos újabb 
viták során egyre többször merül fel a „kényelmetlenség” (inconvenience) kifejezése, 
kiemelten a kiberműveletek kapcsán.72 Ugyanakkor ez a humanitárius jogban isme-
retlen fogalom veszélyesen leegyszerűsíti a támadásnak nem minősülő műveletek 
polgári lakosságra gyakorolt hatását, amennyiben a támadásnak nem minősülő műve-
leteket e fogalom alá söpörjük. Nem vitatott ugyanakkor, hogy az egyensúly megtalá-
lása e tekintetben igen nehéz, kidolgozott írott szabályok hiányában, és átalakulóban 
lévő hadviselési módok közepette. Mindazonáltal a fent idézett általános szabályok 
nyújtanak némi támpontot, amennyiben a védelem szintjét „a harctevékenységekkel 
járó veszélyek”, illetve a polgári lakosság „kímélete” mentén elemezzük.

Nem vitatható, hogy egyes katonai célú műveletek, akár harci tevékenységek is 
irányulhatnak a polgári lakosság befolyásolására, mint például egyes, az I. Kiegészítő 
Jegyzőkönyv 57. cikk 2. bekezdés c) pontja szerinti „előrejelzések”, még ha informá-
ciós műveletek formájában is hajtják végre azokat, hiszen elsődleges céljuk éppen 
a lakosság megóvása a súlyosabb, kinetikus műveletekkel szemben. A Jegyzőkönyv 
51. cikk 1. bekezdésben említett, egyéb nemzetközi szabályok között pedig akár az 
1949. évi IV. Genfi Egyezmény egyes rendelkezései is felsorolhatók, amelyek tiltják a 
polgári lakossággal szembeni „erkölcsi kényszer”,73 „sértés”74 és „megfélemlítő vagy 
terrorintézkedés”75 alkalmazását.

Összegezve, e szerző álláspontja szerint az ellenségeskedésekben részt vevő erők 
nem csupán a támadások, hanem az azoknak nem minősülő „harci tevékenységek” 
tekintetében sem rendelkeznek teljes szabadsággal. Az előzőekben említett általános 
védelmi alapelvek önálló normatív értékkel rendelkeznek, függetlenül a támadásokra 
vonatkozó különös szabályoktól. Jóllehet nem tiltott minden egyes olyan hadművelet, 
amely érinti a polgári lakosságot, ezen elvek arra utalnak, hogy nem megengedett 
a polgári lakosságot olyan műveletek célközönségévé tenni, amelyek szorosan kap-
csolódnak támadásnak minősülő tevékenységekhez.76 Ebből eredően, jóllehet e terü-
let továbbra is vitatott szürke zóna marad, érveket láthatunk amellett, hogy azok a 
harci tevékenységek vagy műveletek, amelyek ugyan nem minősülnek támadásnak, de 
elsődleges céljuk a lakosság megfélemlítése, zaklatása, a polgári lakosság moráljá-
nak súlyos rombolása, illetve olyan információs és befolyásolási műveletek végrehaj-
tása, amelyek a polgári lakosságot a harcok közvetlen veszélyének teszik ki (például 

72 32nd International Conference Of The Red Cross And Red Crescent (2015), Report on International humani-
tarian law and the challenges of contemporary armed conflicts, p. 42. HPCR Manual, Commentary to Rule 
1, para 7. Commentary to Rule 37, para. 4.; Schmitt, M. N.: Tallinn Manual 2.0., Commentary to Rule 92.

73 1949. évi IV. Genfi Egyezmény a polgári lakosság háború idején való védelmére vonatkozóan, 31. cikk.
74 1949. évi IV. Genfi Egyezmény 27. cikk.
75 1949. évi IV. Genfi Egyezmény 33. cikk.
76 Dinnis, H. Harrison: Cyber Warfare and the Laws of War (Cambridge University Press, 2012), 201. o.
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erőszakos cselekményekre buzdítás vagy kényszerítés), megalapozottan tartozhatnak 
a tiltott cselekmények körébe.

A mai információs és befolyásolási műveletek szorosan összekapcsolódnak 
az átfogó harci műveleti tevékenységekkel, de egyben önálló műveleti képességet 
is jelentenek. Információs és befolyásolási műveletek gyakran nagyobb kampá-
nyok részeként zajlanak, a „stratégiai kommunikáció” (strategic communication – 
StratCom) keretében.77 A jelenlegi információs műveleti doktrínák e fogalom alá 
sorolnak olyan tevékenységeket és műveleti képességeket mint a lélektani művele-
tek, taktikai látogatások, műveleti biztonság, kiber-műveletek.78 Humanitárius jogi 
szempontból e fogalmak kihívást jelentenek a „harci tevékenység” keretén belüli 
meghatározhatóságuk tekintetében. A gyakorlatban éppen az információs műveletek 
széles spektruma teszi nehézzé azt az elhatárolást, amely lehetőséget ad arra, hogy 
azokat ne e jogterület által szabályozott műveletként, hanem politikai kampánynak 
tekintsük. Vitathatatlan, hogy egyes tevékenységek kívül esnek a fenti kategórián, 
és nincs humanitárius jogi relevanciájuk. Annak közelebbi megértése, hogy egyes 
tevékenységek hogyan forrnak egybe a támadásokkal, a kinetikus műveletekkel egy-
séges hatásmechanizmussá, közelebb vihet bennünket a pontosabb elhatároláshoz.

A kommentárok azon álláspontja, amely kizárja a lélektani műveleteket mint 
egyéb kampányokat és propagandatevékenységet a humanitárius jog látóköréből, 
abból a korabeli felfogásból eredt, amely a lélektani műveleteket csak lazán, azok álta-
lános, stratégiai szintű céljainál fogva kötötte a kinetikus műveletekhez.79 Ezt a ket-
tőséget az I. Kiegészítő Jegyzőkönyv fentiekben hivatkozott, politikai kampányokra 
vonatkozó értelmezése is megerősíti. E megosztást a mai katonai gondolkodás már 
nem támasztja alá. Az Egyesült Királyság művelet-végrehajtási doktrínája például 
kifejezetten rögzíti, hogy „a katonai információs műveleteket ugyanakkor hadműve-
leti és taktikai szinten is végre lehet hajtani. Ezek elsődleges célja lélektani hatások 
elérése”.80 A hadműveleti és taktikai szinten az információs és befolyásolási műve-
letek egyes típusait a kinetikus műveletekkel azonos eljárásban tervezik és hajtják 
végre, azok hatását együttesen kell értékelni.81 A kinetikus és nem kinetikus műve-
letek elválasztása immár túlhaladottá vált, azonban a humanitárius jogi gondolkodás 
minderre még nem adott adekvát, modern választ. A célkiválasztási és célkezelési 
eljárások ma hatásalapúak, integráltak, jogi szempontból pedig a támadásra vonat-
kozó elvek alapján működnek.82 Értelmetlen tehát e két, összefonódott tevékenység 

77 Jensen, R. B.: Managing perceptions – Strategic communication and the story of success in Libya, in En-
gelbrekt, K. et al. (eds.): The NATO Intervention in Libya: Lessons Learned from the Campaign, 190. o.

78 Lásd például: NATO’s Strategic Communications Policy, in (PO(2009)0141, 2009.
79 Linebarger, P. M. A.: Psychological Warfare (2nd ed., Duell, Sloan and Pearce, New York, 1954), 110–115. o.
80 JDP 3-00 – UK Doctrine of Campaign Execution, 3A–2. o.
81 NATO targeting doctrine: AJP 3.9. (ed. A, ver. 1), pp. 1–6., 1–7. https://www.gov.uk/government/uploads/

system/uploads/attachment_data/file/628215/20160505-nato_targeting_ajp_3_9.pdf
82 Uo.
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jogi elválasztása, ugyanakkor figyelemmel kell lenni a jogi kategorizálás gyakorlati 
következményeire is.

Amennyiben minden információs és befolyásolási műveletet a támadások körébe 
sorolunk, úgy jelentősen leszűkül ezek tervezési szabadsága, és a polgári lakosság 
bevonása mint a nem kinetikus műveleti elemek célközönsége is jelentős korlátok 
közé esik, amit a műveleti szükségesség szempontjából kritizálhatunk.83 A követ-
kező lépcsőben a támadásokon kívüli műveletekre vonatkozó humanitárius jogi 
normák kidolgozatlansága, illetve általános jellege, és e műveletek tradicionális 
kívül helyezése a jogi értelemben vett harci cselekményeken jelent jogi kihívást, 
szürke zónát. A mérleg másik oldala azonban annak legitim érdeke, hogy a pol-
gári lakosságot megkíméljük a hadműveletek, a harci cselekmények káros, romboló, 
a „kényelmetlenségeken” túlmutató hatásától, valamint megóvjuk őket az erőszakos 
tevékenységekbe történő bevonástól. E kérdés tehát korántsem lezárt, a nem kine-
tikus műveletek terjedése és a humanitárius jog rögzült elvei számos rendezetlen 
helyzetet eredményezhetnek. A szerző álláspontja szerint a jelen műveleti és jogi 
tendenciák ugyanakkor nem mutatnak annak az irányába, hogy a polgári lakosság 
jogi védelmét a nem kinetikus műveletek tekintetében is kiterjesszék. Az államok 
jogértelmezése e területen további formálódást igényel.

V. ÖSSZEGZÉS

E fejezet célja a nem kinetikus, puha információs és befolyásolási műveletek, illetve 
azok jelenlegi jogi problémáinak áttekintése volt. Nem törekedett ugyanakkor mély-
reható elemzésre, elsősorban terjedelmi okokból. Mindazonáltal három alapvető 
problémát láthatóvá kívánt tenni.

Először, a nem kinetikus információs műveletek a mai hadviselés integráns részévé 
váltak. Jellegüknél fogva azonban nem csupán konfliktusok és háborúk, hanem 
azokon kívül, béke idején is alkalmazhatók, látva a hibrid és kiberműveletek soka-
sodó példáján keresztül. A technológiai fejlődés a szemben álló fél és lakosságának 
kognitív befolyásolását szélesebb körben alkalmazhatóvá, tagadhatóvá és áthatóbbá 
tette. Ehhez szorosan hozzátartozik az a társadalmi és politikai fejlődési tendencia is, 
amely a közösségeket és az egyént is kiszolgáltatottá, függővé teszi az információhoz 
történő hozzáférés, valamint azon alapuló döntéshozatal tekintetében. Egyszerre vált 
tehát világunk hálózatossá és sérülékennyé.

Másodszor, a nemzetközi jog békeidőben alkalmazandó normái, különösen a ki ber-
térben, továbbra is a szuverenitás és a földrajzi elhatároltság keretében működnek 
alapvetően. Bár számos nyilatkozat született a nemzetközi jog kibertérben való alkal-
mazhatóságáról, az államok jogértelmezése, a nemzetközi színtéren történő egyet-
értés e kérdésekben egyelőre kezdetleges. A szuverenitásra, valamint a más államok 

83 Schmitt, M. N.: Military Necessity and Humanity in International Humanitarian Law: Preserving the Deli-
cate Balance, Vol. 50, Virginia Journal of International Law, No. 4, 2010, pp. 795–839.
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belügyeibe való beavatkozás tilalmára vonatkozó normák jelenleg is alkalmazható 
kapaszkodót jelentenek az államközi kapcsolatokban. Azonban az egyén és az állam 
közötti határokon átnyúló jogi kapcsolat tekintetében már korántsem ilyen egyér-
telmű a helyzet. A más államok területén végrehajtott, a polgári lakosságot, az egyént 
közvetlenül célzó befolyásolási műveletek miatti nemzetközi emberi jogi felelős-
ség keretei korántsem problémamentesek. Az emberi jogok területen kívüli, illetve 
kibertérben való alkalmazhatósága jelenleg ellentmondásos szürke zóna a nemzet-
közi jogban, manőverezési lehetőséget biztosítva a jogi felelősség elkerülésére.

Harmadrészt, konfliktusok során, a nemzetközi humanitárius jog keretei között 
ugyancsak hiányos, analógiákkal terhelt értelmezéseket találunk. A nem kinetikus 
műveletek hadműveleteken, harci tevékenységeken kívül történő helyezése és ezáltal 
a kérdés humanitárius jogi lezárása immáron nem fenntartható álláspont, figyelem-
mel az integrált, hatásalapú műveletvezetés elterjedésére. Szembekerült a kinetikus 
műveleteket (és a velük járó járulékos áldozatok lehetőségét) ugyan lecsökkentő, 
de a nem kinetikus tevékenységekben a polgári lakosságot egyre inkább bevonó 
művelet a civileket megillető immunitás követelményével.

A modern hadviselés eltolódása az egyén kognitív dimenziója felé nem csupán 
a béke és a háború, hanem a civil és a kombattáns közötti határvonalak elmosódá-
sára is hatással van. A virtuális térben korántsem kézzelfoghatók a fizikai, földrajzi 
és egyéni határok. A korlátlan információ korában a megkülönböztetés elve elhalvá-
nyulhat, amelyre nem szolgálhat válaszul a műveletek erőszakmentessége.

A következő évek doktrinális, hadműveleti és politikai tendenciái e téren egyre 
jobban körvonalazódnak, azonban ezzel párhuzamosan, mindaddig, amíg az álla-
mok gyakorlata, egyértelmű jogi állásfoglalása nem kristályosodik ki, félő, hogy a 
nemzetközi jog szürke zónái továbbra is fennmaradnak.
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VINCZE VIOLA

Az autonóm fegyverrendszerek alkalmazása  
fegyveres konfliktusok idején

I. BEVEZETÉS

Számtalan fegyveres konfliktus zajlik jelenleg a világon, és a külpolitika milita-
rizálására irányuló tendencia erősödése figyelhető meg. Ezek a konfliktusok az 
alkalmazott technológiák tekintetében is egyre összetettebbé válnak. Az elmúlt 
évtizedekben nemcsak az ellenségeskedések során bevetett fegyverzet, hanem az 
alkalmazandó jogi keret is többdimenziós lett. A hatályos nemzetközi jog (beleértve 
a nemzetközi humanitárius jogot, a nemzetközi emberi jogi normákat és a nemzet-
közi büntetőjogot), a nemzeti jogrendek, valamint a politikai, etikai és erkölcsi elvá-
rások bonyolult és sűrű hálózatot alkotnak, amelyet átszőnek és tovább árnyalnak a 
kormányok és a civil társadalom elvárásai azzal kapcsolatban, hogy hogyan kellene 
a fegyveres konfliktusok során eljárni.1 

E körben a technológiai fejlődés fegyveres konfliktusok átalakulására gyakorolt 
hatása csak az utóbbi időben keltette fel a jogászok és a kutatók figyelmét. Napja-
inkban a konfliktusok nemzetközi vagy nem nemzetközi jellegétől függetlenül, min-
den aktuális fegyveres konfliktusban megtalálhatóak a kibereszközök, távirányítású 

1 E kérdésekkel kapcsolatban egyre élénkülő kutatások figyelhetők meg a biztonsági kérdések szabályozá-
si, államszervezési vonatkozásaiban is Magyarországon. Példaként lásd: Spitzer Jenő: Önvédelem versus 
terrorizmus, Budapest, Magyar Katonai Jogi és Hadijogi Társaság, 2019; Simon László – Magyar Sándor:  
A terrorizmus és indirekt hatása a kiberterében. In Szakmai Szemle 2017/3. szám, 89–101. o.; Simon Lász-
ló – Magyar Sándor: A terrorizmus és indirekt hadviselése az EU kiberterében. In Szakmai Szemle 2017/4. 
szám, 57–68. o.; Kelemen Roland – Pataki Márta: Kiberterrorizmus: A terrorizmus új arca. In Magyar 
Rendészet 2014/5. szám, 103–116. o.; Kelemen Roland: Cyber Attacks and Cyber Intelligence in the System 
of Cyber Warfare. In Szabó Miklós (szerk.): Doktoranduszok Fóruma Miskolc, 2016. november 17. Állam- 
és Jogtudományi Kar szekciókiadványa, Miskolc, Miskolci Egyetem, 2017, 117–122. o.; Farkas Ádám: 
Tévelygések fogásában? Budapest, Magyar Katonai Jogi és Hadijogi Társaság, 2016; Farkas Ádám: Ada-
lékok az állam fegyveres védelmének rendszertani megközelítéséhez. In Honvédségi Szemle 2017/1. szám, 
44–58. o.; Farkas Ádám: A terrorizmus elleni harc, mint kiemelt ágazatközi fegyveres védelmi feladat.  
In Szakmai Szemle 2017/3. szám, 5–20. o.; Farkas Ádám: A totalitás kora?, Budapest, Magyar Katonai Jogi 
és Hadijogi Társaság, 2018; Bartkó Róbert (szerk.): A terrorizmus elleni küzdelem aktuális kérdései a XXI. 
században, Győr, Gondolat Kiadó, 2019.
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drónok2 és a halált nem okozó taktikák, illetve technikák.3 A kibernetikai és katonai 
technológia, valamint a robotika iránti érdeklődés és kutatás pedig az elmúlt években 
ráirányította a figyelmet az autonóm fegyvertechnológiákra.

A halált okozó autonóm fegyverrendszerek (a továbbiakban: autonóm fegyver-
rendszerek) kifejlesztése és telepítése számos kihívást (jogi, katonai, politikai és 
erkölcsi) rejt magában. Általános célkitűzés a kormányzatok (védelmi minisztériu-
mok), az ENSZ, valamint a témával foglalkozó jogászok részéről, hogy megtalálják 
az autonóm fegyverrendszerek alapvető koncepciójának és jellemzőinek közös neve-
zőjét. Annak érdekében, hogy megértsük, milyen képességei vannak egy autonóm 
fegyverrendszernek, milyen lehetőségeket, előnyöket és kockázatokat jelentenek, 
továbbá milyen kapcsolódó jogi kérdéseket vetnek fel, elsősorban az „autonómia” 
fogalmát kell tisztázni. Ez a fogalom ugyanis az autonóm fegyverrendszerek legegye-
dibb jellemzője, ez különbözteti meg minden más, hagyományos fegyvertípustól. 

Az autonóm fegyverrendszerek különböző szempontok szerint definiálhatók: 
objektív műszaki jellemzők, az emberekkel való kapcsolat (interakciót lehetővé tévő 
ember-gép interfész), továbbá az autonómia szintje vagy mértéke alapján.4 Bármely 
jogi elemzés megállapításainak lényeges eleme, hogy hogyan határozzuk meg az 
autonóm fegyverrendszereket ezeknek a szempontoknak a figyelembevételével.

Jelen tanulmány alapvető célja az autonóm fegyverrendszerek – mint a kato-
nai erő nemzetközi térben történő alkalmazását egyre jelentősebben meghatá-
rozó tényező – jogszerűségének vizsgálata az alapelvek szintjén, annak érdekében, 
hogy megállapítható legyen, alkalmas-e a nemzetközi humanitárius jog az auto-
nóm fegyvertechnológiák jelentette kihívások megfelelő kezelésére. Jóllehet a téma 
interdiszciplináris és összetett jellege megköveteli a hatályos jogi eszköztár összessé-

2 A drónokkal kapcsolatosan lásd többek között Csapó Zsuzsanna: Drónok harca – kérdések kereszttüzében. 
In Csapó Zsuzsanna (szerk.): Emlékkötet Herczegh Géza születésének 85. évfordulójára – A ius in bello 
fejlődése és mai problémái, Pécs, Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar, 2013, 39–64. o.; 
Spitzer Jenő: Koordináták a legalitás felé – A dróntámadások nemzetközi joggal való összeegyeztethető-
ségének egyes kérdései. In Katonai Jogi és Hadijogi Szemle 2017/1–2. szám, 69–98. o.; Sehrawat, Vivek: 
Legal Status of Drones Under LOAC and International Law, in 5 Penn State Journal of Law & International 
Affairs 163, 2017, 165–206. o.; Schmitt, Michael N.: Drone Attacks Under the Jus ad Bellum and Jus in 
Bello: Clearing the ’Fog of Law’, in Yearbook of International Humanitarian Law, Forthcoming, 2011, 
1–14. o. https://ssrn.com/abstract=1801179 (letöltés ideje: 2019. augusztus 28.); Qureshi, Waseem Ahmad: 
The Legality and Conduct of Drone Attacks, in 7 Notre Dame Journal of International & Comparative Law 2, 
Article 5, 2017, 91–106. o.; Casey-Maslen, Stuart: Pandora’s box? Drone strikes under jus ad bellum, jus 
in bello, and international human rights law, in 94 International Review of the Red Cross, No. 886, 2012, 
597–625. o.

3 Lásd például: https://www.theguardian.com/us-news/2016/jul/01/obama-drones-strikes-civilian-deaths;
 https:// www.thesun.co.uk/news/2933555/raf-using-drone-strikes-to-secretly-kill-british-jihadis-planning- 

terror-attacks-on-the-uk-from-syria-and-iraq/; 
 https://www.washingtonpost.com/news/checkpoint/wp/2016/04/05/israeli-made-kamikaze-drone-spotted- 

in-nagorno-karabakh-conflict/?noredirect=on (letöltés ideje: 2019. augusztus 28.)
4 Boulanin, Vincent: Mapping the Development of Autonomy in Weapon Systems, A primer on autonomy, SIPRI 

Working Paper, December 2016, 38. o. https://www.sipri.org/sites/default/files/Mapping-development- 
autonomy-in-weapon-systems.pdf (letöltés ideje: 2019. augusztus 28.)
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gének értékelését (nemzetközi humanitárius jog, nemzetközi emberi jogok, valamint 
nemzetközi büntetőjog), a tanulmány szerzője e területek közül – terjedelmi korlátok 
miatt – egy rövidebb, alapelveken nyugvó humanitárius jogi elemzésre vállalkozik. 
Ezen a témakörön belül az írás további célkitűzése a célképzés (célkiválasztás) gya-
korlati megfontolásainak áttekintése. 

A támadásra vonatkozó humanitárius jogi alapelvek tükrében, az elemzés során 
az alábbi kérdések vizsgálata szükséges. Valamennyi döntéshozatali szinten (straté-
giai, műveleti, taktikai) megfelelhetnek-e kombattánsok, fegyverrendszert irányító 
operátorok, valamint a katonai parancsnokok a hadijog alapelveinek akkor, amikor 
arról döntenek, hogy kritikus funkciókban (például célkiválasztásban és támadás-
ban) is döntéshozatalra képes autonóm fegyverrendszereket alkalmaznak, beleértve 
azokat a helyzeteket, amikor polgári személyek és jogszerű katonai célpontok között 
kell különbséget tenni (megkülönböztetés elve)? Képes-e egy autonóm fegyverrend-
szer jogilag és technikailag is hatékonyan különbséget tenni jogszerű és a jogszerűt-
len katonai célpont között? Biztosítható-e az arányosság elvének történő megfelelés 
akkor, ha taktikai szinten a célkiválasztás és támadás feladatát egy gépnek (algorit-
musok alapján működő irányító rendszernek) delegálták? Megfelelő számítást tud-e 
végezni egy matematikai algoritmus egy adott támadásból eredő személyi sérülés 
és járulékos veszteség, valamint az attól várt katonai előny értékelése során (ará-
nyosság elve alkalmazásának előfeltétele)? Milyen óvintézkedéseket kell tennie a 
katonai állománynak az elővigyázatosság elve alapján a katonai műveletek terve-
zése és végrehajtása során, ha az autonóm fegyverrendszert hadviselési eszközként 
kívánják bevetni? A fenti jogi kihívásokat alapul véve, a tanulmány további célja az 
autonóm fegyverrendszerek alkalmazásának célképzési eljáráson keresztül történő 
vizsgálata, amely a hadijogi alapelvek gyakorlati leképezésének tekinthető. 

Jelen tanulmány kiindulópontja, hogy jogi értelemben az autonóm fegyverrend-
szerek a hadijog alkalmazásában fegyvernek (hadviselési eszköznek) minősülnek. 
Akár élettelen tárgynak, akár algoritmusnak tekintjük, egy autonóm fegyverrend-
szer nem rendelkezik jogi személyiséggel, vagyis nem tekinthető a hadijog szerinti 
kötelezettségek alanyának. 

Az autonóm fegyverrendszer nem ember, nem tekinthető kombattánsnak, har-
coló alakulatnak (amely emberekből áll) és – bizonyos kivételektől eltekintve – nem 
tekinthető hadviselési módnak sem, mivel ebbe a kategóriába a hadviselés eszköze-
inek használatára vonatkozó különböző eljárások tartoznak. 

Jelen tanulmány a jus in bello keretén belül marad, vagyis arra fog összpontosí-
tani, hogy hogyan és milyen körülmények között lehet alkalmazni autonóm fegyver-
rendszereket a fegyveres konfliktus megkezdését követően,5 tehát az írás a hadijog 
azon normáinak vizsgálatára korlátozódik, amelyek az ellenségeskedések során 
tanúsítható magatartást szabályozzák. 

5 A „jus in bello”-t (hadijogot) meg kell különböztetni a „jus ad bellum”-tól, amely az államok azon jogának 
keretét adja, hogy fegyveres erőt alkalmazzanak más államok vagy nem állami szereplők ellen.
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A humanitárius jog a nemzetközi jog részeként rugalmas, kontextuális és lényegé-
ben emberi döntésen alapuló rendszer. A tanulmány az autonóm fegyverrendszereket 
és az autonómiát a hadijog prizmáján keresztül vizsgálja, és így kívánja meghatározni 
azt, hogy ezek a fegyverrendszerek, mint egy új technológia képviselői, a hadijog 
alapelveivel és szabályaival összhangban alkalmazhatók-e. Vizsgálat tárgya továbbá, 
hogy az autonóm fegyverrendszerek igénybevétele (különös tekintettel a delegált 
döntéshozatalra) kapcsán a vonatkozó hadijogi szabályok mennyire tekinthetők 
rugalmasnak, tekintettel arra, hogy a döntéshozatalban részt vevő emberek mindig 
egy adott helyzet fényében értelmezik a szabályokat, és ennek eredményeként két 
értékelés sosem lehet azonos. Azonban ez a rugalmasság elvész, ha a döntéseket algo-
ritmusok hozzák. Ez merev, bár kiszámítható eredményekhez vezethet, amelyek nem 
feltétlenül felelnek meg az adott helyzet sajátos körülményeinek.

Gyakorlati szempontból egy fegyverrendszer nem más, mint a fegyverek és a 
hozzá kapcsolódó számítógépes technológia, platform, valamint a működésükhöz 
szükséges katonai állomány kombinációja (egyszerűbb megfogalmazásban: a fegy-
verek és az alkalmazásukhoz kapcsolódó „elemek” összessége6). 

Az autonóm fegyverrendszerek7 lényege az irányítórendszer (szoftver), amely 
a fegyverrendszer autonómiájának előfeltétele (például autonómia a navigáció, moz-
gás, akadályok elkerülése, környezet feltérképezése, célpont kiválasztása és nyomon 
követése, elérése terén). Az autonómia a fegyverrendszer vezérlőrendszerének leg-
jellemzőbb sajátossága, az a bizonyos „kognitív motor”,8 amely a gépet működteti. 

Az autonóm fegyverrendszerek tekintetében azonban a fő kérdés nem az, hogy 
rendelkeznek-e autonómiával vagy sem. Sokkal inkább az autonómia fokában 
ragadható meg lényegük, amelyet a kapcsolódó számítógépes technológia (érzékelő 
szoftver és vezérlőrendszer) fejlettsége határoz meg. 

Az autonómia fogalmát úgy definiálhatjuk átfogóan, mint a fegyverrendszernek 
azt a képességét, amely alapján emberi beavatkozás nélkül végez el egy feladatot, 
a programozásának megfelelően. Az autonóm rendszer „probabilisztikus” érvelést 
alkalmaz,9 azaz az érzékelő szoftverek (szenzorok) által összegyűjtött adatok alap-

6 Schmitt, Michael N. – Thurnher, Jeffrey S.: “Out of the Loop”: Autonomous Weapon Systems and the Law 
of Armed Conflict, in 4 Harvard National Security Journal 231, 2013, 234. o.

7 Vö.: Scharre, Paul: Army of None, W. W. Norton & Company, 2018, 43. o.; Boulanin, Vincent: Mapping the 
Innovation Ecosystem Driving the Advance of Autonomy in Weapon Systems, SIPRI Working Paper, Decem-
ber 2016, 7. o. https://www.sipri.org/sites/default/files/Mapping-innovation-ecosystem-driving-autonomy- 
in-weapon-systems.pdf (letöltés ideje: 2019. augusztus 28.)

8 Scharre: Army of None, 15. o.
9 Cummings, M. L.: Artificial Intelligence and the Future of Warfare, Research Paper, International Security 

Department and US and the Americas Programme, January 2017, 3. o. https://www.chathamhouse.org/
sites/default/files/publications/research/2017-01-26-artificial-intelligence-future-warfare-cummings-final.
pdf ( letöltés ideje: 2019. augusztus 28.) A probabilisztikus érvelés kapcsán lásd: Expert meeting, Autono-
mous weapon systems technical, military, legal and humanitarian aspects, Geneva, Switzerland 26 to 28 
March 2014, Report of 1, November 2014, 13. o. https://www.icrc.org/en/document/report-icrc-meeting-
autonomous-weapon-systems-26-28-march-2014 (letöltés ideje: 2019. augusztus 29.)
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ján becsléseket végez a cselekvések kapcsán a lehetséges legjobb választásra vonat-
kozóan. 

Ami megkülönbözteti az autonóm fegyverrendszert az automatikus és automati-
zált rendszerektől, az a képessége, hogy számos alternatívából határoz meg cselek-
véssort, anélkül, hogy emberi ellenőrzéstől és behatástól függne, jóllehet ez utóbbi 
jelen lehet.10 

II. A HUMANITÁRIUS JOGI ALAPELVEK AZ AUTONÓMIA TÜKRÉBEN

Jóllehet a genfi egyezmények és kiegészítő jegyzőkönyveik egy, a maitól teljesen 
különböző időszak termékei, amelyek az akkori időszak releváns kérdéseire igye-
keztek választ adni, azokat azokra a technológiai kihívásokra is figyelemmel szö-
vegezték meg, amelyekkel a részes felek egy távolibb jövőben szembesülhetnek.11 
Ugyanakkor, ha ehhez hozzáadjuk a technológiai megoldások korábban elképzelhe-
tetlenül felgyorsult ütemű fejlődését, felmerül a kérdés, hogy az élő és alkalmazott 
hadijog ténylegesen képes-e az autonóm fegyverrendszerekkel kapcsolatos jogi kihí-
vások megválaszolására. 

A hadijogi alapelvek hosszú időre visszanyúló szokásjogi eredete és a számta-
lan interpretációs lehetőség miatt nem alakult ki a humanitárius jogi alapelveknek 
egy mindenki által elfogadott listája, és a különböző források eltérő kombináció-
kat alkalmaznak.12 A tanulmány szerzője jelen írásban csak a megkülönböztetés és 
arányosság elvével, valamint az elővigyázatossági követelményekkel foglalkozik, 
tekintettel arra, hogy a célképzés során ez utóbbiak jelennek meg a leghangsúlyo-
sabban a célképzési dokumentumokban és a szakirodalomban.

II. 1. A megkülönböztetés elve

Ahogy azt korábban is kiemeltem, sem a ma létező autonóm fegyverrendszerek, sem 
a lehetséges jövőbeni teljesen autonóm rendszerek nem tekinthetők jogalanyoknak a 
hadijog alapján, jóllehet egyes szerzők műveiben ez valós aggályként tűnik fel.13  

10 Boulanin: i. m. 3–5. o.
11 Az ICJ megfogalmazásában a humanitárius jogi szabályok és alapelvek a múlt, jelen és jövő hadviselé-

sének valamennyi formájára és valamennyi fegyverére alkalmazandóak (“all forms of warfare and to all 
kinds of weapons, those of the past, those of the present and those of the future”). Legality of the Threat or 
Use of Nuclear Weapons (Advisory Opinion), [1996] ICJ Reports 226, para. 86.

12 A szakirodalomban alkalmazott különböző kombinációkért lásd például: Nuclear Weapons, [1996] ICJ Re-
ports 226, para. 78.; Green, Leslie C.: The Contemporary Law of Armed Conflict, Third edition, Manchester 
University Press, 2008, 151. o.; Dinstein, Yoram: The Conduct of Hostilities under the Law of Interna-
tional Armed Conflict, Third edition, Cambridge, Cambridge University Press, 2016, 8. o.; Solis, Gary D.:  
The Law of Armed Conflict: International Humanitarian Law in War, Second edition, Cambridge, Cam-
bridge University Press, 2016, 269. o.; Boothby, William H.: The Law of Attack, Oxford, Oxford University 
Press, 2012, 58–76. o.

13 Lásd például: Chengeta, Thompson: Are Autonomous Weapon Systems the subject of Article 36 of Addi-
tional Protocol I to the Geneva Conventions? 10 April 2014. https://ssrn.com/abstract=2755182 (letöltés 
ideje: 2019. augusztus 28.)
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Ez a premissza fontos szerepet játszik a megkülönböztetés elvének az elemzésekor is. 
Az alapelv legfontosabb célkitűzése a megkülönböztetés nélküli támadások megelő-
zése,14 amelynek előfeltétele, hogy a katonai állomány egésze különbséget tudjon tenni 
az alábbi nem támadható és támadható kategóriák között a műveleti területen:

 – polgári személyek – kombattánsok,
 – polgári személyek – az ellenségeskedésben közvetlenül részt vevő polgári sze-

mélyek,
 – harcon kívüli (hors de combat) kombattánsok – kombattánsok,
 – polgári javak – katonai célpontok.

Az alapelv autonóm fegyverrendszerekre történő rávetítésének központi kérdése 
az lesz, hogy jogszerű katonai célpontok ellen alkalmazhatók-e autonóm fegyver-
rendszerek (mint hadviselési eszközök)15 oly módon, hogy az azok használatáról 
döntő vagy a használatában részt vevő katonai állomány az alapelvben megfogal-
mazott követelményeknek megfeleljen, azaz a fő kérdés, hogy az autonóm fegy-
verrendszer alkalmazása során lehetséges-e a jogszerű és jogszerűtlen célpontok 
közötti különbségtétel. 

E tekintetben az autonóm fegyverrendszernek az a képessége, hogy hatéko-
nyan és megbízhatóan megkülönböztesse a katonai és polgári célpontokat, első-
sorban az irányító rendszer (algoritmus) fejlettségétől, kifinomultságától függ, de 
emellett a műveleti környezet, a támadás időpontja, körülményei, a támadott kato-
nai célpontok jellege, illetve az alkalmazás időtartama is fontos szerepet játszik az 
értékelésben.16 Nehezíti azonban az értékelést, hogy az I. Kiegészítő Jegyzőkönyv 
szövegezése során a hangsúly a megkülönböztetés nélküli támadás hatásain volt 
és nem a döntéshozatal során delegált autonómia fokának (automatikus, automati-
zált, autonóm) jelentőségén. 

Az autonóm fegyverrendszerek hadviselési eszköznek tekintendők: fegyverrend-
szerek, amelyek alkalmazása a célképzési eljárásban, valamint a rendszer kezelésé-
ben résztvevő emberek döntéshozatalától függ. 

14 I. Jegyzőkönyv 48. cikk: „A polgári lakosság és a polgári javak tiszteletben tartásának és védelmének biz-
tosítása érdekében az összeütköző feleknek mindenkor különbséget kell tenniük a polgári lakosság és a har-
cosok, valamint a polgári javak és katonai célpontok között, és ennek folytán csak katonai célpontok ellen 
folytathatják harci tevékenységüket.” Az I. Jegyzőkönyv meghatároz bizonyos cselekményeket, amelyek a 
48. cikk megszegésének minősülnek. Az 51. cikk (4) bekezdés határozza meg az indiszkriminatív támadás 
feltételeit, az 51. cikk (5) bekezdés pedig olyan támadásfajtákat mutat be, amelyek indiszkriminatívnak 
minősülnek.

15 Von Heinegg a személyzet nélküli, tengeren alkalmazott rendszerek kapcsán felhívja a figyelmet arra, 
hogy ha ezen rendszereket támadó célzattal alkalmazzák, ugyanazon szabályok érvényesek rá, mint a 
személyzettel rendelkező hadviselési eszközök tekintetében. Heintschel von Heinegg, Wolff: Unmanned 
Maritime Systems: Does the Increasing Use of Naval Weapon Systems Present a Challenge for IHL?  
In Heintschel von Heinegg, Wolff – Frau, Robert – Singer, Tassilo: Dehumanization of Warfare, Legal 
Implications of New Weapon Technologies, Springer, 2018, 124. o.

16 Schmitt, Michael N. – Widmar, Eric W.: “On Target”: Precision and Balance in the Contemporary Law of 
Attack, in 7 Journal of National Security and Policy, 2014, 398. o.
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Tekintettel arra, hogy ezek a fegyverrendszerek különböző személyek (például 
tervező, programozó, katonai parancsnok, operátor, kombattáns) közreműködését 
igénylik a tervezés, programozás, aktiválás és alkalmazás során, ezek a rendszerek 
nem tekinthetők a hadijog alanyának, amely képes a megkülönböztetésre, majd az 
alapján a katonai célpont önálló célbavételére. Egy autonóm fegyverrendszer akti-
válása mindig emberi döntéshozatal és értékítélet eredménye, feltételezve, hogy 
a kérdéses fegyverrendszer alkalmazásával a döntéshozó képes a célpont pozitív 
beazonosítására, és ezáltal a kiválasztásáért és alkalmazásáért felelős személyek 
nem sértik meg a megkülönböztetés elvét (csak jogszerű célpontok kiválasztása és 
támadása történik).

Ezzel kapcsolatosan az egyik legfontosabb kérdés, amellyel a döntéshozók 
szembesülnek, hogy az alkalmazni tervezett fegyverrendszer megfelelő képessé-
gekkel bír-e a célpontok felismerésére, természetük és jellemzőik értékelésére az 
adott műveleti környezetben. Az autonóm fegyverrendszer kiválasztására és akti-
válására vonatkozó döntés jelen szerző álláspontja szerint már önmagában azt az 
értékítéletet jelzi, hogy a fegyverrendszer megfelelő képességekkel rendelkezik 
arra, hogy megkülönböztesse a jogszerű célpontokat. Ennek elfogadása fontos sze-
repet játszhat az alapelv megsértéséért viselt felelősséggel kapcsolatos aggályok 
megválaszolásában is. 

Az alapelvnek történő megfelelés vizsgálata kétlépcsős: (1) a katonai célpon-
tok (kombattánsok, ellenségeskedésben közvetlenül részt vevő polgári személyek,17 
katonai célpontok) pozitív beazonosításának képessége az autonóm fegyverrendszer 
által, valamint (2) annak elemzése, hogy a fegyverrendszer képes-e a célpont meg-
felelő szintű megkülönböztetését követő célbavételére. 

Ez a vizsgálat feltételezi bizonyos objektív, mérhető jellemzők és feltételek 
(például egy adott fegyvertípus,18 egy katonai légi jármű vagy rakéta dimenziói, 
hőkibocsátása, sebessége, vagy személyek esetén egyenruha, rendfokozati jelzések, 
arcfelismerésen keresztül történő beazonosíthatóság) vizsgálatát, valamint a fegy-
verrendszernek azt a képességét, hogy az emberi viselkedésből következtessen a 
szándékra. Az objektív követelményeknek egy autonóm fegyverrendszer a betáplált 
adatok és bizonyos matematikai szabályok alapján eleget tud tenni, de az emberi 

17 Sassòli szerint személyek esetében meglehetősen nehéz lehet azon indikátorok automatizálása, amelyeken 
a célpont katonai mivolta alapul. Sassòli, Marco: Autonomous Weapons and International Humanitarian 
Law: Advantages, Open Technical Questions and Legal Issues to be Clarified, in 90 International Law 
Studies 308, U.S. Naval War College, 2014, 327. o. 

18 Wagner a vallásgyakorlás során használt fegyverek kapcsán érdekes példaként jegyzi meg ugyanakkor, 
hogy egy autonóm fegyverrendszernek fel kéne ismernie a különbséget egy támadáshoz felhasználni ter-
vezett fegyver és egy vallási szimbólumként ruha alatt hordott fegyver (például szikh vallási tőr) között. 
Wagner, Marcus: The Dehumanization of International Humanitarian Law: Legal, Ethical, and Political 
Implications of Autonomous Weapons Systems, in 74 Vanderbilt Journal of Transnational Law 1371, 2014, 
1392–1393. o.
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szándék értelmezése jelenleg még meglehetősen nagy kihívás elé állítja a progra-
mozókat.19 

Elméletileg bizonyos autonóm fegyverrendszerek rendelkeznek azzal a képesség-
gel, hogy meghatározott körülmények között megfeleljenek a megkülönböztetés elve 
által támasztott követelményeknek, de ez a megfelelés – többek között – a műveleti 
környezettől, a szenzorok érzékenységétől és a fegyverrendszer irányítórendszeré-
től, valamint az azonosítandó katonai célpont természetétől is függ. Egyes esetek-
ben a fegyverrendszer jobb választásnak bizonyulhat (magasabb fokú precizitás, 
kisebb esély a saját állomány sérülésére vagy járulékos kárra), mint más fegyverek. 
Megalapozott döntéshozatal során a műveleti terület ismerete, amelyben a fegyver-
rendszer alkalmazása tervezett, kritikus lehet, tekintettel arra, hogy az a megkü-
lönböztetés képességét nagy mértékben befolyásolhatja. Magasabb fokú autonómia 
alkalmazása igazolt lehet egy viszonylag stabil, „nem zsúfolt” környezetben olyan 
katonai célpontok ellen, amelyek azonosítása minden kétséget kizáróan megtörtén-
het20 (például egy sivatagi hadviselés során kilőtt rakéta elhárítása esetén), ugyanak-
kor alacsonyabb szintű autonómia, tehát nagyobb fokú emberi irányítás és ellenőrzés 
indokolt21 „zsúfolt” környezetben (városi hadviselés esetén), ahol a taktikai szintű, 
szenzorok és algoritmusok által vezérelt megkülönböztetés nem mindig lehetséges. 
Utóbbi esetben a kritikus funkciókban nagyfokú autonómiával bíró fegyverrendsze-
rek alkalmazása jogszerűtlennek minősülhet. Az eddigiekből egyértelműen levon-
ható a következtetés, hogy egy autonóm fegyverrendszernek rendelkeznie kell mind 
a kvantitatív (objektív), mind pedig a kvalitatív (szubjektív) értékelés képességével22 
annak érdekében, hogy a katonai célpontokat megkülönböztethesse a védett szemé-
lyektől és javaktól.

II. 2. Az arányosság elve

Az arányosság elve szorosan kapcsolódik a megkülönböztetés elvéhez. Ez utóbbi 
ugyanis előfeltétele az arányossági elemzésnek, tekintettel arra, hogy a megkülön-
böztetés alkalmazása a járulékos kár elemzésének előfeltétele, hiszen nem állapítható 

19 Lásd például: Boulanin: i. m. 22. o.; Amoroso, Daniele: Jus in bello and jus ad bellum arguments against au-
tonomy in weapons systems: A re-appraisal, in 43 QIL Questions of International Law, Zoom-in 5, 2017, 13. o.;  
Petman, Jarna: Autonomous Weapons Systems and International Humanitarian Law: ‘Out of the Loop’?, 
Helsinki, March 2017, 29–35. o. https://um.fi/documents/35732/48132/autonomous_weapon_systems_an_ 
international_humanitarian_law__out_of_the/c0fca818-3141-b690-0337-7cfccbed3013?t=1525645981157 
(letöltés ideje: 2019. augusztus 28.)

20 Boothby: i. m. 284. o.
21 Stürchler és Siegrist a szándék kapcsán megjegyzi, hogy a katonai célpontok jelenlegi nem elégséges 

felismerése miatt mindenképpen szükség van az emberi ellenőrzésre támadás esetén. Stürchler, Niko-
las – Siegrist, Michael: A “Compliance-Based” Approach to Autonomous Weapon Systems, 1 December 
2017. https://www.ejiltalk.org/a-compliance-based-approach-to-autonomous-weapon-systems/ (letöltés ideje: 
2019. augusztus 29.)

22 Wagner, Marcus: Autonomous Weapon Systems, in Wolfrum, Rüdiger: Max Planck Encyclopedia of Public 
International Law, Oxford, Oxford University Press, 2016, 4. o. https://ssrn.com/abstract=2786136 (letöltés 
ideje: 2019. augusztus 29.)
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meg a polgári személyek életében, testi épségében várható sérülés és a polgári javak-
ban várható kár mértéke, ha a polgári és katonai célpontok megkülönböztetése nem 
lehetséges. (Amennyiben egy adott személyről polgári státusával kapcsolatban kétely 
merül fel, a személyt polgári személynek kell tekinteni.23) Az arányosság elvének leg-
fontosabb célja, hogy a polgári személyeket és lakosságot védje az aránytalan (a táma-
dástól várt katonai előny mértékét meghaladó) sérüléstől és károktól,24 ezáltal egyfajta 
egyensúlyi állapotot25 valósítson meg a katonai szükségesség és az emberiesség kon-
cepciói között.

Az aránytalan jelzőnek ebben a kontextusban kiemelkedő szerep jut, mert azt 
juttatja kifejezésre, hogy polgári személyekben és javakban nem szándékos sérülés 
és kár okozásának kockázata mindig fennáll, de a sérülés és kár nem minden esetben 
minősül túlzónak, aránytalannak. Általában véve az alapelv nem tiltja olyan mértékű 
szenvedés, sérülés és kár okozását, amely (egyáltalán) nem aránytalan a támadástól 
várt katonai előnyhöz képest,26 de amely egyébként békeidőben megengedhetetlen 
lenne. Nincsen olyan hadijogi szabály, amely alapján valamennyi személyi sérülés 
és járulékos kár tiltott lenne. Szándékos támadás ugyanakkor nem irányulhat polgári 
személyek és javak ellen státusuk ismeretében vagy kétely esetén. Az arányosság 
elvének betartásával, a nem szándékosan okozott sérülés és kár minimalizálása auto-
nóm fegyverrendszerek alkalmazása által nemcsak az alapelvi korlátozások betartá-
sát erősíti, de adott esetben hozzájárulhat a közvélemény támogatásához, valamint a 
béketámogató és újraépítési erőfeszítésekhez is. 

Az alapelv alapján a katonai állománynak két alapvetően különböző kategóriát 
kell mérnie és értékelnie. A mérleg egyik oldalán a támadással járó, előre látható, 
de nem szándékos hátrányos következmények (polgári személyek sérülése és polgári 
javakban keletkezett kár) találhatók, amelyeket a mérleg másik oldalán lévő, táma-
dástól várható konkrét és közvetlen katonai előnyhöz kell mérni. Ha mindezt auto-
nóm fegyverrendszerek alkalmazására vetítjük, az egyik legfontosabb kérdés az lesz, 
hogy a támadástól várható katonai előny kevésbé kézzelfogható, kontextusfüggő és a 
műveletek előrehaladtával változó természete tudatában (amely egy gyakorlott dön-
téshozónak is kihívást jelent), hogyan képes egy algoritmus a támadás arányosságát 

23 I. Kiegészítő Jegyzőkönyv 50. cikk (1) bekezdés.
24 I. Kiegészítő Jegyzőkönyv 51. cikk (5) (b) bekezdés: Megkülönböztetés nélkülinek minősül az „olyan 

támadás, amely a polgári lakosság körében feltehetően annyi áldozatot követel, és annyi sebesülést okoz, 
valamint a polgári javakban akkora károkat idéz elő, hogy azok önmagukban vagy együttesen meghalad-
nák a támadástól várható konkrét és közvetlen katonai előny mértékét”.

25 Piątkowski megfogalmazásában egy „nehéz kompromisszumot”. Piątkowski, Mateusz: Fully Autonomous 
Weapon Systems and the Principles of International Humanitarian Law, in International Network of Doc-
toral Studies In Law, 5th International Conference of PhD Students and Young Researchers, How Deep is 
Your Law? Brexit. Technologies. Modern Conflicts, Conference Papers, Vilnius, 27–28 April 2017, 306. o.  
http://lawphd.net/wp-content/uploads/2014/09/International-Conference-of-PhD-students-and-young- 
researchers-2017.pdf (letöltés ideje: 2019. augusztus 29.)

26 Schmitt, Michael N.: Fault Lines in the Law of Attack, in Breau, Susan – Jachec-Neale, Agnieszka (szerk.): 
Testing the Boundaries of International Humanitarian Law, British Institute of International and Compa-
rative Law, 2006, 293. o.; Solis: i. m. 294. o.
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értékelni. A megkülönböztetés elvénél a probléma lényege a fegyverrendszer (irányí-
tórendszer) inherens képessége a jogszerű katonai célpontok felismerésére, azonosí-
tására. 

Az arányosság esetében azonban, elfogadva, hogy egy autonóm fegyverrendszer 
képes a járulékos kár elemzésének végrehajtására, a középpontban egy dinamikus 
környezetben a támadástól várható katonai előny elemzése áll. Bizonyos paramé-
terek programozhatóak, főleg a járulékos kár elemzése kapcsán, azonban az adott 
időpontban a támadástól várható katonai előny értékeléséhez a szituáció átfogó és 
alapos ismerete, a stratégiai, műveleti és taktikai célkitűzések (az elérendő álla-
pot), valamint az elérhető információk feldolgozásának és értékelésének képessége 
is szükséges. 

Úgy gondolom, hogy ez csak akkor valósítható meg a gyakorlatban, ha az 
autonóm fegyverrendszer rendkívül fejlett algoritmussal rendelkezik, valamint képes 
a művelettel kapcsolatos, megfigyelésből és hírszerzésből eredő friss információk 
fogadására, értelmezésére majd feldolgozására. Jelenleg a szakirodalomban általá-
nosnak tekinthető az egyetértés abban, hogy az arányosság elvének alkalmazásához 
szükséges „absztrakt gondolkodás” képességével egy összetett és gyorsan változó 
környezetben csak az emberek rendelkeznek,27 ugyanakkor annak elérése az expo-
nenciálisan fejlődő mesterségesintelligencia-kutatások tükrében nem tudományos 
fikció.

Technikai szinten elvileg megvalósítható, hogy egy autonóm fegyverrendszer 
előre programozott értékek alapján működjön.28 Ez azt jelenti, hogy a programozók 
– a legfelsőbb katonai vezetői szinten hozott döntésnek megfelelően – előre beál-
líthatják a megtámadni tervezett katonai célponthoz a már aránytalan (elfogadha-
tatlan) járulékos kár mértékét, amelyet nem lehet túllépni a támadás során. Annak 
érdekében, hogy egy fegyverrendszert az adott műveleti környezetben az arányos-
ság elvével összhangban alkalmazhassanak, a programozónak meghatározott értéket 
kell rendelnie a polgári személyek életéhez, sérüléséhez, valamint a polgári javakban 

27 Sassòli, Marco: Can Autonomous Weapon Systems Respect the Principles of Distinction, Proportionality 
and Precaution? Speaker’s Summary in Expert meeting, Autonomous weapon systems technical, military, 
legal and humanitarian aspects, Geneva, Switzerland, 26 to 28 March 2014, Report of 1, November 2014, 
42. o.; Boulanin, Vincent: Implementing Article 36 Weapon Reviews in the Light of Increasing Autonomy 
in Weapon Systems, SIPRI Insights on Peace and Security, No. 2015/1, November 2015, 10. o. https://
www.sipri.org/sites/default/files/files/insight/SIPRIInsight1501.pdf (letöltés ideje: 2019. augusztus 29.); 
Schmitt, Michael N.: Autonomous Weapon Systems and International Humanitarian Law: A Reply to 
Critics, in Harvard National Security Journal Features, 5 February 2013, 20–21. o. http://harvardnsj.
org/2013/02/autonomous-weapon-systems-and-international-humanitarian-law-a-reply-to-the-critics/ 
(letöltés ideje: 2019. augusztus 29.); Ford, Christopher M.: Autonomous Weapons and International Law, 
in 69 South Caroline Law Review 413, 2017, 445. o.

28 Amoroso: i. m. 16. o.; Thurnher, Jeffrey S.: Means and Methods of the Future: Autonomous Systems, 
in Ducheine, Paul A. L. – Schmitt, Michael N. – Osinga, Frans P. B. (szerk.): Targeting: The Challenges of 
Modern Warfare, Springer, 2016, 189. o.; Thurnher, Jeffrey: Examining Autonomous Weapon Systems from 
a Law of Armed Conflict Perspective, in Nasu, H. – McLaughlin, R. (szerk.): New Technologies and the 
Law of Armed Conflict, TMS Asser Press, 2014, 222. o.
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esett kárhoz is valamennyi katonai célpont esetében. Ezeknek az értékeknek a meg-
határozását azonban a döntéshozatalban részt vevő állomány (NATO-művelet ese-
tében a járulékos kár felső határáról döntő Észak-atlanti Tanács29) végzi a hadijogi 
alapelvek összességére való tekintettel, és a döntésnek történő megfelelés érdekében 
meg kell szakítani a támadást, amennyiben a támadástól várható személyi sérülés és 
járulékos kár meghaladja az előre meghatározott értéket.

Amennyiben a folyamatos frissítés (a művelettel kapcsolatos információáram-
lás) nem lehetséges és az adott fegyverrendszer nem rendelkezik kellőképpen fejlett 
algoritmussal, egy konzervatív (alacsony) járulékos kár mértékének meghatározása 
szükséges.30 Annak igénye, hogy egy előre programozott járulékos kár mértéke 
módosításra kerüljön, elméletileg felmerülhet, azonban az ilyen jellegű módosítás 
esélye meglehetősen csekély, ha az autonóm fegyverrendszer alkalmazása egy föld-
rajzilag és időben limitált, nem zsúfolt műveleti környezetben történik. Ugyanak-
kor az aránytalan járulékos kár (mértéke) előre rögzítésének gyakorlati lehetősége 
korántsem jelenti azt, hogy egy autonóm fegyverrendszer képes arra az értékítéletre, 
amelyet az arányosság elve (pontosabban annak katonai előny pillére) megkíván.

Ma még emberek hozzák a támadás arányosságával kapcsolatos döntéseket, ezál-
tal az alapelvnek történő megfelelés felelőssége őket terheli. A legmagasabb szintű 
parancsnokság dönt egy autonóm fegyverrendszer alkalmazásáról (a műveleti kör-
nyezettől függően) és nyújt iránymutatást a járulékos kár legfelső értéke vonatko-
zásában. A technikai fejlődés előrehaladtával azonban nem elképzelhetetlen, hogy 
idővel az algoritmusok lehetővé teszik majd a fegyverrendszer számára, hogy a meg-
határozott bázisértékeket a műveleti környezet változásaira reagálva maga módo-
sítsa.31 Ez a módosítás ugyanakkor folyamatos adatáramlást, update-et igényel.32 
Másrészről viszont mesterséges intelligencia alkalmazásával az is lehetségessé válik 
idővel, hogy egy autonóm fegyverrendszer „megtanulja” az alapelv alkalmazását oly 
módon, hogy különböző szcenáriókat és az azokhoz tartozó, arányosságra vonatkozó 
helyes válaszokat „tanítanak” neki. Amíg azonban ez nem következik be, úgy vélem, 
hogy az autonóm fegyverrendszerek arányosság elvével összhangban való alkalma-
zása csak korlátozott esetben és szigorúan meghatározott környezetben lehetséges 
(például időbeli és földrajzi korlátozásokkal, olyan műveletek esetében, amikor 
járulékos kárnak nincs vagy csak nagyon alacsony az esélye). Jelenleg a szoftverek 
és algoritmusok a legtöbb esetben nem megfelelőek az esetenként gyorsan változó 
kontextus (körülmények) értelmezésére, amely a megkülönböztetés elvének való 
megfelelés előfeltétele.

29 NATO Standard AJP-3.9 Allied Joined Doctrine for Joint Targeting, Edition A, Version 1, April 2016, 
1–9. o. https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/ 
628215/20160505-nato_targeting_ajp_3_9.pdf (letöltés ideje: 2019. augusztus 29.)

30 Schmitt: A Reply to Critics…, 20. o. 
31 Amoroso: i. m. 16. o.
32 Schmitt – Thurnher: “Out of the Loop”…, 256. o. 
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II. 3. Az elővigyázatosság elve

Az utolsó tárgyalt alapelv, az elővigyázatosság elvének legfontosabb követelménye, 
hogy azok, akik a támadás tervezésében, az arról való döntésben, valamint végrehaj-
tásában részt vesznek, a lehető legnagyobb elővigyázatossággal járjanak el a kato-
nai műveletek során annak érdekében, hogy elkerüljék, de legalábbis a minimálisra 
csökkentsék a személyi sérülés és járulékos kár kockázatát. 

Ez magában foglalja többek között a megfelelő fegyver vagy fegyverrendszer 
kiválasztását; ha több katonai célpont közül lehet választani, amelyek megközelí-
tően azonos katonai előnnyel kecsegtetnek, azt a katonai célpontot kell kiválasz-
tani, amely a lehető legkevesebb járulékos kár kockázattal jár; valamint a támadás 
törlésének vagy felfüggesztésének követelményét, amennyiben jogszerűtlen (pol-
gári) célpontokat támadnának, vagy a támadás az arányosság elvének megsérté-
sével járna.33 

Az I. Kiegészítő Jegyzőkönyvben használt katonai műveletek34 kifejezés a lehető 
legtágabban értelmezendő, Quéguiner többek között ide sorolja a csapatmozgásokat, 
manővereket, valamint a harci cselekményeket megelőző műveleteket is.35 Az elővi-
gyázatosság elve alapján tilos autonóm fegyverrendszer alkalmazása olyan esetben, 
amikor más fegyver is választható a meglévő arzenálból, amely alacsonyabb koc-
kázattal jár a járulékos kár tekintetében, de azonos vagy legalábbis hasonló katonai 
előny elérésével kecsegtet. Jogszerű katonai célpontok csak olyan fegyverrel támad-
hatók, amely a polgári lakosságot a lehető legkisebb veszélynek teszi ki (anélkül, 
hogy a katonai előny elveszne vagy számottevően kisebb lenne). Abban az esetben, 
ha ez a fegyver egy autonóm fegyverrendszer, akkor a hadijog alapján kell azt hadvi-
selési eszközként kiválasztani. E tekintetben meg kell jegyezni, hogy egy kifejezett 
tilalom az autonóm fegyverek alkalmazására vonatkozóan az elővigyázatosság elvé-
nek történő megfelelés ellen hatna és kontraproduktív hatással járna.

Az elővigyázatosság elvének történő megfelelést a támadást megkezdését köve-
tően is folyamatosan ellenőrizni és biztosítani kell, mindaddig ameddig egy támadás 
törlésének vagy megszakításának fizikai lehetősége fennáll. A hadijog címzettjei a 
döntéseket hozó emberek és az elővigyázatosság követelménye alapján a katonai 
állománynak minden lehetséges intézkedést meg kell tennie annak érdekében, hogy 
a legnagyobb elővigyázatossággal járjon el. Autonóm fegyverrendszerek esetében 
ez azt jelenti, hogy a fegyverrendszer képességeit a lehető legnagyobb mértékben 
ki kell használni annak érdekében, hogy a célpontot azonosítsák, illetve megerő-
sítsék. Az alapelv alkalmazása ugyancsak magában foglalja a kiválasztott katonai 
célpont támadásához legoptimálisabb fegyver kiválasztását, amely megvalósítja az 
elérni kívánt katonai előnyt, ugyanakkor a lehető legkisebb járulékos kár kockázatát  

33 I. Kiegészítő Jegyzőkönyv 57. cikk.
34 „Military operations.” In I. Kiegészítő Jegyzőkönyv 57. cikk (1) bekezdés.
35 Quéguiner, Jean-François: Precautions under the law governing the conduct of hostilities, in 88 Interna-

tional Review of the Red Cross, No. 864, 2006, 797. o.
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hordozza. Bizonyos esetekben technikailag egy autonóm fegyverrendszer is „eljár-
hat” a legnagyobb elővigyázatossággal36 – az alkalmazott algoritmustól függően. 
Ha egy fegyverrendszer programozható oly módon is, hogy rendszeres ellenőrzé-
seket hajtson végre (azért, hogy újra és újra megerősítse, hogy a támadás katonai 
célpont ellen irányul és a támadás arányosságát figyelemmel kísérje), a szerző állás-
pontja, hogy az elővigyázatosság alapelve alapján ilyen jellegű ellenőrzések végre-
hajtása, beállítások alkalmazása kötelező annak érdekében, hogy a döntéshozatalban 
részt vevő katonai állomány az alapelvekben foglaltaknak megfeleljen.37

III. A HADIJOGI ALAPELVEK GYAKORLATI ALKALMAZÁSA  
A CÉLKÉPZÉSI ELJÁRÁS SORÁN

Az autonóm fegyverrendszerek hadijogi alapelvek tükrében történő elemzése során 
megkerülhetetlen annak vizsgálata, hogy az alapelvek hogyan érvényesülnek a 
gyakorlatban, azaz a célképzési (célkiválasztási) eljárás során hogyan biztosítják 
a döntéshozók az abban foglaltaknak való megfelelést. Annak megértéséhez, hogy 
ezek a szabályok hogyan irányítják a célkiválasztást, elengedhetetlen vizsgálni azt, 
hogy az esetenként több száz évre visszanyúló hadijogi szabályok a 21. században is 
képesek-e (és ha igen, akkor hogyan) megfelelni rendeltetésüknek, valamint eldön-
teni azt, hogy szükség van-e jogalkotásra az autonóm fegyverrendszerek jelentette 
kihívásokra válaszul.38 

Célképzésnek vagy célkiválasztásnak nevezzük azt az eljárást, amely során a 
katonai célpontokat kiválasztják, valamint a kiválasztott célpontok elleni támadáshoz 
megfelelő fegyver alkalmazásáról döntenek.39 A parancsnoki célkitűzések támoga-
tása érdekében a célképzési eljárás alapvető rendeltetése a meghatározott műveleti 
hatások elérése40 és az ehhez szükséges döntéshozatali szint meghatározása. 

36 McFarland, Tim: Autonomous weapons and human control, in Humanitarian Law and Policy, Auto no mous 
Weapons Series, 18 July 2018. http://blogs.icrc.org/law-and-policy/2018/07/18/autonom ous-weapons-and-
human-control/ (letöltés ideje: 2019. augusztus 29.)

37 Scharre: i. m. 258. o.
38 A célképzési szabályok modern koncepciója az I. világháborúban alkalmazott légicsapások idején szüle-

tett, többek között annak érdekében, hogy a hadijogi alapelvek és szabályok a gyakorlatban is érvényesül-
jenek, és azt a technológiai fejlődés, a szervezeti struktúrák mikéntje, valamint a különböző haderőnemek 
szűkös forrásokért való versenye formálta tovább. A témában lásd Ekelhof, Merel A. C.: Lifting the Fog 
of Targeting: “Autonomous Weapons” and Human Control through the Lens of Military Targeting, in 71 
Naval War College Review 3, 2018, 4. o.; Osinga, Frans P. B. – Roorda, Mark P.: From Douhet to Drones, 
Air Warfare, and the Evolution of Targeting, in Ducheine, Paul A. L. – Schmitt, Michael N. – Osinga, Frans 
P. B. (szerk.): Targeting: The Challenges of Modern Warfare, Springer, 2016, 27. o.

39 Célkiválasztásnak nevezzük a katonai célpontok kiválasztását, priorizálását, valamint a kiválasztott ka-
tonai célpontok támadásához megfelelő eszköz alkalmazását, tekintettel a műveleti követelményekre és 
képességekre, a harcérintkezési szabályokra, valamint a humanitárius jogi előírásokra. International Ins-
titute of Humanitarian Law: Sanremo Handbook on Rules of Engagement, 2009, 26. o. http://iihl.org/wp-
content/uploads/2017/11/ROE-HANDBOOK-ENGLISH.pdf (letöltés ideje: 2019. augusztus 29.)

40 Corn, Geoffrey S.: War, Law, and the Oft Overlooked Value of Process as a Precautionary Measure, in 42 
Pepperdine Law Review 419, 2015, 428. p.
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A hadijogi alapelvekkel való összhangnak a teljes célképzési eljárás során, a cél-
kitűzések meghatározásától egészen a támadást követő hatásvizsgálat lefolytatásáig 
érvényesülnie kell, azok betartásáért a részt vevő katonai állomány egésze felel. 

A hadijog alapján bármely fegyver (ideértve az autonóm fegyverrendszereket is) 
alkalmazásával járó támadás jogszerűségét a fegyverrendszer alkalmazásáról döntő 
vagy azt működtető személyeknek biztosítani és értékelni kell.41 Tekintve, hogy 
egy autonóm fegyverrendszer nem tekinthető a hadijog címzettjének (alanyának), 
az alkalmazás hadijoggal történő összhangjáról (a támadás jogszerűségéről) történő 
döntés nem delegálható le a fegyverrendszernek.

A célképzési eljárás fázisait a célképzési doktrínák írják le.42 Nem minden állam 
fogad el nemzeti célképzési doktrínát, tekintettel arra, hogy a humanitárius jogból 
nem származik ilyen kötelezettség. Egy nemzet elfogadhat saját célképzési doktrínát, 
alkalmazhatja a NATO célképzési doktrínáját, vagy dönthet úgy, hogy nem fogad el 
vagy alkalmaz semmilyen célképzési doktrínát. NATO-műveletek esetén, a célkép-
zés legfontosabb forrása a NATO AJP-3.9 Összhaderőnemi Célképzési Doktrína.43 

A célképzési eljárás egy többfázisú cikluson keresztül kapcsolja össze a stra-
tégiai szintű iránymutatást (az elérni kívánt végcélt) a műveleti területen végzett 
taktikai szintű támadó cselekménnyel. A célképzési fázisok általánosságban az aláb-
biakat foglalják magukba:

 – 1. fázis: politikai és stratégiai iránymutatás, célkitűzések és megkívánt végál-
lapot meghatározása;

 – 2. fázis: célképzés/célkiválasztás, járulékos kár becslése;
 – 3. fázis: meglévő képességek (hadviselési eszközök) elemzése, járulékos kár 

becslése;
 – 4. fázis: erőalkalmazás tervezése, végrehajtó egységek kiválasztása, különö-

sen fontos célpontok jóváhagyása; 
 – 5. fázis: művelet tervezése és végrehajtása, célpont pozitív azonosítása és meg-

erősítése;
 – 6. fázis: célképzés értékelése (hatásvizsgálat).

Jelenleg egy autonóm fegyverrendszer alkalmazásáról való döntés a 3. fázis-
ban történik, a katonai célpont(ok) kijelölését követően. E tekintetben egy autonóm 
fegyverrendszer nem több, mint egy az adott állam fegyverarzenáljában fellelhető 
hadviselési eszközök között. A jövő autonóm technológiáinak fejlődésével azonban 

41 Scharre, Paul: Human judgment and lethal decision-making in war, in Humanitarian Law & Policy, Analys is / 
Autonomous Weapons Series / Law and War / New technologies (law) / New technologies and weapons,  
11 April 2018. http://blogs.icrc.org/law-and-policy/2018/04/11/human-judgment-lethal-decision-making- war/ 
(letöltés ideje: 2019. augusztus 29.)

42 A NATO-definíció szerint a doktrina olyan alapelvek összessége, amelyek a fegyveres erők cselekményeit 
meghatározzák a katonai célkitűzések támogatása érdekében. Kötelező jellegű, ugyanakkor alkalmazása 
értékítéletet kíván. In AAP-06 Edition 2018 NATO Glossary of Terms and Definitions, NATO Standard-
ization Office (NSO), 2018, 43. o. https://www.scribd.com/document/396608574/AAP-06-2018-pdf (letöl-
tés ideje: 2019. augusztus 30.)

43 NATO Standard AJP-3.9 Allied Joined Doctrine for Joint Targeting, Edition A, Version 1, April 2016. 
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felvetődhet a kérdés, hogy csak a 3. fázisban játszhat-e szerepet egy autonóm fegy-
verrendszer, vagy egyéb funkciókat (célképzési fázisokat) is átvehet majd a jelenlegi 
célkiválasztási eljárás által lefedett cselekmények közül. E felvetés mentén haladva a 
képalkotási, arc-, hang- és célfelismerési, valamint adatfeldolgozási képességek fej-
lődésével a figyelem a hírszerzési, megfigyelési és felderítési tevékenységek felé for-
dulhat, tekintettel arra, hogy ez a terület küzd leginkább az elképesztő mennyiségű 
bejövő adat feldolgozásának nehézségével. Ezek az adatok nemcsak a hírszerzési, 
megfigyelési és felderítési tevékenységekből erednek, hanem nyílt internetes forrá-
sokból, mint például adatbázisok vagy közösségi média. Ezeknek a képességeknek 
a fejlődése egyértelműen hozzájárulna és megkönnyíthetné a célképzést (a célpont 
átvilágítását, hitelesítését) a jövőben, ugyanakkor egy célszemély megfigyelése fel-
vetheti bizonyos emberi jogok sérelmének lehetőségét is (például családi élethez 
való jog, magánélethez való jog), főleg akkor, ha nemcsak olyan esetekben történik 
megfigyelés, amikor alapos okkal feltételezhető támadás tervezése vagy végrehaj-
tása, hanem olyankor is, amikor nem merül fel ilyen jellegű gyanú. További kérdést 
vethet majd fel a jövőben, hogy azok az adatok, amelyek eleve „feltöltésre kerülnek” 
egy algoritmus megalkotása során, elég megbízhatónak tekinthetők-e ahhoz, hogy 
támadás alapjául szolgáljanak. E tekintetben mindenképp megakadályozandó, hogy 
elfogult, torzított adatok („biased data”44)  kerülhessenek egy autonóm fegyverrend-
szer adatbázisába.

A hadijogi alapelveket tekintve – stratégiai és műveleti szinten – a célképzés 
során történő megkülönböztetés a 4. és 5. fázisban történik, az erőalkalmazás ter-
vezése, végrehajtó egységek kiválasztása, valamint a művelet végrehajtása során. 
Bizonyos esetekben a megkülönböztetésről való „döntés” ledelegálható egy auto-
nóm fegyverrendszernek, ez esetben a célfelismerés során kap a fegyverrendszer 
döntési autonómiát. Az automatikus célfelismerés45 ebben az értelemben az algorit-
mus által történő segítség nélküli adatfeldolgozást jelenti, amely alapján a célpont 
bemérhető és osztályozható.46 

Az elővigyázatosságra vonatkozó követelmények a célképzési eljárás egészét 
áthatják, a tervezési fázistól egészen a hatásvizsgálatig. Ezzel kapcsolatosan különö-
sen fontos annak vizsgálata, hogy az elővigyázatossági intézkedésekre mikor kell, 
hogy sor kerüljön (a célképzési fázisok alapján akkor, amikor a katonai célpontok 
kiválasztása megtörténik 2. fázis, a meglévő képességek elemzése során, amikor 
a célponthoz a megfelelő harcviselési eszközök és módok kiválasztása történik 

44 Radin, Sasha: Expert views on the frontiers of artificial intelligence and conflict, in ICRC Humanitarian  
Law & Policy Blog, 19 March 2019. https://blogs.icrc.org/law-and-policy/2019/03/19/expert-views-frontiers- 
artificial-intelligence-conflict/ (letöltés ideje: 2019. augusztus 30.)

45 „Automatic target recognition (ATR)”
46 Homayounnejad, Maziar: Ensuring Lethal Autonomous Weapon Systems Comply with International Hu-

manitarian Law, in TLI Think! Paper 85/2017, A Dickson Poon Translational Law Institute, King’s Col-
lege, London Research Paper Series, 2017, 15. o. https://ssrn.com/abstract=3073893 (letöltés ideje: 2019. 
augusztus 30.)
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3. fázis, az erőalkalmazás tervezése és a végrehajtó egységek kiválasztása során 
4. fázis, valamint a művelet végrehajtása során, amikor a katonai célpont megerősí-
tése, az arányossági elemzés, valamint a bevetés esetleges törlése vagy megszakítása 
történik 5. fázis).47 Az arányossági elemzés végrehajtására csak akkor kerülhet sor, 
ha a megkülönböztetés elve mentén a jogszerű katonai célpont kiválasztása és ellen-
őrzése megtörtént, és ennek kapcsán egy autonóm fegyverrendszer alkalmazásáról 
döntöttek. Ahogy arról már szó volt, az arányosság elve a járulékos kár, valamint 
az elérni kívánt katonai előny értékelésén keresztül valósul meg. A járulékos kár 
becslése természetesen szorosan kapcsolódik a megkülönböztetés elvéhez, hiszen a 
becslés csak akkor lehetséges, ha a becsléshez használt algoritmus „tudatában van” 
annak, hogy kit lehet polgári személynek és mit lehet polgári javaknak tekinteni. 
Ezért a járulékos kár becslése kapcsán a megkülönböztetés és arányosság elve egy-
mással átfedésben érvényesül.

IV. PROBLÉMÁK ÉS KIHÍVÁSOK

Jelenleg nincsenek megbízható információk arról, hogy olyan fegyverrendszerek 
lennének kifejlesztve és alkalmazva, amelyek képesek tanulni és a környezetükhöz 
alkalmazkodni, azaz amelyek mesterséges intelligenciát használnának.48 

A tudományos kutatások és a média beszámolói szerint eddig csak részleges 
mesterségesintelligencia-képességeket fejlesztettek ki, és a valódi mesterséges intel-
ligencia valószínűleg nem lesz elérhető az elkövetkező években.49 A technológia 
azonban elérte azt a pontot, ahol az ilyen rendszerek bevezetése gyakorlatilag rövid 
időn belül megvalósíthatóvá válik. Néhány haditechnikával és robotikával foglal-
kozó szakértő megjósolta, hogy 30 éven belül valóban autonóm fegyvereket hozhat-
nak létre,50 amelyek emberi beavatkozás nélkül kiválaszthatják és likvidálhatják a 
katonai célpontokat. Az ilyen rendszerek bevezetése egyértelműen paradigmaváltást 
jelentene a fegyveres konfliktusok megvívásában és kétségkívül nagy kihívás elé 

47 Végh Károly megfogalmazásában az elővigyázatossági követelménynek a célkiválasztás tervezése, vala-
mint a konkrét célképzés során (I. Kiegészítő Jegyzőkönyv 57. cikk (2) bekezdés b) pont) kell teljesülnie. 
Végh Károly: A Five-Step Legal Assessment in the Joint Targeting Process – An Overview, in Hungarian 
Yearbook of International Law and European Law, 2015, 251. o.

48 Kellenberger, Jakob: International Humanitarian Law and New Weapon Technologies, 34th Round Table 
on Current Issues of International Humanitarian Law, San Remo, 8–10 September 2011, Keynote address. 
https://www.icrc.org/eng/resources/documents/statement/new-weapon-technologies-statement- 2011-09-08.
htm (letöltés ideje: 2019. augusztus 28.)

49 An Open Letter – Research Priorities for Robust and Beneficial Artificial Intelligence. https://futureoflife.
org/open-letter-autonomous-weapons/ (letöltés ideje: 2019. augusztus 28.); UK Ministry of Defence De-
velopment, Concepts and Doctrine Centre: Joint Doctrine Publication 0-30.2 on Unmanned Aircraft Sys-
tems, 2017. https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/
file/673940/doctrine_uk_uas_jdp_0_30_2.pdf (letöltés ideje: 2019. augusztus 28.)

50 Docherty, Bonnie: Losing Humanity, The Case against Killer Robots, in Human Rights Watch, 2012, 1. o. https://
www.hrw.org/report/2012/11/19/losing-humanity/case-against-killer-robots (letöltés ideje: 2019. augusztus 29.)
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állítaná a humanitárius jog jelenlegi szabályrendszerét. Jelenleg az alapelvek vonat-
kozásában az alábbi főbb problémafelvetések és kihívások fogalmazhatók meg.

A különbségtétel elve vonatkozásában a kombattánsok és az ellenségeskedésben 
közvetlenül részt vevő polgári személyek autonóm fegyverrendszerek által történő 
pozitív azonosítása nagy vitákat váltott ki a robotikával, etikával és humanitárius 
joggal foglalkozó szakemberek körében.51 A legnagyobb kihívást e tekintetben az 
fogja jelenteni, hogy a fegyverrendszer „motorját” képező algoritmus elég fejlett-e 
ahhoz, hogy a célkijelölés alapját képező megkülönböztetés kritikus funkciójában 
úgy biztosítsanak nagyfokú döntési autonómiát neki, hogy az alapelv által támasz-
tott követelmények betarthatók legyenek. 

Az arányosság elvével kapcsolatban megállapítható, hogy annak értékelése 
jelenleg nagy mértékben a műveleti környezettől függ, más eredményt kaphatunk 
távoli, nem vagy alig lakott területeken (például sivatag, nyílt tenger vagy tenger 
alatti területek) és más eredményt kaphatunk sűrűn lakott területeken, például városi 
hadviselés során.52 Másképp fogalmazva, autonóm fegyverrendszerek alkalmazása 
igazolt lehet olyan helyzetekben, ahol a legfelsőbb szintű katonai döntés alapján 
elfogadott a magasabb járulékos kár (a katonai célpont támadása által elérni kívánt 
jelentős katonai előny alapján). Ugyanakkor ez a lehetőség mindig az esetek egyedi 
elbírálását igényli. Jelenleg emberek hozzák egy támadás arányosságával kapcsola-
tos döntéseket és egyértelműen ők az alapelvből eredő kötelezettségek címzettjei.53

Az elővigyázatossági követelmény nemcsak az autonóm fegyverrendszerek hadvi-
selési eszközként történő kiválasztását befolyásolja,54 de felveti a kérdést, hogy vajon 
egy ilyen fegyverrendszer képes-e az alkalmazás során felismerni, ha polgári sze-
mélyek tévedtek a műveleti területre vagy felismerni azt, hogy a kiválasztott célpont 
mégsem jogszerű katonai célpont. Az alapelv a katonai parancsnok azon kötelezettsé-
gét is magával vonja, hogy abból a szempontból is értékelje a támadás során változó 
körülményeket, hogy azok esetlegesen másik (az autonóm fegyverrendszernél megfe-
lelőbb) fegyver kiválasztását indokolhatják. Az alapelvnek történő megfelelés szem-
pontjából tehát bizonyos esetekben nem megengedett autonóm fegyverrendszerek 
használata (amikor más fegyver alacsonyabb járulékos kár veszélyét hordozza hasonló 

51 Docherty: Losing Humanity…; Schmitt: A Reply to Critics…; Asaro, Peter: On banning autonomous weapon 
systems: human rights, automation, and the dehumanization of lethal decision-making, in 94 International 
Review of the Red Cross, No. 886, 2012.

52 Anderson, Kenneth – Reisner, Daniel – Waxman, Matthew C.: Adapting the Law of Armed Conflict to Au-
tonomous Weapon Systems, in 90 International Law Studies, Stockton Center for the Study of International 
Law, US Naval War College, September 2014, 402–403. o. https://ssrn.com/abstract=2477095 (letöltés ide-
je: 2019. augusztus 30.)

53 Schmitt – Thurnher: “Out of the Loop”…, 257. o.
54 Thurnher felhívja a figyelmet az autonóm fegyverrendszer mint hadviselési eszköz kiválasztásával kap-

csolatban arra tényezőre is, hogy a fegyverrendszer (algoritmus) robusztusabb azonosítási képessége meg-
bízhatóbb célpont-megerősítést jelent. Thurnher: Examining Autonomous Weapon Systems…, 222. o.
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vagy ugyanolyan katonai előnyt ígérve), míg ugyanezen érvelés megfordításával más 
esetekben lehetséges, hiszen nagyobb védelmet nyújthat a polgári lakosság számára.55

V. ÖSSZEGZÉS ÉS JAVASLATOK

Jelen tanulmány írása során elsősorban azokat az alapelvi követelményeket igyekez-
tem érinteni, amelyek az autonóm fegyverrendszerek jogszerűségéről és hadszíntéren 
történő alkalmazásáról szóló vitákat formálják. Sok ellenző érvel szenvedélyesen az 
autonóm fegyverrendszerekkel kapcsolatos kutatások, valamint alkalmazásuk előze-
tes betiltása (de legalábbis moratórium56) mellett. A tilalom előmozdítását gyakran 
indokolják azzal az érvvel vagy előfeltevéssel, hogy a hadijog jelenlegi állapotában 
(már) nem elégséges ahhoz, hogy az autonóm fegyverrendszerek területét szabályozza. 
Ezzel kapcsolatban meggyőződésem, hogy a hadijog megfelelőségének tanulmányo-
zása csak a célképzési eljárás egészének figyelembevételével történhet, hiszen az auto-
nóm fegyverrendszerek műveleti területen történő alkalmazása vagy egy nemzeti, 
vagy a NATO célképzési eljárása alapján történik, amely egy rendkívül összetett folya-
mat, magában foglalja a műveleti környezet, a katonai célpontok, valamint az azokhoz 
illeszkedő hadviselési eszközök és módok alapos elemzését. Mindezek alapján tehát 
nem tekinthető az autonóm fegyverrendszerek alkalmazása a katonai állomány vagy 
annak bármely tagja önkényes döntésének, hanem egy gyakran meglehetősen hosszú 
folyamat eredményének, amely támaszkodik a katonai parancsnok, jogi és politikai 
tanácsadó, célkiválasztási szakértelemmel rendelkező állomány szaktudására, ahol 
a döntéshozatali jogkör a lehető legmagasabb szinten található.

Jelen fejezet szerzőjének álláspontja, hogy az autonóm fegyverrendszerek ti lal ma 
esetenként kontraproduktívnak bizonyulhat. Egy tilalom eredményeképp az autonóm 
fegyverrendszerek nem tartozhatnának a fegyverarzenálba és nem választhatnák ki 
őket hadviselési eszközökként a célképzési eljárásban még akkor sem, ha a tervezett 
támadást körülményei és a kiválasztott katonai célpontok ismeretében a legmegfe-
lelőbb fegyverek lehetnének (kellőképp gyors és pontos fegyverek, amelyek alkal-
mazása adott esetben nem járna polgári személy veszélyeztetésével, vagy kevesebb 
polgári személy veszélyeztetésével járna). Ebben az esetben az autonóm fegyverrend-
szer helyett más (hagyományos) fegyver alkalmazása több veszteséggel és járulé-
kos kárral járhat a polgári személyek és javak tekintetében. A megelőző tilalom már 
csak azért is szükségtelennek tekinthető, mert ha egy autonóm fegyverrendszer kap-

55 McFarland: Autonomous weapons and human control…
56 A különmegbízott ajánlása, hogy az államok vezessenek be moratóriumot a halálos autonóm robotika 

(Lethal Autonomous Robotics, LAR) különböző aspektusaival kapcsolatban, valamint felhív egy magas 
szintű LAR szakértői csoport felállítására annak érdekében, hogy a tárggyal kapcsolatos elgondolásokat a 
nemzetközi közösség felé közvetítse. Heyns, Christof: Report of the Special Rapporteur on extrajudicial, 
summary or arbitrary executions, United Nations General Assembly, 9 April 2013, A/HRC/23/47. https://
www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/RegularSession/Session23/A-HRC-23-47_en.pdf 
(letöltés ideje: 2019. augusztus 30.)



│ 231Az autonóm fegyverrendszerek alkalmazása

csán nem beszélhetünk a hadijogi szabályokkal való összhangról, azoknak történő 
megfelelésről, annak fejlesztése és alkalmazása éppen a hadijogból kifolyólag lenne  
jogellenes, ami bármilyen tilalmat feleslegessé tesz.57 Ez ugyanakkor a hadijog meg-
felelő alkalmazását feltételezi és igényli, ami leginkább a célképzési eljáráson keresz-
tül valósul meg.

A hadijognak történő megfelelést az alábbi jogi és műveleti követelmények meg-
állapítása segítheti elő. Először is, egy autonóm fegyverrendszer akkor alkalmaz-
ható jogszerűen a hadijog alapján, ha alkalmazása olyan katonai célkitűzést valósít 
meg, amely más fegyverrel vagy fegyverrendszerrel csak magasabb járulékos kár 
árán lehetne megvalósítható.58 Ahogy arról már szó volt, a célképzési eljárás során 
kapcsolják, „társítják” a kiválasztott katonai célponthoz a fegyverarzenálba tartozó 
hadviselési eszközöket (például autonóm fegyverrendszereket). 

Másodszor, a kiválasztott katonai célpont vizsgálata ugyancsak kiemelkedően 
fontos, tekintettel arra, hogy a fegyverrendszer alkalmazása során a megkülönböz-
tetés elvének meg kell felelni. Ennek érdekében a szükséges input (katonai célpont 
fajtája [például ballisztikus rakéta], fizikai kiterjedése, paraméterei, súlya, ember 
esetén annak arcvonásai, egyenruhája stb.) előre beprogramozandó az ismert objek-
tív paraméterek és megfelelő hírszerzés birtokában. Harmadszor, autonóm fegy-
verrendszerek elsősorban védelmi szerepben (támadásra adott válaszul) történő 
alkalmazása konzervatív megközelítést biztosít, azaz ebben az esetben a rendszer 
csak akkor támad, ha veszélyt érzékel, például a rakétaelhárító rendszerek esetében a 
fegyverrendszer válaszát a támadó rakéta hang- vagy hőkibocsátása és más tényező 
váltja ki. Ideális esetben személyek szándékos támadása csak olyan körülmények 
között történhet, amikor a jogszerű katonai célpont ismert (ellenséges kombattáns 
vagy ellenségeskedésben közvetlenül részt vevő polgári személyek), és annak takti-
kai szinten történő pozitív azonosítása is lehetséges, és az ellenségeskedésben köz-
vetlenül részt nem vevő polgári személyek veszélyeztetésére nem kerül sor.59 Végül 
negyedszer, a megkülönböztetés és a támadás meghatározott műveleti területre tör-
ténő korlátozása szintén hozzájárul a személyi sérülés és járulékos kár kockázatának 
csökkentéséhez, és így a megkülönböztetés elvének hatékonyabb alkalmazásához. 
Az ismertetett követelmények alapján, elméletileg, bizonyos autonóm fegyverrend-
szerek alkalmazása történhet a megkülönböztetés elvével összhangban, ugyanakkor 

57 Boothby, William: The regulation of weapons under IHL, in De Vidts, Baldwin – Berut, Gian Luca 
– Angeli, Franco: Weapons and the International Rule of Law, International Institute of Humanitarian 
Law, 39th Round Table on Current Issues of International Humanitarian Law, 2017, 40. o. www.iihl.org/
wp-content/uploads/2017/08/Weapons-and-international-rule-of-law_Sanremo-Round-Table-2016-3.pdf 
(letöltés ideje: 2019. augusztus 30.)

58 Schmitt – Thurnher: “Out of the Loop”, 261. o.
59 Otherwise the rights of protected persons to have an adequate protection against the adverse effects of 

armed conflicts, which is the animating purpose of LOAC, are not ensured. This however does not mean 
the full or absolute protection of human life.
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ez a megfelelés a műveleti környezettől, a kiválasztott katonai célponttól, az alkal-
mazás mikéntjétől és a technológiai fejlettségtől60 függ.

Az arányosság kapcsán fontos leszögezni, hogy az értékeléséhez kapcsolódó 
döntéseket jelenleg még emberek hozzák. Jóllehet a járulékos kár elemzése techni-
kailag elvégezhető egy autonóm fegyverrendszer által, a katonai előny felmérése, 
értékelése már erősen problematikus a jelenlegi technológiai fejlettség szintjén, 
tekintettel annak helyzetfüggő természetére és gyors változásnak való kitettségére. 
Meggyőződésem ugyanakkor, hogy a távoli jövőben ez nem jelent majd leküzdhetet-
len akadályt, de amíg a technológia nem teszi lehetővé a katonai előny magabiztos 
értékelését, az arányossági elvvel összhangban történő alkalmazás korlátozásokat 
igényel (például időbeli és földrajzi korlátok, olyan helyzetekben történő alkalma-
zás, amikor a járulékos kár esélye alacsony vagy nemlétező). 

Az elővigyázatosság elvének alkalmazás megköveteli a tervezésben, döntés-
hozatalban és végrehajtásban részt vevő katonai állomány részéről, hogy minden 
észszerűen elvárható intézkedést megtegyenek annak érdekében, hogy elkerüljék, 
de legalábbis minimalizálják a járulékos kár kockázatát. Még ha az ehhez kapcso-
lódó programozás rendkívüli kihívásokkal jár is, amennyiben több katonai célpont 
ígéri hasonló katonai előny megszerzését, azt kell választani, amelyik a legkevesebb 
kockázattal jár a személyi sérülés és járulékos kár tekintetében. Ez a követelmény 
autonóm fegyverrendszerek esetén ugyancsak alkalmazandó: azt a fegyvert vagy 
fegyverrendszert kell kiválasztani az adott katonai művelet tervezése és végrehaj-
tása során, amelyik – a katonai előny megtartásával – a lehető legkevesebb polgári 
személyt teszi ki sérülés kockázatának. Úgy vélem, hogy ez utóbbi a legerősebb 
érv a tilalmat szorgalmazó vélemények ellen: általános tilalom esetén a járulékos 
kár csökkentésének lehetősége elvész. A teljes katonai állományt felelősség terheli, 
hogy a célképzés során a lehető legnagyobb gondossággal járjon el, és e kötelezett-
ségnek nemcsak az alkalmazott hadviselési eszköz kiválasztása során, hanem egy 
kiválasztott autonóm fegyverrendszer programozása során is érvényesülnie kell oly 
módon, hogy az algoritmus például a támadásig rendszeres időközönként végezze el 
a katonai célpont ismételt azonosítását.

Álláspontom szerint azok az autonóm fegyverrendszerek, amelyek képesek 
a célpontok önálló kiválasztására és támadására (közvetlen emberi ellenőrzés és 
felügyelet nélkül) csak meglehetősen behatárolt körülmények között alkalmazhatóak 
jogszerűen, leginkább egyszerű, statikus körülmények között. Ettől eltérő műveleti 
környezetben történő alkalmazásuk esetén az operátornak mindenképp rendelkez-
nie kell bizonyos fokú ellenőrzéssel a fegyverrendszer fölött (ebben az esetben az 
operátor, illetve katonai parancsnok marad az úgynevezett „red card holder”, aki 
a fegyverrendszer nem megfelelőnek ítélt „döntése” esetén közbeléphet). 

Figyelembe véve a robotika és haditechnika exponenciális fejlődését, az autonóm 
fegyverrendszerekre vonatkozó további dialógus és vita elkerülhetetlen és elenged-

60 Anderson: Adapting the Law of Armed Conflict…, 402. o.
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hetetlen. Ami tegnap fikciónak tűnt csupán, mára a hadviselés realitásává vált. A vita 
azonban nem korlátozódhat pusztán a nemzetek, illetve kormányok véleménycseré-
jére; a civil társadalom képviselőinek, a különböző nem kormányzati szervezetek-
nek, robotikai szakembereknek, tudósoknak, jogászoknak és filozófusoknak is részt 
kell venni a folyamatban. Ez az átfogó részvétel képes a transzparencia biztosítására, 
arra, hogy a vitákon keresztül a társadalom tagjai is megérthessék és megismerhes-
sék a robottechnológia harcászat területén való alkalmazásának gócpontjait, illetve 
következményeit.

Jelenleg egy erőteljes törés figyelhető meg azok között a szerzők között, akik 
elsősorban erkölcsi érvelésre támaszkodva az autonóm fegyverrendszerek alkal-
mazása és elterjesztése ellen hívnak föl, valamint azok között (elsősorban katonák 
és katonai jogászok), akik azt az álláspontot képviselik, hogy bizonyos körülmé-
nyek között e fegyverrendszerek jogszerűen alkalmazhatók. Úgy tűnik, hogy a kor-
mányok a két megközelítés kereszttüzében állnak: egyrészt el kívánják kerülni a 
népszerűtlen döntéseket és próbálják a befolyásos nem kormányzati szervezetek, 
valamint a civil társadalom témával kapcsolatos aggodalmait kezelni, másrészről, 
a kormányok (elérhető forrásaik tükrében) nemzetbiztonsági, nemzetvédelmi okok-
ból kiterjedt katonai képességek birtoklására törekednek. Ezt a képet tovább árnyal-
ják a kormányok által képviselt egyes nemzeti katonai érdekek, ideértve a hadiipar 
előmozdítását.61

Álláspontom szerint a hadijog jelen állapotában megfelelő a polgári személyek 
védelme tekintetében, de funkciójának betöltése érdekében a szabályaival való össz-
hang biztosítása elengedhetetlen. Az autonóm fegyverrendszereket illetően, új, spe-
cifikus joganyag megalkotása (jogilag kötelező multilaterális egyezmény a tilalomról 
vagy korlátozásról) nem feltétlenül érné el a célkitűzését, tekintettel a különböző 
nemzeti érdekekre és azoknak az államoknak a vonakodására, amelyek érdekeltek 
autonóm fegyverrendszerek fejlesztésében és alkalmazásában. Egy megelőző tilalom 
vagy multilaterális egyezmény helyett több sikerrel kecsegtethet egy keretegyezmény 
a téma iránti figyelem felkeltésére. Ez megkerülhetővé tenné azt a problémát is, hogy 
államok egy jogilag kötelező egyezmény keretében vállaljanak kötelezettséget az 
autonóm fegyverrendszerek pontos és teljes képességeinek ismerete nélkül,62 és elő-
segítené az államok (és a civil társadalom tagjai) közötti nyílt dialógust is. James Foy 
szintén egy keretegyezmény elfogadása mellett foglal állást, tekintettel arra, hogy 
egy multilaterális egyezmény előnyeit és egy flexibilisebb magatartási kódex („code 
of conduct”) megközelítés előnyeit is magában hordozná.63 

61 A hadiipar befolyásával kapcsolatban lásd Eisenhower elnök 1961. január 17-i leköszönő beszédét. www.
americanrhetoric.com/speeches/dwightdeisenhowerfarewell.html (letöltés ideje: 2019. augusztus 30.)

62 Petman: ‘Out of the Loop’?…, 68. o.  
63 Foy, James: Autonomous Weapons Systems: Taking the Human Out of International Humanitarian Law, 

20 April 2013, 32. o. https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2290995&download=yes (le-
töltés ideje: 2019. augusztus 30.)
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Álláspontom szerint a megvalósíthatóság és minél több állam bevonása érdeké-
ben egy ilyen tárgyú keretegyezmény többek között az alábbi elemeket kellene, hogy 
magában foglalja:

 – az autonóm fegyverrendszereknek legalább egy tág megfogalmazása vagy az 
államok közös autonómiafogalma;

 – az államok elkötelezettségét, hogy a humanitárius jognak való megfelelést erő-
sítsék; 

 – autonóm fegyverrendszerek alkalmazása csak emberi döntés eredményeként 
lehetséges; 

 – autonóm fegyverrendszerek működési módjának kiválasztása kizárólag em -
beri döntéshozók által lehetséges; 

 – autonóm fegyverrendszerek alkalmazása a humanitárius joggal összhangban 
(ezáltal csak olyan autonóm fegyverrendszer alkalmazása és felhasználása, 
amelyek képesek a humanitárius jogi alapelvekkel való összhangra);

 – az államok egyetértése abban, hogy az autonóm fegyverrendszerek alkalma-
zása nem jogi vákuumban történik, és a parancsnokok viselik a fegyverrend-
szerek alkalmazásának jóváhagyásáért a felelősséget, a humanitárius jogi 
szabályokkal összhangban;

 – emberi döntéshozatal biztosítása az autonóm fegyverrendszerek alkalmazá-
sának jóváhagyása során, a teljes célképzési eljárásban, az autonómia fokától 
függetlenül a halálos erőalkalmazás során. 

Alternatívát jelenthet az is, ha a Tallinn Manualhoz64 hasonlóan, szakértők egy 
csoportja megbízást kapna arra, hogy az autonóm fegyverrendszerek esetében 
a hadijog és az általános nemzetközi jog alkalmazandó szabályait összegyűjtse. 
Amennyiben a NATO ilyesfajta kutatómunka mellett kötelezné el magát, egy NATO 
által akkreditált kiválósági központ65 létrehozása megalapozhatná a téma tudomá-
nyos feldolgozását vagy egy már létező kiválósági központ (például a Kibervédelmi 
Kiválósági Központ, a Modellezés és Szimulációs Kiválósági Központ vagy a Had-
mérnök Kiválósági Központ) terjeszthetné ki kutatási körét e tárgykörre. Jóllehet 
Oroszország, Izrael, Dél-Korea és más nem NATO-tagállamok, de amennyiben 

64 Schmitt, Michael N. (szerk.): Tallinn Manual on the International Law Applicable to Cyber Warfare, Camb-
ridge, Cambridge University Press, 2013; Schmitt, Michael N. (szerk.): Tallinn Manual 2.0. on the Interna-
tional Law Applicable to Cyber Operations. Second edition, Cambridge, Cambridge University Press, 2017.

65 A kiválósági központok a Párizsi Jegyzőkönyvvel összehangban létrehozott, és a NATO-tagok által mű-
ködtetett és finanszírozott nemzetközi katonai szervezetek, amelyek elsősorban a tagállami szakértők és 
vezetők oktatásával és képzésével foglalkoznak. A kiválósági központokat a NATO akkreditálja és a Szö-
vetséges Transzformációs Parancsnokság (Allied Command for Transformation, ACT) által koordinált 
kiválóságiközpont-hálózat részét képezik, ugyanakkor nem alkotják részét a formális NATO parancsno-
ki struktúrának. A kiválósági központok elsődleges feladata doktrínák kidolgozása, a levont tanulságok 
azonosítása, az interoperabilitás és képességek javítása, valamint a különböző koncepciók kísérletezésen 
keresztül történő tesztelése és hitelesítése. Olyan elismert szakértelmet és tapasztalatot kínálnak, amely a 
Szövetség által hasznosítható, valamint támogatják a NATO átalakítását, elkerülve az erőforrások és képes-
ségek felhasználásának duplikációját. In NATO hivatalos honlap (Centres of Excellence). https://www.nato.
int/cps/en/natohq/topics_68372.htm (letöltés ideje: 2019. augusztus 30.)
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legalább a NATO-tagállamai egyetértenének a témához kapcsolódó alapkoncepci-
ókban és alkalmazandó szabályokban,66 ez további lökést adhatna más országoknak 
is, hogy ötleteiket és gyakorlatukat megosszák. Jóllehet ez sem jelentene megoldást 
az összes problémára, mindenképpen erős kiindulópontnak lehetne tekinteni.

A napjainkban az autonómia és mesterséges intelligencia területén megfigyelt 
technológiai fejlődés, az emberi jogok érvényesítése, az államok nemzetvédelmi 
érdekei, valamint általában véve az emberi élet alapvető értékébe vetett hit kétségtele-
nül az autonóm fegyverrendszerek hadszíntéren történő alkalmazásához vezet majd. 
Az autonóm fegyverrendszerek fejlesztése és birtoklása pedig végső soron politikai 
döntés eredménye, amelyre kihat egy társadalom vonakodása és elítélő véleménye. 
Az autonóm fegyverrendszerek elképzelhetetlen katonai erő forrásai lehetnek, ezért 
úgy gondolom, úgy kell kihozni az alkalmazásukban rejlő legtöbb előnyt, hogy mel-
lette megmaradjon fölöttük az ember hatékony és szoros ellenőrzése is. Ez az ember 
és gép közötti legmegfelelőbb egyensúly megtalálását igényli – felhasználva mind a 
jog, mind pedig a technika eszközeit.
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