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Wagner Péter                                 Müncheni Biztonságpolitikai Konferencia

Az idei, immár 47. Müncheni Biztonságpolitikai Konferencia (Münchner Konferenz für 
Sicherheitspolitik) is szolgált meglepetésekkel. A biztonságpolitikai kérdésekben ma 
már Európa talán legfontosabb rendezvényének számító esemény programját az arab 
világban zajló események jelentősen átrajzolták, és a hagyományosabbnak mondható, a 
biztonságot tágabb értelemben vizsgáló kérdések mellett így központi témává vált annak 
megvitatása, hogy milyen folyamatok zajlanak valójában az arab világban, és azok mi-
ként hathatnak a biztonságra. A kétnapos konferencián megbeszéléseket folytattak még 
a non-proliferáció és a fegyverzetcsökkentés, az internetbiztonság, illetve a NATO és 
Afganisztán ügyében is.

Az egyiptomi helyzet

Bár senki sem számított rá korábban, a Müncheni Biztonságpolitikai Konferencia 
első napja leginkább az Egyiptomban zajló eseményekről szólt. Ekkor még csak 
annyi volt bizonyos, hogy Hoszni Mubárak elnök kinevezte a titkosszolgálat ve-

zetőjét, Omar Szulejmánt alelnöknek (aki február 6-án, a konferencia második napján 
tárgyalásokba bocsátkozott az ellenzéki pártokkal). Münchenben a véleményt nyilvánító, 
vezető amerikai és európai politikusok részéről az esélylatolgatás leginkább két kérdés 
körül forgott: az egyiptomi átmenet Mubárakkal vagy Mubárak nélkül fog-e végbemenni, 
illetve hogy milyen valós veszélyt jelent a Muszlim Testvériség jelenléte a folyamatban.

Angela Merkel kancellárasszony az egyiptomi események kapcsán felidézte saját ta-
pasztalatait a kelet-német rezsim összeomlásáról. Egyrészt felhívta a figyelmet arra, hogy 
milyen fontos lehet a külső erők támogatása a tiltakozók számára, másrészt reményét 
fejezte ki, hogy a technológiai fejlődés és az internet használata valódi változást és a 
nyugati értékek szélesebb elterjedését fogja eredményezni. Óvott a túl gyorsan tartott 
választásoktól, a reformok siettetésétől. Hillary Clinton amerikai külügyminiszter nem 
bocsátkozott részletekbe az egyiptomi események értékelése kapcsán, ám általánosságban 
elmondta – és ez sokak egyetértésével találkozott –, hogy a rendszerváltás, a diktatúra 
elűzése még önmagában nem vezet a demokrácia kialakulásához, hiszen a forradalmak 
nevében gyakran újabb autoriter rendszerek jelentek meg.1 Frank Wisner, Obama elnök 
különmegbízottja, az egyiptomi elnök barátja és az ottani politika elit ismerője határo-
zottan kiállt amellett, hogy az átmenet során Mubáraknak kulcsszerepet kell játszania, és 
meg kell őriznie elnöki pozícióját, bármit követeljen is az ellenzék.2

A konferencián a legeredetibb gondolatokat talán az egyetlen nem politikus, Volker 
Perthes, a berlini Stiftung Wissenschaft und Politik, Deutsches Institut für Internationale 
Politik und Sicherheit (SWP) igazgatója, neves Közel-Kelet-szakértő fejtette ki. Perthes 
szerint egyedül a hadsereg képes a hatalom biztosítására, mert a Mubárak-rezsim már 
nem elég rugalmas ahhoz, hogy elfogadja vagy alakítsa a változásokat. Ezzel szemben 
a fegyveres erőkben megvan ez a rugalmasság, mert nem a rezsim fenntartása a céljuk, 

1 „Egypt, Terrorism Lead Discussion at Munich Security Conference”. Deutsche Welle, http://www.
dw-world.de/dw/article/0,,14819779,00.html, 2011. február 5.

2 „Egypt Takes Center Stage at Munich Security Conference”. CNN, http://www.cnn.com/2011/
WORLD/europe/02/05/germany.security.conference/index.html, 2011. február 5.
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hanem az államé. A Muszlim Testvériség és/vagy esetleg más iszlamista szervezetek 
által jelentett veszély kapcsán kijelentette, hogy a térségbeli fejleményeket tekintve 
még sosem volt ennyire optimista. Olvasatában a politikai iszlám és a szekuláris arab 
diktatúrák mellett végre megjelent egy harmadik erő, amelyet a Nyugatnak a kelet-európai 
rendszerváltásokhoz hasonlóan kellene támogatnia.3

A konferencia után alig egy héttel az események továbbfejlődtek: a rendszer szándé-
ka, hogy a tüntetőket és az ellenzéket a tárgyalások révén megossza, nem vezetett sikerre. 
A Tahrír téren gyülekező hatalmas tömeghez a következő napokban újabb csoportok 
csatlakoztak; nem egy szakszervezet a munka beszüntetésére szólította fel tagjait. Omar 
Szulejmán, a frissen kinevezett alelnök megpróbált úrrá lenni az ellenzék követelésein és 
az egyre bomló renden.

2011. február 11-én Hoszni Mubárak végül lemondott elnöki pozíciójáról, a hatalmat 
pedig a fegyveres erők vezetőiből létrejött ideiglenes tanácsra bízta. Egyes vélemények 
szerint katonai puccs történhetett, és a hadsereg maga kezdeményezte a folyamatot. Ezzel 
a lépéssel számos, korábban lehetségesnek vélt szcenárió vált semmissé. Szulejmán tá-
bornok alelnöki kinevezésekor felmerült, hogy ő lehet a lehetséges utód, akivel a rezsim 
– némi konszolidálódás után, de megőrizve autoriter jellegét – tovább működhet. Mivel 
azonban Mubárak a hatalmat a hadseregnek adta át, a titkosszolgálat korábbi vezetőjének 
politikai pályafutása véget érni látszik. Az egyiptomi alkotmány rendelkezései szerint az 
elnök lemondását követően a házelnök feladata lenne az ország ideiglenes irányítása, ezt 
azonban a hadsereg vezetése – élén a hadügyminiszterrel – figyelmen kívül hagyta.4 Az 
átmenet szempontjából az elkövetkező időszak legnagyobb kérdése az lesz, hogy miként 
egyeztesse össze a hadsereg és az ellenzék a demokratizálódás igényét (amennyiben eb-
ben a hadsereg vezetése partner lesz) és az érvényben levő alkotmányos normák szerinti 
eljárást. Az alkotmány módosítására minden reformerő szerint szükség van, a kérdés csak 
az, hogy ki tegye azt meg. (Az alkotmányt február 13-án felfüggesztették, és egy tudós 
bizottságot jelöltek ki a felülvizsgálatra, javaslatok megtételére – a szerk.)

Az Egyesült Államok és az Európai Unió számára a belső átmenet mellett természete-
sen legalább ennyire fontos, hogy Egyiptom jövője miként fog a térség biztonságára hatni 
az elkövetkező években. Közhelynek számít, hogy az ország meghatározó befolyással bír 
a térség arab államaira, és az Izraellel, illetve az Egyesült Államokkal való szoros kapcso-
lata eddig a Nyugat vonzásában tartotta. A legnagyobb riadalmat a Muszlim Testvériség 
esetleges későbbi térnyerése, valamint valódi szándékai és motivációi jelentik, hiszen az ő 
hatalomra kerülésük módosíthatná leginkább a jelenlegi főbb külpolitikai irányvonalakat. 
Bármilyen módon is alakuljon Egyiptom jövője az elkövetkező hónapokban és években, 
amennyiben a hadsereg képes lesz megőrizni egységét, úgy valószínűsíthető, hogy akár-
milyen mély is legyen a demokratizálódás, a fegyveres erők még sokáig ellensúlyt fognak 
képezni minden olyan politikai szándékkal és irányultsággal szemben, amely az Egyesült 
Államokkal (mint a hadsereg katonai segélyezőjével) ápolt kapcsolatokat veszélyeztetné.

3 Adrian Oroz: „Transformation in Egypt: With or Without Mubarak? – Middle East Quartet Meets in 
Munich”. Münchner Konferenz für Sicherheitspolitik, http://www.securityconference.de/Program.
425+M516f70de43c.0.html?&L=1, 2011. február 5.

4 „Egypt »Outside the Rules«”. The Los Angeles Times, http://articles.latimes.com/2011/feb/11/world/
la-fg-egypt-legal-20110212/3, 2011. február 11.



Wagner Péter                                 Müncheni Biztonságpolitikai Konferencia

2011. február 13.            5

Az új StARt-egyezmény

A müncheni konferencia az elmúlt években meglepően jelentős szerepet töltött 
be az amerikai–orosz kapcsolatokban. A 2007-ben megrendezett konferencián 
Vlagyimir Putyin élesen kritizálta az Egyesült Államokat, elutasítva a Bush-

adminisztráció unipoláris világát. Ugyanitt hirdette meg 2009-ben Joe Biden alelnök a 
reset politikáját, amely révén az Obama-adminisztráció megpróbálta új alapokra helyezni 
a 2008-as grúz konfliktus miatt végképp befagyott kétoldalú kapcsolatait Moszkvával.

Két évvel Biden beszéde után ezek az erőfeszítések jelképes mérföldkőhöz érkeztek, 
amikor 2011. február 5-én Szergej Lavrov orosz és Hillary Clinton amerikai külügymi-
niszter Münchenben ünnepélyesen kicserélték az új START-egyezmény dokumentumait, 
és ezzel életbe lépett a stratégiai nukleáris fegyverek csökkentését célzó megállapodás. 
Sajátos, szimbolikus jelleget kölcsönzött az eseménynek, hogy az eredeti START-ot még 
Ronald Reagan kezdeményezte, akinek egy nappal később, február 6-án lett volna a 100. 
születésnapja.5

Az 1994-es megállapodás 2009-ben járt le, ám a Bush-kormányzat nem tett lépéseket 
egy új előkészítése érdekében. Barack Obama 2009. áprilisi, Prágában mondott beszédé-
ben a nukleáris leszerelés folytatását és az atomfegyvermentes világ megvalósítását tűzte 
ki célul, amely folyamatban  az Egyesült Államoknak élen kell járnia.6 Ennek megfelelő-
en, 2010-ben több esemény is alátámasztotta Washington elkötelezettségét.

2010. áprilisban jelent meg a legfrissebb Nuclear Posture Review (NPR), amely szá-
mos tekintetben változásokat hozott az utolsó, 2002-ben végzett felülvizsgálathoz képest. 
A kiadvány már foglalkozik az új START-szerződés lehetséges tartalmával és amerikai 
részről várható vállalásaival.7

2010. április 8-án Prágában Barack Obama és Dmitrij Medvegyev aláírta a tíz évre 
szóló egyezményt, amelyben az is szerepelt, hogy már az első hét év alatt végrehajt-
ják a robbanófejekre és hordozóeszközökre vonatkozó csökkentéseket. Az átlagosan 30 
százalékos csökkentés értelmében a robbanófejek számának felső határát 1550, míg a 
hordozóeszközökét 700 darabban határozták meg. Az aláírást követő, igazi próbatételt a 

5 „US–Russia Nuclear Arms Treaty Takes Effect”. The Washington Post, http://www.washingtonpost.
com/wp-dyn/content/article/2011/02/05/AR2011020500610.html, 2011. február 5.

6 „Remarks of President Barack Obama”. Embassy of the United States, Prague Czech Republic, http://
prague.usembassy.gov/obama.html, 2009. április 5.

7 A 2002-es, a Bush-kormányzat alatt elfogadott Nuclear Posture Review kimondta, hogy az USA 
abban az esetben is alkalmazhat nukleáris fegyvereket, amennyiben hagyományos fegyverektől éri 
támadás. Ehhez képest a 2010-es dokumentum kijelentette, hogy Amerika csak atomhatalmakkal és 
olyan országokkal szemben fog nukleáris fegyvereket alkalmazni, amelyek nem tagjai az atomso-
rompó-egyezménynek vagy nem tartják be azt. Az új dokumentum további két lényeges eleme, hogy 
az Obama-adminisztráció nem fog új nukleáris fegyvereket fejleszteni, illetve hogy határozottan 
fel fog lépni az ilyen fegyverek terjedése ellen, különösen a terrorszervezetek tekintetében. Nuclear 
Posture Review Report: „Executive Summary, U.S. Department of Defense”. America.gov, http://
www.america.gov/st/texttrans-english/2010/April/20100406164540xjsnommis0.8453791.html, 2010. 
április 6.
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ratifikáció jelentette. Az amerikai Szenátusban kétharmados többségre (67 igen szavazat) 
volt szükség a jóváhagyáshoz, miközben a demokraták csak 56 vokssal rendelkeztek. 
A szavazás napján, 2010. december 22-én végül mégis biztos többséggel sikerült elfogad-
ni a szerződést (71 igen, 26 nem), ám a republikánus voksokat csak a George W. Bush által 
bevezetett adóreformok további két évvel történő meghosszabbítása révén sikerült Obama 
elnöknek biztosítania.8 A szenátusi „izgalmakhoz” képest az orosz Dumában problémák 
nélkül zajlott le az esemény 2011 januárjában.

Az új START-egyezmény ratifikálása több szempontból is jelentős előrelépés. Egyrészt 
az előző két évtized sikertelen nukleáris fegyverzetkorlátozási tárgyalásai után végre kéz-
zelfogható eredményt hozott, másrészt az újrainduló amerikai–orosz kapcsolatok fontos 
megerősítését jelentette. A NATO–Oroszország Tanácsnak a lisszaboni NATO-csúcson 
tartott ülésén döntés született arról, hogy a rendkívül érzékenynek számító rakétaelhárító 
rendszerek kérdésében tárgyalások és egyeztetések kezdődnek 2011-ben. Reméljük, hogy a 
START-megállapodás kellő lendületet és bizalmat fog adni a sikeres megbeszélésekhez.

Hamed Karzai a tartományi újjáépítési csoportoK jövőjéről

Mintegy a lisszaboni NATO-csúcs folytatásaként, a biztonságpolitikai konferen-
cián több olyan kérdés is napirendre került, amelyek már novemberben is a 
hivatalos program részei voltak: az új típusú globális és regionális kihívások, az 

informatikai biztonság (cyber security) és Afganisztán jövője. A konferencia legnagyobb 
„szenzációját” Hamed Karzai afgán államfő beszéde jelentette.

Karzai vasárnap délelőtti beszédében alapvetően az Afganisztán előtt álló feladatokat 
vette számba. A Lisszabonban jóváhagyott 2014-es határidőre a nemzetközi biztonsági 
erők a tervek szerint fokozatosan átadják az országot az afgán biztonsági erőknek. Mint 
azt az elnök is elmondta, jelenleg gőzerővel folyik a hadsereg és a rendőrség létszámának 
növelése és kiképzése. Az afgán biztonsági erők évente nyolcmilliárd dollárt emésztenek 
fel, míg az amerikai haderő egymaga 100 milliárd dollárba kerül.

A Karzai-kormányt érintő korrupciós vádakra régóta az a válasz, hogy arról elsősor-
ban a Nyugat tehet, mivel az afgán kormányzati struktúrákon kívül költik el a támogatások 
nagy részét. Az afgán elnök vesszőparipája 2010-ben a biztonsági magánvállalatok elleni 
harc volt. Az eredeti elképzelések szerint e szervezeteket betiltották volna, ám később, 
nemzetközi nyomásra Kabul enyhített a rendelkezéseken. Tekintve, hogy a biztonsági 
magánvállalatok a nyugati (elsősorban az amerikai) hadseregek és az ISAF számára je-
lentős feladatokat látnak el és több tízezer afgán fegyverest tartanak a kormányzat oldalán 
(akik így nem az ellenzék oldalán harcolnak), felszámolásuk súlyosan érintette volna a 
koalíciós erőket. Karzai végül lemondott eredeti elképzeléséről (a teljes betiltásról), és 
napjainkban már arról van szó, hogy egyes cégek tovább működhetnek, de a jövőben 
sokkal szorosabb ellenőrzés alá fognak esni.9

8 „Historic START Treaty Wins Overwhelming Senate Vote, 71–26”. McClatchy Newspapers, 
http://www.mcclatchydc.com/2010/12/22/105692/historic-start-treaty-wins-overwhelming.
html#ixzz1DmIdIjHJ, 2010. december 22.

9 „Security Firms Face Possible Fines in Afghanistan”. AP, http://news.yahoo.com/s/afp/20110210/wl_
sthasia_afp/afghanistanunrestpoliticssecurity, 2011. február 10.
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A müncheni beszéd legvitatottabb része a tartományi újjáépítési csoportokat (PRT) 
érintette. A vezető nyugati hírforrásokban úgy interpretálták Karzai szavait, hogy azok a 
PRT-k felszámolására vonatkoztak. Judy Dempsey a New York Timesban azt írta: „Hamed 
Karzai afganisztáni elnök vasárnap a NATO vezetésű tartományi újjáépítési csopor-
tok gyors leszerelésére szólított fel; ez volt az első eset, hogy ilyent követelt.”10 A BBC 
tudósításának alcíme szerint Karzai azzal vádolta a PRT-kat, hogy aláássák az állami 
intézmények kiépítésére tett erőfeszítéseket.11

Az eredeti beszédet átolvasva világossá válik, hogy az afgán elnök problémája az afgán 
állam mellett működő, a nyugati donorok és az ISAF által finanszírozott párhuzamos 
struktúrákkal van, amelyek – álláspontja szerint – gyengítik vagy gátolják az önálló afgán 
államigazgatás kiépülését. A párhuzamos struktúrák alatt a biztonsági magánvállalatokat, 
a PRT-ket, a külföldi donoroknak az afgán büdzsén kívül történő, közvetlenül végrehajtott 
fejlesztési projektjeit és a különböző tartományi tisztviselőknek az afgán kormányt 
megkerülő támogatását érti.12

A 2010. januári londoni, majd a 2010 júliusában tartott kabuli nemzetközi konferencián 
többek közt az a megállapodás született az afgán kormány és a nemzetközi szereplők 
között, hogy az Afganisztánban elköltött nyugati források ötven százalékát két év múlva 
már az afgán kormányon, az afgán büdzsén keresztül fogják elkölteni.13 A jelenlegi 
gyakorlat az, hogy a legtöbb donorállam a közép-ázsiai országban elköltött pénzeket 
közvetlenül a tevékenységének helyszínén (ott, ahol például a PRT-ja működik) használja 
fel, saját szempontjai, saját érdekei szerint. E szempontok és érdekek gyakran a donor 
rövid távú érdekeit tükrözik, amelyek ellentétesek lehetnek az afgán kormány hosszú 
távú, saját legitimitását erősítő szándékaival. Az elmúlt évben nem sok jele volt annak, 
hogy a pénzek felhasználásáról Londonban elfogadott, Kabulban megerősített szándék 
bármilyen módon változott volna. Karzai elnök félreérthető kijelentése mellett alig 
kapott hangsúlyt az a mondata, hogy 2011 márciusában, az afgán újév alkalmából fogja 
megnevezni azokat a területeket (tartományokat és/vagy járásokat), amelyeket az afgán 
biztonsági erők elsőként vesznek majd át a nemzetközi erőktől.14

10 Judy Dempsey: „Karzai Seeks End to NATO Reconstruction Teams”. New York Times, http://www.
nytimes.com/2011/02/07/world/asia/07munich.html, 2011. február 6.

11 „Hamid Karzai Says Afghanistan Aid Teams Must Go”. BBC, http://www.bbc.co.uk/news/world-
south-asia-12400045, 2011. február 8.

12 „By parallel structures I mean, private security firms, by parallel structures, I mean PRT’s, 
by parallel structures, I mean direct delivery of money and support to provincial officers, and 
by parallel structures, I mean contractual mechanisms and the spending of resources through 
channels other than the afghan government.” „Statement by His Excellency Hamid Karzai, 
President of the Islamic Republic of Afghanistan at the 47th Munich Security Conference 
(MSC), Munich, Germany”. The Embassy of Afghanistan,http://www.embassyofafghanistan.org/
PresidentKarzaisStatementattheMunichSecurityConference.html, 2011. február 6.

13 „A Renewed Commitment by the Afghan Government to the Afghan People, A Renewed Commitment 
by the International Community to Afghanistan”. Communique – Kabul International Conference 
on Afghanistan,  http://www.mfa.gov.af/Final%20English%20Communique%20-%20Kabul%20%20
%20International%20Conference%20on%20Afghanistan%20-%2020%20July%202010.pdf, 2010. 
július 20.

14 „Karzai Set to Name Areas Kabul will Take over from NATO Control”. The Globe and Mail, http://
www.theglobeandmail.com/news/world/asia-pacific/karzai-set-to-name-areas-kabul-will-take-over-
from-nato-control/article1899687/, 2011. február 8.



A pRt-k kivonáSáRA Adott ReAkciók

Karzai mindkét kijelentése – a PRT-k kivonásáról és a biztonsági feladatok át-
adásáról szóló egyaránt – meglepte a külföldi szereplőket. Az afgán elnök után 
következő előadók, Guido Westerwelle német külügyminiszter és James G. 

Stavridis admirális, a NATO-erők főparancsnoka kifejezték abbéli aggályaikat, hogy a 
jelenlegi afgán kormány maga sem képes a fejlesztési pénzeket saját csatornáin keresztül 
eljuttatni a lakossághoz. Stavridis azt is elmondta, hogy a PRT-k a biztonsági feladatok 
átadásával, legkésőbb 2014-re az egész országban meg fognak szűnni.

Magyarország számára mind a PRT jövője, mind a fejlesztési pénzek afganisztáni 
elhelyezése gyakorlati kérdéseket vet fel. A magyar PRT jelenleg 2011. április 31-ig ren-
delkezik mandátummal. Az Orbán-kormány 2010 nyarán bejelentette, hogy tekintettel az 
újjáépítési csoport tevékenységét ért kritikákra, illetve a megváltozott biztonsági hely-
zetre, áttekinti és újraértékeli a PRT sorsát. Ezzel összhangban szakított azzal a korábbi 
gyakorlattal, hogy a kormány évenként hosszabbította meg a katonai szervezet mandátu-
mát, és 2010 októberében csak féléves hosszabbítást fogadott el.15

Az áprilisi határidő közeleg, a PRT tizedik váltása 2011 februárjában kezdi meg a kite-
lepülést, és már megkezdődött a tizenegyedik PRT állományának kiválasztása. A magyar 
PRT afganisztáni működési területe, Baghlán tartomány jelenleg nincs az átadásra kijelölt 
térségek közt. A tartományban 2010-ben jelentős műveletekre került sor, hogy az ISAF 
és az afgán kormány visszaszerezze az ellenőrzést egyes, kulcsfontosságúnak számító 
járások felett. A 2011-es év célja ezeknek a megtartása lesz. Figyelembe véve Baghlán 
problematikus jellegét, nem valószínű, hogy 2013 előtt sor kerülne a tartomány átadására. 
Tekintettel erre, a magyar kormánynak érdemes lenne megfontolnia, hogy a PRT man-
dátumát 2011 áprilisában akár két, de legalább egy évvel meghosszabbítsa. Nemzetközi 
partnereink – elsősorban az Egyesült Államok – számára a magyar tartományi újjáépítési 
csoport elsődleges jelentőséggel bír annak bizonyítására, hogy elkötelezettek vagyunk a 
NATO legfontosabb szerepvállalásában.

A fejlesztési források tekintetében Magyarország 2008 óta egyre kevesebb pénzt ál-
doz Baghlán tartományra, ami ellentétes a nemzetközi trendekkel. A 2008-as 500 millió 
forint helyett 2010-ben már csak alig 140 milliót biztosított a kormány a különböző fejlesz-
tési projektekre, ráadásul az is előfordult, hogy a kijelölt források csak egyéves késéssel 
kerültek átutalásra. Tekintettel arra, hogy a jelenlegi trendek szerint a PRT tevékenysége 
várhatóan két-három éven belül kifut, talán érdemes lenne elgondolkodni a források meg-
felelő szintre emeléséről, illetve a fejlesztési tevékenységre nagyobb figyelmet fordítani. 
Alternatív megoldásként lehetőség van az afganisztáni fejlesztési tevékenységre elkülöní-
tett nemzetközi források lehívására is. Ezek azonban csak Afganisztánból hívhatók le, ezért 
a Külügyminisztérium koncentráltabb erőfeszítését igénylik. Az ilyen pályázati források 
nagy előnye, hogy helyi szinten, a lakosság számára teljes mértékben magyar hozzájárulás-
ként jelennek meg, így felhasználásuk hazánk megítélésének javulásához vezetne.

15 „Magyar Köztársaság Kormánya. J/1057. számú beszámoló egyes afganisztáni katonai szerepvállalás-
ról szóló kormányhatározatok módosításáról szóló 1171/2010. (VIII. 18.) Korm. határozatban foglalt 
döntésről”. Az Ország Háza, http://www.parlament.hu/irom39/01057/01057.pdf, 2010. augusztus.

Wagner Péter                                 Müncheni Biztonságpolitikai Konferencia
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