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Az Európai Unió tagországai között ma már szoros a biztonsági és védelmi 
együttműködés. A NATO és az EU közötti stratégiai partnerség pilléreiként 
megállapodások biztosítják, hogy Európára nagyobb szerep háruljon a konti-

nens biztonságának és stabilitásának fenntartásában és megőrzésében, valamint azt, 
hogy a két szervezet egymással összhangban fejlessze a képességeit. Az euroatlanti 
térségre jelentős fenyegetést jelent a tömegpusztító (nukleáris, radioaktív, vegyi, bioló-
giai) fegyverek illegális szervezetekhez kerülésének lehetősége. Ellenszerként különfé-
le exportellenőrzési rezsimeket alapítottak az államok csoportjai, amelyek mind azt a 
célt szolgálják, hogy ezek a fegyverek és hordozóeszközeik ne kerülhessenek illetékte-
len kezekbe (pl. terrorista csoportokéba), illetve a kifejlesztésükhöz/alkalmazásukhoz 
szükséges technológiát se lehessen továbbadni.

A magyar külpolitikai stratégia és cselekvés legfontosabb külkapcsolati kerete az Euró-
pai Unió, érdekeink érvényesítéséhez az Unióban keresünk partnereket. Az EU együtt-
működést kínál a határokon átnyúló biztonsági kockázatok kezelésében, különös te-
kintettel a kábítószer-kereskedelemre, az embercsempészetre, a lőfegyverek, az illegális 
termékek és technológiák csempészetére, valamint a terrorizmus esetleges térségbeli meg-
jelenésére. A terrorizmus ellen folytatott küzdelem elsődleges kerete az ENSZ, a NATO és 
az Európai Unió.

Hazánk függetlenségének és biztonságának garanciáit a NATO- és az EU-tag szö-
vetségesekkel és partnerekkel való együttműködés adja. Magyarország törekszik arra, 
hogy a transzatlanti kapcsolatrendszer e két meghatározó eleme közötti konszenzus és 
kohézió fenntartható és fejleszthető legyen. Részt veszünk a különböző multilaterális 
nemzetközi egyezmények következtében, illetve országcsoportok önkéntes, politikai 
elkötelezettsége alapján kialakult fegyverzetellenőrzési és nonproliferációs rendszerek alkal-
mazásában, de e területen is mértékadó számunkra az EU útmutatása.
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Az exportellenőrzés szabályozásának fejlődése az EU-ban

Az Európai Unió szerepe az elmúlt években a biztonság, a védelem és a haditechnika 
területén is mindinkább összetetté és sokoldalúvá vált: a hagyományos fegyverek és 
a kettős felhasználású termékek exportjának ellenőrzése, valamint a nonproliferációs 
politikák terén az EU hatékony együttműködési formákat dolgozott ki.

Az 1990-es években eleinte a régebbi multilaterális együttműködéseket élesztették 
volna újjá az exportellenőrzésben. Azonban amíg a hidegháború befejezése új típusú, 
békés együttműködéseket eredményezett Európában, addig a Perzsa-öböl térségében 
az Irak és Irán közötti háborúban a hadviselő felek még vegyi fegyvert is bevetettek 
egymás ellen. Ez viszont rámutatott az exportellenőrzés régebbi rezsimje átdolgozásá-
nak, továbbfejlesztésének nagyon is szükségszerű voltára.

Mivel a többoldalú együttműködés fokozhatja (szinergia) az államok nemzeti export-
ellenőrzésének hatékonyságát, az országok egy-egy meghatározott szakterületre kon-
centráló csoportja (pl. Australia Group, MTCR stb.) egymással (az EU-tól függetlenül 
is) együttműködve olyan irányelveket dolgozott ki, melyek ma alapul szolgálnak pl. az 
engedélykérelem elbírálásakor, és megegyeztek azoknak a termékeknek a körében (ter-
mékjegyzékek), amelyek az ellenőrzés tárgyát képezik. Az Európai Unió maga is kifej-
lesztett egy exportellenőrző rendszert, amely magában foglalja a kettős felhasználású 
termékek exportjának ellenőrzéséhez szükséges közös jogi alapot, és erősíti az együtt-
működést a hagyományos fegyverek kivitelének ellenőrzésében is. Az Unió bővítése 
egyre több országot von be ebbe a folyamatos továbbfejlesztés alatt álló exportellenőr-
zési rendszerbe. A hidegháborút követően az Európai Unió tehát olyan struktúrát ho-
zott létre, amely a kettős felhasználású termékek exportellenőrzésének rendelettel való 
szabályozásából, valamint a hagyományos fegyverek exportellenőrzésére vonatkozó 
megerősített együttműködésből (közös álláspont) állt. Ez a rendelet 1995 márciusában 
lépett hatályba, és mellékletként már tartalmazta az akkori haditechnika közös uniós 
termékjegyzékét. A kettős felhasználású termékek forgalma ellenőrzésének főbb célki-
tűzései magukban foglalták a közösségen belüli forgalom belső ellenőrzésének eltörlé-
sét, az európai ipar versenyképességének javítását, valamint a közösen továbbfejlesztett, 
egymással egyetértésben megerősített ellenőrzés hatékony működtetését. 2000. június 
22-én az EU tagállamai bevezették az 1334/2000/EK rendeletet, amely a kettős felhaszná-
lású termékek mellett a technológiákra is kiterjesztette az exportok ellenőrzését. Ezzel az 
valóban közösségi kompetencia lett. Ugyanazon a napon az EU-tagállamok elfogadták 
a közös fellépésre vonatkozó dokumentumot, melynek alapvető célja a tömegpusztító 
fegyverekhez kapcsolódó műszaki támogatás (pl. karbantartás, javítás stb.) elleni fellé-
pés. Ezeket a műszaki támogató eljárásokat, tevékenységeket is a tömegpusztító fegyve-
rekre, rakétákra és hagyományos katonai termékekre vonatkozó nemzetközi exportel-
lenőrző rezsimek, konvenciók és szerződések kívánalmai alapján ellenőrzik.
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Az EU tehát megpróbál fokozatosan mind nagyobb befolyást szerezni tagállamai 
hagyományos fegyverexport-rendszerei felett. Ennek sikerét az mutatja, hogy az Uni-
ónak erős közösségként egyre nagyobb szerepe van: a tagállamok harmonizálják jog-
szabályaikat, közös szabványokat fejleszthetnek ki, és információkat cserélnek – ami 
segíti őket abban, hogy megvalósítsák közös döntéseiket. Jellemző példa erre, hogy 
közös termékjegyzékük is van – az Európai Unió közös haditechnikai jegyzéke –, 
annak ellenére, hogy a hagyományos fegyverek külkereskedelme tagállami kompe-
tencia. Az EU további bővítése ezeket a már jóváhagyott normákat fogja kiterjeszteni 
azokra az államokra is, amelyek csak ezután fognak csatlakozni a konzultáció és az 
információmegosztás közös mechanizmusához.

Az utóbbi másfél évtizedben az EU egyre keményebb nonproliferációs politikai 
irányvonalat követ. Ennek több oka is lehet. Például az, hogy a legtöbb EU-tagállam 
„hallgatólagosan beismerte”, hogy a hézagos exporttilalmak, a létező „puha” irányvo-
nal nem működött megfelelően. Egy másik, hogy 2003-ban, az iraki háború kitörése 
után – amely a NATO történetének egyik legkomolyabb válságát idézte elő a transz-
atlanti kapcsolatokban – sürgős szükség volt arra, hogy az Egyesült Államokkal való 
kapcsolatot újrarendezzék, megjavítsák. Azt mindenesetre érdemes leszögezni, hogy 
az amerikai politikához való közeledés a nonproliferáció tekintetében valóban hasznos 
az Unió számára. Egy további lehetséges ok, hogy bár az Európai Konvent már 2003 
júniusában befejezte az EU alkotmánytervezetének szövegezését, de a közös kül- és 
biztonságpolitika (Common Foreign and Security Policy, CFSP) területén az előrehaladás 
meglehetősen korlátozott maradt, kivéve az európai „külügyminiszteri” poszt létreho-
zását, amelynek felelősségi köre azonban máig nem világos.

2003. június 20-án az EU közös kül- és biztonságpolitikájáért (az úgynevezett CFSP-
ügyekért) felelős Javier Solana előterjesztett egy tervezetet az Európai Tanácsnak „Egy 
biztonságos Európa egy jobb világban” címmel. Ebben a dokumentumban Solana há-
rom új veszélyforrást jelölt meg, amelyekkel az EU-nak sürgősen szembe kellene száll-
nia: a terrorizmust, a tömegpusztító fegyverek elterjedését, valamint a szervezett bűnö-
zés és a működésképtelen államok (rossz kormányzás) közti kapcsolatot. 

Az Európai Tanács elfogadta Solana elemzését, és ideiglenesen jóváhagyta azt. 
Később (2003 decemberében) pedig a dokumentum egy átdolgozott verzióját fogadták 
el az EU vezetői az Unió biztonsági stratégiájaként. Ebben a végleges anyagban a tö-
megpusztító fegyverek proliferációját már a következőképpen fogalmazták meg: „po-
tenciálisan a legnagyobb veszélyt jelenti az EU biztonságára”.

2003 novemberében az Európai Bizottság elfogadta a „nonproliferáció kezelésére 
vonatkozó politikai alapelveket harmadik országokkal való kapcsolatai vonatkozásá-
ban”. Megfogalmaztak egy „nonproliferációs klauzulát”, melyet az Európai Bizottság 
minden esetben szerepeltet a harmadik országokkal kötendő nemzetközi kereskede-
lempolitikai megállapodásokban. Természetesen a különböző tagállamok, valamint az 
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Európai Bizottság és az Európai Tanács között nagyon sok esetben kereskedelempoliti-
kai érdekütközés alakulhat ki ennek kapcsán.

Ugyanebben a hónapban az Európai Tanács is elfogadott egy közös álláspontot ar-
ról, hogy a tömegpusztító fegyverek és szállítóeszközeik nonproliferációjára vonatkozó 
multilaterális megállapodásokat megerősítik. Szintén 2003 végén született egy másik 
alapvető fontosságú határozat, melyet az EU Politikai és Biztonsági Bizottsága hozott, 
az „Alapelvek a tömegpusztító fegyverek proliferációja elleni stratégiához” elfogadá-
sáról. Az Európai Tanács együttes fellépést előíró határozata magában foglal egy ak-
ciótervet is (401/2000/CFSP Joint Action) az alapelvek megvalósításához. Ez az EU in-
tézkedéseit két kategóriába csoportosítja: azonnali akciók, illetve hosszabb időszakban 
megvalósítandó intézkedések.

2003. december 12-én az Európai Tanács elfogadta az Uniónak a tömegpusztító fegy-
verek elterjedése elleni stratégiáját, amely tartalmaz olyan elemeket is, mint pl. egy 
információkat gyűjtő, valamint a hírszerző szolgálatok tevékenységének a stratégia 
végrehajtásához kapcsolódását biztosító figyelő központ létesítése.

Az engedélyező vagy megtagadó határozat előkészítésének folyamata

A tagállamok az Európai Uniónak mind a kifejezetten haditechnikai, mind a kettős 
felhasználású termékekre vonatkozó exportellenőrző rendszerét arra használják, hogy 
elősegítsék a nonproliferációval kapcsolatos nemzeti kötelezettségeik megvalósulását.

A tagállamok megegyeztek abban, hogy annak az EU-tagországnak a kibocsátott 
exportengedélyét veszik figyelembe, ahol az exportőr céget bejegyezték. A tagállamok-
nak, valamint az exportáló cégeknek a jogszabály értelmében meg kell őrizniük a ki-
fejezetten haditechnikai és a kettős felhasználású termék exportjáról szóló dokumen-
tációkat is, hogy egy későbbi ellenőrzés esetén könnyen tisztázható legyen az ügylet.

A tagállamok nemzeti hatóságai, melyek saját kormányuknak felelősek, minden 
egyes ellenőrzött termék exportkérelmét egyedi döntéssel hagyják jóvá vagy utasítják 
el. Egy termék attól minősül „ellenőrzendőnek”, hogy szerepel-e az EU ún. Közös hadi-
technikai jegyzékében (EU Common Military List, EU CML) vagy az ún. kettős felhasz-
nálású termékek listáján.

Az egyes termékek vagy technológiák listákba történő besorolása fontos felada-
ta a nemzeti exportellenőrző hatóságoknak. A listák harmonizálása és aktualizálása 
a nemzetközi exportellenőrzési megállapodások tárgya és a releváns európai tanácsi 
munkacsoportok (haditechnikai eszközök exportellenőrzésével foglalkozó COARM, il-
letve a kettős felhasználású termékekét ellátó DUWG) egyik fő feladata. A nemzetközi 
nonproliferációs rezsimek terméklista-változásainak megfelelő, rendszeres módosítá-
sokkal naprakész állapotba hozzák a termékjegyzékeket, s azok a vonatkozó rendelet 
mellékleteit képezik.

http://mkeh.gov.hu/index.php?name=OE-eLibrary&file=download&id=4037&keret=N&showheader=N
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Az ún. kettős felhasználású termékek és technológiák jegyzéke

Kettős felhasználású az olyan termék és technológia, amelyet elsősorban nem katonai 
használatra terveztek, fejlesztettek vagy gyártottak, azonban mégis hozzájárulhat a tö-
megpusztító fegyverek fejlesztéséhez, gyártásához vagy használatához. Ezeket néha 
civil technológiákként azonosítják, „katonai alkalmazással”. Az ún. kettős felhasználá-
sú termékek és technológiák jegyzékét az 1334/2000/EK rendeletet módosító 1183/2007/
EK rendelet I. és IV. melléklete tartalmazza.

A kettős felhasználású termékek exportellenőrző rendszere az EU-ban

Az EU külpolitikájának a nonproliferációval kapcsolatban létezik egy belső ellent-
mondásossága. Erre az egyik legjellemzőbb példa a kettős felhasználású termékek 
és technológiák forgalmának szabályozása, hiszen azok jelentős gazdasági érdekeket 
hordoznak, ezáltal egyfelől a nemzetközi kereskedelem tárgyai, így a közös kereske-
delempolitika hatálya alá esnek, másfelől viszont katonai végfelhasználhatóságuk mi-
att a kül- és biztonságpolitika eszközrendszeréhez tartoznak. A kérdés ezután szinte 
magától adódik: a szabályozás és az ellenőrzés a közösség kompetenciájába tartozó 
kereskedelempolitikai szabályok vagy inkább a tagállamok közötti együttműködés-
re támaszkodó közös kül- és biztonságpolitika alapján történjen-e? Az egyik oldalról 
ugyanis az exportellenőrzés tisztán kereskedelempolitikai kérdésnek látszik, másfelől 
viszont a nemzeti biztonság védelme elsősorban a tagállamok felelőssége (és nem az 
EU-é). A magyar álláspont szerint hazánk érdeke az, hogy mindazt, amiben a tagálla-
mok egyet tudnak érteni, a közösségi jog szabályozza, míg bizonyos speciális szabá-
lyozásokat a tagállamok jogalkotására kell bízni.

Az EU tagállamainak – így Magyarországnak is – tehát részben nemzetközi, részben 
nemzeti alapon van kötelezettségük arra, hogy megelőzzék bizonyos típusú fegyverek 
proliferációját. Ennek eredményeképpen kellett kifejleszteni egy olyan rendszert, mely 
lehetővé tette, hogy ezt a nonproliferációs kötelezettséget a közösségi jog keretein belül 
tartsák fenn.

A közös uniós termékjegyzékek központi szerepe az ellenőrzésben

Az ellenőrzött (akár haditechnikai, akár kettős felhasználású) termékek jegyzékei már 
részben meghatározzák, hogy egy bizonyos exportügylet esetén szükség van-e enge-
délyre, és ha igen, mely sajátos, az ellenőrzés lefolytatására vonatkozó szabályozásokat 
és eljárásokat kell alkalmazni, melyik nemzeti hatóság illetékes a döntéshozatalra. Itt 
alapvetően két – haditechnikai, illetve kettős felhasználású – folyamatot lehet megkü-
lönböztetni, de ezeknek vannak közös elemei. Ide számíthatók pl. a kérelem elbírálásá-
ra vonatkozó legfőbb EU-irányelvek is.

http://mkeh.gov.hu/index.php?name=OE-eLibrary&file=download&id=4822&keret=N&showheader=N
http://mkeh.gov.hu/index.php?name=OE-eLibrary&file=download&id=4822&keret=N&showheader=N
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Az exportellenőrzés alapelvei az EU-ban

Mind a haditechnikai, mind a kettős felhasználású termékekre vonatkozó exportel-
lenőrzési folyamat jellemzője az, hogy egy exportkérelem elbírálása a – szakmai ala-
pon ugyan a fenti két külön listába tagolt, de az EU-tagállamok számára mégiscsak 
közös – uniós listához való összehasonlítással kezdődik. Egyébként az 1334/2000/EK 
rendelet értelmében az ellenőrzés nem minden esetben korlátozódik a termékjegyzék-
ben szereplő termékek, technológiák körére. Amennyiben vélelmezhető, hogy az ott 
nem szereplő terméket vagy technológiát a fogadó országban részben vagy egészében 
tömegpusztító fegyverek kifejlesztésére, gyártására, tárolására terveznék felhasznál-
ni, az ugyanúgy ellenőrizendőnek tekintendő, mintha a termékjegyzék része lenne. 
A nemzetközi nonproliferációs rezsimek és természetesen a magyar exportellenőrzési 
rendszer is alkalmazza ezeket az elveket.

A legfontosabb alapelv mégis az, hogy a kereskedelmi érdek nem áshatja alá a tag-
államok alapvető biztonsági érdekeit vagy elkötelezettségüket a nonproliferáció terén 
(még az EU közös piacán belül sem, amely természetesen nagyon is elősegíti a termé-
kek és szolgáltatások Unión belüli szabad áramlását). Ennek megfelelően, az ellenőrzés 
tárgyát képező termékek nem exportálhatók a konkrét kiviteli kérelemre vonatkozó 
néhány esetleges korlátozás figyelembevétele nélkül. Ez egy kérdéssorozat feltevését és 
a válaszok kiértékelését jelenti.

Ilyen, a korlátozást ellenőrző kérdés lehet pl. az, hogy az illető országra vonatkozóan 
fennáll-e:

- nonproliferációra való elkötelezettség valamely nemzetközi megállapodás(ok)ban;
- az ENSZ BT szankcióinak kötelezettsége;
- az ország nemzeti kül- és biztonságpolitikai szempontjaiból való korlátozás;
- az érdekeinkkel ellentétes szándékú végfelhasználás és terrorizmus, diverzió veszélye.

A bizalmi alapon történő együttműködés

Könnyű belátni, hogy a nemzetközileg összehangolt exportellenőrzés hatékonysága 
csökken, ha az elutasított fél – a végfelhasználó importőr – más államból képes szert 
tenni ugyanarra a termékre. Éppen ezért alkalmazza az EU az ún. „no undercut” („nem 
alávágni”) alapelvet (magatartási szabályt), melynek az a rendeltetése, hogy megne-
hezítse, hogy a végfelhasználók kijátszhassák a tagállamok nemzeti exportellenőrző 
rendszereit egymás ellen. Ez a gyakorlati megvalósítás terén annyit jelent, hogy ameny-
nyiben az együttműködő rezsim egyik tagországa elutasít egy bizonyos exportengedély 
iránti kérelmet, akkor más partnereknek nem szabad egy lényegében azonos kivitelt 
engedélyezni mindaddig, amíg nem konzultáltak a jóváhagyást előzőleg megtagadó 
állam hatóságaival (és utána is csak akkor engedélyezhetik, ha biztosra vehetik, hogy 
az a nonproliferációs rezsim célját nem ássa alá).
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Az engedélyezés során azt is figyelembe kell venni azonban, hogy miközben az or-
szágok együttműködnek az exportellenőrzés területén, iparuk és kereskedelmük ver-
seng egymással a nemzetközi piacon. Vagyis a fenti szabály nélkül a nemzeti hatóságok 
az exportügyletek megtagadásával a saját iparukat hátrányos helyzetbe juttathatnák. 
Éppen ezért fontos, hogy a kormányok megbízzanak egymásban és abban, hogy a töb-
biek is alkalmazzák ezt az elvet. A döntések előkészítésekor tehát ismérvekként jelen-
nek meg a saját állam gazdaság- és kereskedelempolitikai érdekei és nemzeti biztonsági 
szempontjai. Ezek, valamint az ország biztonságpolitikai kötelezettségvállalásai közti 
időnkénti esetleges feszültség a döntési probléma újabb vetülete. Magyarország – és 
minden kis tagállam – esetében különösen nehéz lehet az egyensúlyteremtés, hiszen a 
gazdaság- és kereskedelempolitika érdekeit kell összhangba hozni a nemzeti és nem-
zetközi biztonságpolitikai kötelezettségekkel, miközben azok számos esetben tőlünk 
csak egy eléggé korlátozottan függő nemzetközi keretben jöttek létre.

Az Európai Unió „no undercut” alapelvét a hagyományos fegyverek vonatkozásában 
egy magatartási kódex keretében, 1998 júniusában fogadták el. E kötelezettséget az EU 
a kettős felhasználású termékekre is kiterjesztette, amikor 2000-ben felülvizsgálta exportel-
lenőrző rendszerét, és a tagállamok elfogadták az 1334/2000/EK rendeletet. Az export-
ellenőrző hatóságoknak minden egyes kivitel engedélyezése alkalmával figyelembe 
kell venniük azt a veszélyt, hogy az adott termék vagy technológia egy, már koráb-
ban kikosarazott (priuszos) félnek tulajdonképpen szállítható lehetne, ha ellenőrzéskor 
nem végeznének priorálást, az ügyfelek priuszának vizsgálatát. Ez ellentmondana a 
„no undercut” elkötelezettségnek.

A fenti alapelv alkalmazása nem hoz létre automatikusan embargót, mert egy ország 
hatósága annak ellenére is engedélyezhetne egy exportügyletet, hogy már egy másik 
állam a „lényegében azonos” exportot megtagadta – csak éppen meg kell magyarázni 
az engedélyező döntést a többi kormánynak. Az Európai Unióban attól az országtól, 
amely úgy dönt, hogy engedélyt ad egy korábban megtagadott exportra, elvárják, hogy 
részletes (és az exportellenőrzési magatartási kódexnek megfelelő) magyarázatot adjon 
arról, amiért ezt a megoldást választotta.

A tagállamok „köröztetik” a megtagadott engedélyeket

Az engedélyek megtagadásáról szóló információk átadása kiemelkedően fontos az ex-
portellenőrzés hatékonyságának növelésére irányuló együttműködésben, mert sajátos, 
ún. szinergikus hatása van. A többi tagállam számára azzal a haszonnal jár, hogy tá-
jékoztatja őket egy bizonyos termék iránti (habár elutasított) igény létezéséről. Minden 
egyes ország exportellenőrző hatóságának bíznia kell abban, hogy a rezsimben részt 
vevő többi állam nem fogja arra használni ezeket az információkat, hogy kereskedelmi 
előnyhöz juttassa a saját nemzeti iparát.
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Az engedélyezés szempontrendszere az általánosság szintjén ugyan nem titkos, de 
az ellenőrzés részletes követelményei, súlyozása mégsem nyilvános, és nincsenek olyan 
sémák, mint pl. egy közbeszerzési pályázat esetén. Részben emiatt az exportőrök sok-
szor rutinszerűen kérnek előzetes hatósági, nem kötelező erejű állásfoglalást, mielőtt 
beadnának egy hivatalos exportengedély-kérelmet, hogy előre kifürkésszék, vajon egy 
bizonyos típusú exportra a nemzeti hatóságok egyáltalán megadnák-e majd az enge-
délyt vagy sem. Ha nemleges választ kapnak, előfordulhat, hogy nem is adnak be ké-
relmet. Mivel pedig nem kértek engedélyt, magától értetődik, hogy nem történt enge-
délymegtagadás sem. Annak a hatóságnak, amely kiadta ezt a nem kötelező érvényű 
véleményt, magának kell eldöntenie, hogy megosztja-e az effajta információt (hogy az 
érintett végfelhasználó keresett egy bizonyos terméket) a rezsimbeli partnereivel vagy 
sem. Engedélykérelem több okból is megtagadható: például adminisztratív vagy tech-
nikai okokból (amikor téves, pontatlan vagy nem teljes információt tartalmaz), továbbá 
ha a kérelem nem kapcsolódik a nemzetközi exportellenőrző rezsimek célkitűzéseihez, 
valamint nemzeti kül- és biztonságpolitikai megfontolásokból.

Az engedélykérelmek megtagadásáról a hatálybalépésüket követően értesíteni kell 
az érintett rezsimbeli (pl. Australia Group) részes államokat, az EU-tagállamokat, va-
lamint külön még az Európai Bizottságot is. Az értesítésnek tartalmaznia kell annak 
az országnak a nevét, amelyikben a megtagadott exportügylet végső címzettje székel, 
valamint e végső címzett nevét és a megtagadott termék jellemzését. Ezen alapinfor-
mációkon túl szerepelnie kell benne egy tájékoztatásnak is arról, hogy az adott nem-
zeti hatóság miért tagadta meg az engedélyt. Ebben az indoklásban az exportellenőr-
ző hatóság pontos és részletes információkat ad. A részletezés azért is fontos, hogy a 
partnerek lássák, az engedély megtagadása megegyezik a rezsim célkitűzéseivel, és 
nem egyéb nemzeti kereskedelmi érdekek mentén született. Mindazonáltal ezek az 
információk elárulhatnak valamit a nemzeti hírszerzés képességeinek nagyságáról is. 
Egyszóval, a kérelmet eredetileg elutasító ország rendelkezhet olyan információkkal, 
melyek az elutasítást megalapozhatják a többi részes állam számára is. A kérdés kényes 
pontja, hogy az államok milyen mélységig hajlandók ilyen esetben a hírszerző forrásból 
származó információikat megosztani más részes államokkal, illetve az Európai Bizott-
sággal. A „no undercut” alapelv alapján egyrészt tehát az információkat köröztetik a 
tagállamok között, másrészt titokkörbe is sorolják, így az EU-tagállamok az engedély-
megtagadásokat és konzultációkat bizalmasan kezelik.

Az illetékes tagállamok kötelező kétoldalú egyeztetése

Abban az esetben, amikor a nemzeti hatósághoz olyan engedélykérelem érkezik, 
amelyet egy másik részes állam vagy EU-tagállam megtagadott, a hatályos EK-ren-
delet értelmében konzultációt kell folytatni. Az EU tagállamai nem adhatnak ki egy 
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lényegében azonos exportügyletre engedélyt anélkül, hogy ne konzultáltak volna azzal 
az országgal, amelyik az eredetileg kért hozzájárulást megtagadta. A döntés, hogy ki-
adja vagy megtagadja-e az engedélyt a konzultáció után, a nemzeti hatóság felelősségi 
körében marad. Abban az esetben azonban, ha azt választja, hogy mégis kiadja a kért 
exportengedélyt annak, akitől korábban azt megtagadták, e döntését és részletes indo-
kait meg kell osztania az európai uniós tagállamokkal és az Európai Bizottsággal.

Ez a döntés sok különböző tényezőn alapulhat. Lehetséges például, hogy az export 
tárgya lényegében nem is azonos azzal, amit korábban megtagadtak. A döntés tükröz-
het olyan tényezőket, mint a végfelhasználásnak és a végfelhasználó ellenőrzésének el-
térő szemléletmódja, vagy az, hogy akkor már több és jobb információval rendelkeznek 
arról a fejlesztési célprogramról, amelyhez az export tárgyát jelentő eszközt importálni 
kívánják, mint korábban.

A hadiipar, fegyvergyártás, fegyverkereskedelem hagyományosan mind olyan te-
vékenység, amely nem a szabad piacon zajlik, hanem államilag kézben tartott, ellenőr-
zött, még akkor is, ha formálisan nem mindig államok között történik. Azonban a mai 
gondolkodás már arra fókuszál, hogy hogyan lehet ellenőrizni az – esetleg terrorista 
cselekményeket tervező – nem állami szereplők, csoportok hozzáférését a haditechni-
kához, tömegpusztító fegyverekhez, és adott esetben megtagadni azt. Maga a kettős fel-
használású termék vagy technológia nem jelent veszélyt, és hozzáférésük megtagadása 
is csak abban az esetben indokolt, amikor a vonatkozó terméket vagy technológiát nagy 
valószínűséggel tömegpusztító fegyver céljára fogják alkalmazni.

Az EU a tömegpusztító fegyverek elterjedésének megakadályozásában a legjelentő-
sebb és a széles körű felelősséget vállaló nemzetközi szereplők közé tartozik, igyekszik 
reagálni a világban történő változásokra, szoros kapcsolatot tart az exportőr cégekkel. 
Mivel az európai biztonsági stratégia világos feladatává teszi, az Európai Unió nem ha-
nyagolhatja el a proliferációs veszélyeket, amelyek tagállamainak, polgárainak és érde-
keinek biztonságát fenyegetik az egész világon: célkitűzése, hogy megelőzze, elrettent-
se, megállítsa és – ahol lehetséges – felszámolja az aggodalomra okot adó proliferációs 
törekvéseket.

Az Unió összes tagállamának és az EU intézményeinek kollektív felelősségük van 
ezeknek a veszélyeknek a megelőzésében. Mindezeket figyelembe véve új rendeleteket 
alkottak az 1334/2000/EK rendelet alapján, mely kiterjedt már nem csupán az export-
import, hanem a tranzit-, valamint a brókertevékenységek ellenőrzésére is.
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Nonproliferáció Magyarországon

A jogi szabályozás

Magyarország a nonproliferációs multilaterális nemzetközi egyezmények részes álla-
ma. A NATO és az EU, illetve olyan együttműködések tagjaként, mint pl. az Ausztrá-
lia Csoport, a Nukleáris Szállítók Csoportja, a Zangger-bizottság vagy az MTCR, po-
litikai kötelezettséget vállalt arra, hogy nemzeti jogszabályrendszerében érvényesíti a 
nonproliferációs rezsimek termékjegyzékeiben felsorolt termékcsoportokra vonatkozó, 
a többi részes állammal közösen kialakított exportellenőrzési elveket.

A magyar jogi szabályozás az Európai Tanács együttes fellépést kimondó határozata, 
a 401/2000/CFSP Joint Action szellemében az Európai Közösség 1334/2000/EK rendele-
tének teljes körű hazai megszervezésére, hatékony végrehajtására irányul. Továbbá a 
következő európai uniós jogi aktusoknak való megfelelést is szolgálja:

- az Európai Unió fegyverkivitelre vonatkozó magatartási kódexe (1998. június 8.),
- a kettős felhasználású termékeknek és technológiáknak az 1334/2000/EK rendeletet 

módosító 1183/2007/EK rendelet I. és IV. mellékletében szereplő listája,
- az Európai Tanács 2003/468/KKBP együttes fellépése a brókertevékenység ellenőr-

zéséről,
- az Európai Unió közös haditechnikai jegyzéke (2006/C 66/01).

Magyarország nemzetbiztonsági stratégiája és vállalt nemzetközi kötelezettségei 
szükségessé teszik a nonproliferációs funkciók, feladatok központi ellátását, mind a 
hagyományos hadiipari, mind a kettős célú tevékenységek engedélyhez kötöttségét, ál-
lami, hatósági ellenőrzését. Az ehhez kialakított szervezet a Nemzetgazdasági Minisz-
térium alá rendelt Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatalon belül működik, 
elnevezése Haditechnikai és Exportellenőrzési Hatóság (a továbbiakban: Hatóság). 
A 2005. évi CIX. törvény alapján vonja engedélyezés alá a hadiipari gyártás- és szolgál-
tatásfelügyelet a hazai hadiipari gyártók és szolgáltatók tevékenységét és ellenőrzi az 
engedéllyel rendelkezők termékjelölési és -nyilvántartási kötelezettségét.

A haditechnikai eszközök külkereskedelmének engedélyezése nem EU-harmonizált 
terület, hanem a tagállamok nemzeti hatáskörben hozott jogi szabályozása alapján tör-
ténik. Hazánkban ez a 16/2004. (II. 6.) Kormányrendelet.

A Hatóság a kettős felhasználású termékek és technológiák forgalmazása terén vál-
lalt nemzetközi egyezmények hazai végrehajtásához szükséges exportellenőrzési in-
tézkedéseket hajt végre. Ezt számunkra többek között a következő nonproliferációs 
rezsimek és nemzetközi egyezmények írják elő: az Ausztrália Csoport, a rakétatech-
nológiai ellenőrzési rendszer, a Nukleáris Szállítók Csoportja, a wassenaari megállapo-
dás, valamint a vegyi és biológiai fegyverek tilalmára vonatkozó egyezmények.

http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/site/hu/dd/02/10/32000R1334HU.pdf
http://mkeh.gov.hu/index.php?name=OE-eLibrary&file=download&id=4822&keret=N&showheader=N
http://www.australiagroup.net/
http://www.mtcr.info/
http://www.mtcr.info/
http://www.nuclearsuppliersgroup.org/
http://www.opcw.org/
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Magyarországon az exportellenőrzés szabályozásának alapja az 50/2004. (III. 23.) 
Kormányrendelet, mely a kettős felhasználású termékek és technológiák exportjának 
és az Európai Közösségen kívüli országból Magyarország területére történő importjá-
nak engedélyezését is szabályozza.

A Hatóság látja el a vegyifegyver-tilalmi egyezményből fakadó nemzeti hatósági 
kötelezettségeket és feladatokat, többek között a határozatok hozatalát, engedélyek ki-
bocsátását, ellenőrzések elvégzését. Az intézkedések célja megakadályozni, hogy a re-
gionális és globális biztonságra veszélyt jelentő államok, valamint terrorista csoportok 
tömegpusztító fegyvert legyenek képesek kifejleszteni és előállítani, illetve a hagyo-
mányos fegyverek destabilizáló mértékű felhalmozódásának elejét venni. Hazánkban 
e feladat végzésének alapja az 1997. évi CIV. törvény és a végrehajtására vonatkozó 
212/1998. (XII. 24.) Kormányrendelet.

Proliferáció a világban és az ellene tett lépések

Makacs proliferátorok

A hidegháború idején a regionális és a helyi erőviszonyok a bipoláris világrend status 
quóját fenntartó erőegyensúlynak voltak alárendelve. Nagymértékű fegyverkezés zaj-
lott, a feszültség globális volt. Már akkor is voltak a multilaterális nemzetközi egyezmé-
nyekhez nem csatlakozó, illetve azt megszegő, esetleg kilépő országok. Ezek csak azt 
tartják be, amit éppen az érdekükben állónak hisznek, a nemzetközi szerződések pedig 
retorziót nemigen tartalmaznak.1 Az állam önvédelmi jogán túlmenően az atomfegy-
verekkel való fenyegetés, illetve alkalmazás nem jogszerű ugyan, de minden szerződés 
csak annyit ér, amennyit betartanak belőle. Ma kb. 30-40 ország tárol vagy fejleszt vala-
milyen tömegpusztító fegyvert, illetve hordozóeszközt.2 A néhány nagyhatalmon kívül 
nincs képességük második csapás mérésére. Az első csapás lehetőségével bíró országok 
valószínű célja a másodikra való képesség kifejlesztése lehet.

A hidegháború után a feszültség és a fegyverkezés mértéke alacsonyabb és regionális 
szintre süllyedt. De regionálisan maradtak megegyezésre képtelen, a feszültséget fenn-
tartó kisebb államok. Így növekszik a nukleáris és űrtechnológia, a vegyi és biológiai 
fegyverek, a hagyományos harci eszközök, sőt a nem halálos fegyverek feketepiaca, 
csempészete is. Ezzel is nő a regionális és a helyi háborúk, polgárháborúk kockázata, 
de nő a délről észak felé irányuló terrortámadások kockázata is a 21. században. Mind-
amellett a NATO vagy az USA és a proliferátorok közötti reláció távol áll valamiféle 
kölcsönösen garantált megsemmisítéstől, erőegyensúlytól.

http://mkeh.gov.hu/index.php?name=OE-eLibrary&file=download&id=3855&keret=N&showheader=N
http://mkeh.gov.hu/index.php?name=OE-eLibrary&file=download&id=3855&keret=N&showheader=N
http://mkeh.gov.hu/index.php?name=OE-eLibrary&file=download&id=3841&keret=N&showheader=N
http://mkeh.gov.hu/index.php?name=OE-eLibrary&file=download&id=3851&keret=N&showheader=N
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A katonai erő szerepe (counter-proliferation, forcible disarmament)

Előfordul, hogy egy nonproliferációs megállapodás szigorú betartása csorbát szenved, 
ha egy állam úgy véli, hogy azzal a biztonsági érdekeit kockáztatja. (Például, ha erő-
koncentrációval járó helyi háborút vív a CFE-szerződés [Conventional Armed Forces 
in Europe] alkalmazási övezetében. A CFE esetében a felek 1999-ben módosították a 
szerződést: megszüntették az ún. „szárnyszabályt”.) De a fegyverzetkorlátozási megál-
lapodások szerződésszegés esetére megszabott eljárása (pl. konzultáció, vitarendezés, 
rendkívüli konferencia, stb.) nem mindig nyújt hatékony segítséget.

A sértett félnek magának kell eldöntenie, mit cselekszik. Az ellenőrzési rendszer 
további szigorítása a felszíni jelenséggel, nem pedig az azt kiváltó okkal foglalkozik. 
A legfontosabb a konfliktusok okának megszüntetése lenne: megelőzésük és kezelésük 
gyakorolhatja a legnagyobb hatást a fegyverzetkorlátozásra.

Azonban, ha valamelyik fél kilép egy fegyverzetkorlátozási szerződésből, akkor a 
többi részes ország is elveszítheti abban az érdekeltségét, hiszen a kilépő (a szerződést 
a maga részéről megsértő, felfüggesztő) állam visszanyeri cselekvési szabadságát.

A proliferációt csak export-import ellenőrzéssel és biztonsági rendszabályokkal 
mindössze gátolni lehet, de megakadályozni nem; ezért a megrögzött proliferátorokkal 
szembeni megoldásként felmerülhet egyes országoknak az erővel történő leszerelése, 
megelőző csapás, fegyveres erő alkalmazásának szükségessége a világbéke érdekében.

A NATO

Az Észak-atlanti Szerződés Szervezete hiteles elrettentést célzó stratégiájában a nukleá-
ris fegyver alkalmazása legitim, és nem tartalmazza az első csapásról való lemondást. 
A NATO ugyan nem írt alá egyetlen nonproliferációs egyezményt sem, ugyanakkor 
mint globális felelősséget vállaló szervezet, támogatja a nonproliferációt, és részt vesz 
a tömegpusztító fegyverek és hordozóeszközeik terjedése elleni nemzetközi erőfeszíté-
sekben (pl. Irak, nem egységes álláspont, UNSCOM).

A NATO-t érintő fenyegetések közül az ún. Proliferációs Védelmi Főcsoport (Senior 
Defence Group on Proliferation, DGP) többek közt a nonproliferáció prioritásait határoz-
za meg, és növeli, fejleszti a szervezetnek a tömegpusztító fegyverek elleni védelmét. 
A NATO és tagállamai 1994 óta kiemelten gyűjtik és értékelik a releváns technológiák, 
alapanyagok, a legális és illegális kereskedelem adatait. A már ismert neutronbomba 
mellett a radiológiai fegyverek körében kezelik már az ún. „piszkos bomba” elleni vé-
dekezést és a kritikus infrastruktúra védelmét is.

A védelmi képességek kezdeményezés (Defence Capabilities Initiative, DCI) a terror el-
leni háború esetén szükséges politikai és katonai ellenlépéseket tartalmazza. 2000-ben 
ezek koordinálására alakították meg a WMD Centert, jött létre többnemzetiségű NRBC 
(atom, radiológiai, biológiai, vegyvédelmi) zászlóalj, stb.
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Rakétavédelem, „csillagháború”

A honvédelem egyik célja a külső veszélyek távol tartása az adott ország területétől, 
lakosaitól. Bár a fegyverkezési verseny révén a szuperhatalmak közötti erőegyensúly 
és a kölcsönösen garantált megsemmisítés képessége fejlődött ki, a tömegpusztító fegy-
verekkel való „első csapásmérés képességének” ismételt megteremtése „vonzó cél” ma-
radt. Ezt valószínűleg egy regionális rakétavédelmi rendszer is közelebb hozná. A raké-
tavédelem mégsem nyújthat teljes biztonságot, mert pl. újfajta rakéták azt áttörhetnék. 
Emellett fegyverkezési versenyt generálhatna, a fegyverzetkorlátozási egyezmények 
egy részének felmondásához vezethet, vagy azokat de facto hatályon kívül helyezné.

Az USA országos rakétapajzsa (National Missile Defense, NMD)

Az USA 2001-ben felmondta az ABM-szerződést. Rakétavédelmi rendszerének célja, 
hogy védelmet nyújtson az Észak-Korea vagy Irán felől érkező esetleges támadás ellen. 
A rendszer részeit képezik a világűrbe telepített új lézerfegyverek is (pl. SBL, ABL, GBL). 
A rakétapajzs kifejlesztése alkalmas lehet ugyanakkor az első csapást mérő képessége 
visszanyerésére, az abszolút katonai fölény megszerzésére is. A hatásos rakétavédelem 
kiszámíthatatlanságot visz az elsőre következő második atomcsapás szilárdnak hitt lo-
gikájába. Ráadásul a rakéta csak egyfajta hordozója a robbanóanyagnak, hiszen a terro-
rizmus eszköze lehet pl. a „táskaatombomba” – és ezt akár egy személy is hordozhatja.

A DCI-ban lefektetett haditechnikai fejlesztések és katonai beszerzések, valamint a 
rakétavédelem fontosságát az is jelzi, hogy a Pentagonban külön miniszterhelyettesi 
posztot hoztak létre a felügyeletére. Az USA beilleszti a nukleáris elrettentést a stra-
tégiájába, és a kis (helyi) háborúkban bevethető, csökkentett hatóerejű nukleáris (pl. 
bunkerromboló) eszközök kifejlesztése zajlik, hogy fokozza az elrettentést. Ezzel pár-
huzamosan történik a pusztítás helyett az akarat megtörésére irányuló, ún. nem halálos 
fegyverek kipróbálása, valamint új idegélettani és pszichológiai fegyverek kifejlesztése 
(Effect Based Operations, EBO).

Az EU-államok többsége nem ért egyet az NMD-vel, mert még az atomsorompó-
szerződést is veszélyeztethetné, és a fegyverkezési verseny új „csillagháborús Maginot-
vonalat építő” költséges fordulójába, egy újabb hidegháborúba vihetne. Mindamellett 
a GPALS-ról (Global Protection Against Limited Strikes) 2008 közepén aláírták az USA és 
Lengyelország, illetve az USA és a Cseh Köztársaság közötti bilaterális szerződést. Ez 
eltér a régebben tapasztalt, inkább multilaterális nemzetközi szerződési gyakorlattól. 
Elképzelhető, hogy a jövőben is bilaterális – de talán még ratifikálást sem igénylő, már 
aláíráskor hatályba lépő – szerződések születhetnek, pl. Törökországgal, Grúziával, 
Ukrajnával stb.



2013. tavasz 113

Az Európai Unió és a proliferáció elleni küzdelem

Nyugati részről a Nyugat-Európát fenyegető szovjet hadsereg csökkentése képezte a 
CFE létrehozásának valódi okát. Az európai részes államok érdeke, hogy Oroszorszá-
got ne idegenítse el olyan mértékben, hogy annak érdemes legyen felmondani a CFE-
szerződést. Oroszország azonban 2007-ben felfüggesztette a fegyverzetellenőrzésről és 
az adatszolgáltatásról rendelkező megállapodás végrehajtását. Vajon milyen egyezmé-
nyeket fognak még a szuperhatalmak hamarosan felmondani?

Helyi háborúk – kis háborúk – polgárháborúk

Egyes stratégiai fontosságú területek és anyagok (pl. titán, urán, az energiahordozók 
stb.) birtoklásáért – ahogy a múltban, úgy a jövőben is – a fegyveres küzdelemig (ún. kis 
háborúk, polgárháborúk stb.) éleződhet a vetélkedés. Van olyan vélemény, miszerint a 
két világháború is a szűkös erőforrásokért (pl. olaj) folyt. Geopolitikai játszmák bármi-
kor előfordulhatnak. A 20. század második felében nagyszámú alacsony intenzitású 
(és elhúzódó), helyi fegyveres konfliktus mellett időnként magas intenzitású, esetleg 
regionális jelentőségű háborúkra került sor. Nincs semmi okunk azt feltételezni, hogy 
ezek a felszíni „tünetek” (okozatok) lecsillapodnának vagy megszűnnének, ha a kiváltó 
„gyökér” okuk (pl. egy ilyen lehet a szénhidrogén-származékok szűkössége Európá-
ban) nem szűnik meg.

A világ különböző helyein mind a terrorista csoportok (akár etnikai, akár vallási, 
akár gazdasági célokat követve), mind az állami szereplők igénylik, beszerezhetik, fej-
leszthetik egyrészt a hagyományos fegyverzetet, másrészt pl. az információs hadvise-
léshez alkalmas eszközöket. Ha ezek haditechnikai eszköznek minősülnek, és akár az 
ENSZ, akár a NATO, akár az EU proliferációt tiltó listáin szerepelnek, illetve nemzet-
közi szerződés alapján vagy azért, mert az exportjuk válságövezetbe történne, akkor a 
hagyományos haditechnikai eszközök nonproliferációjára vonatkozó előírások szerint 
kell eljárni, és az engedélyt meg kell tagadni.

Konklúzió

Fegyverzetkorlátozó egyezmény általában ott és akkor született, amikor az a szuper-
hatalmak érdekében állt. Például amikor felismerték, hogy a légköri atomrobbantások 
egyik előre nem látott következménye az, hogy mind az Egyesült Államok, mind a 
Szovjetunió műholdjai tönkremennek és leesnek, akkor született meg a légköri atom-
robbantások betiltásáról szóló egyezmény. A fegyverzetkorlátozást nem tartják a biz-
tonság növelése leghatékonyabb eszközének.

Általában nemzetközi egyezmény olyan területeken született, amilyen irányokba a 
nagyhatalmak nem (vagy már nem, vagy még nem) akartak haditechnikai fejlesztést 
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folytatni. Ezek a kutatások jelenleg is folynak, de elsősorban az egyezmények által nem 
tiltott és még finanszírozható eszközök terén (esetleg az egyezményt fel is mondják).

Mindenki tudja, hogy a szabályok kijátszására van lehetőség. Az export-import 
ellenőrzésére szolgáló előírások kijátszásának, az ellenőrzést végzők félrevezetésé-
nek, fedőcégek és hamis adatok, dokumentumok stb. alkalmazásának egyes eseteit 
feltárták – igen nagy lehet azonban a látencia. A fegyverkezés nem ért véget, csupán 
időnként és helyenként lelassult (pl. két évtizedre Európában), azonban ez a verseny 
valószínűleg újra beindult. Az USA felmondta az ABM-megállapodást, Oroszország 
pedig a CFE-t.

A közelmúltban lezajlott események (pl. Balkán, Csecsenföld, Grúzia stb.) tükrében 
több jövendő szcenáriót is el lehet képzelni – ez azonban már túlmutat az értekezésen. 
Feltételezhető alternatívák például:

1. A fegyverkezési verseny elképzelhető újabb fordulóját, a hidegháborús légkör vár-
ható feléledését feltételezve, ellenségképünkben markánsan ott lehet Oroszország. 
Ebben az esetben a kül- és biztonságpolitikánk, védelempolitikánk alapját lefek-
tető doktrínákat ehhez a hipotetikus új helyzethez kell valószínűleg hamarosan 
igazítani.

 A nonproliferáció tekintetében pedig (pl. a hagyományos fegyverzetek export-
ellenőrzése keretében) nagyobb hangsúllyal jelenhet meg az űrhadviseléshez és 
információs hadviseléshez szükséges high-tech (pl. lézertechnika, kvantumrejtje-
lezés, információvédelem stb.), valamint a lélektani, a vezetési hadviselés és az 
EBO idegélettani befolyásolásra, megtévesztésre alkalmas elektronikus eszközei 
területére való fókuszálás. Az EU-ban működő munkacsoportok részéről az ösz-
szehangolás létfontosságú.

2. Az EU és Oroszország kölcsönös gazdasági egymásrautaltsága (pl. a gázvezeté-
kek) következtében mégsem lesz éles törés sem az EU, sem a NATO és Oroszor-
szág viszonyában. Sem Grúziát, sem Ukrajnát nem veszik fel a NATO-ba. Ebben 
az esetben a doktrínák módosítása nem szükséges. A nonproliferáció tekintetében 
az EU-ban és hazánkban gyakorolt eddigi megoldás kielégítő marad.

3. A fenti két helyzet közötti köztes állapot áll elő (pl. a kölcsönös gazdasági egymás-
rautaltság meglazul akkor, ha Oroszország nem tudna – bármely okból – az EU-
nak elegendő gázt szállítani, vagy az EU más forrásból – pl. Nabucco – kap elég 
gázt, illetve ha ezt másfajta energiahordozókra való átállással helyettesíti, stb.).

 A nonproliferáció tekintetében ebben az esetben is hangsúlyos szerepet kapnak 
az első lehetőségnél felsorolt űr-, információs és lélektani hadviselési eszközök és 
technológiák.
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Tehát a Nyugat jól sáfárkodott az idővel, jól szervezte meg a nonproliferációs rezsime-
ket, amelyek az utóbbi két évtizedben fejlődtek, kiteljesedtek. Ma már mind a fegyverek, 
mind a technológiák ellenőrzöttebbek, a Nyugat irányába való politikai elkötelezett-
ség okán létrejött munkamegosztás (országcsoportok szakspecifikus nonproliferációs 
rezsimjei) folyamatosan fejlődik tovább. Igaz, hogy ez alól a makacs proliferátorok ki 
tudnak bújni, de ez elkerülhetetlen, ha a fegyverkezési verseny felgyorsul. Viszont az 
abba beszálló olyan országoknak, mint pl. Oroszország, Kína, nehezebb dolguk lesz, 
mint régebben volt. Ma már elég nehéz a megkaparintott fegyverrendszerek, fegyverek 
újabb és újabb verzióinak karbantartását, javítását a legális út megkerülésével végrehaj-
tani, habár nem is lehetetlen. Ezért ezt a parttalan versenyt főleg a gazdaságuk teherbí-
ró képessége korlátozza.

Jelenleg a hagyományos fegyverek külkereskedelmének szabályozására irányuló 
ENSZ-megállapodásra mutatkozik törekvés, amely 2013 tavaszán megvalósulhat.
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Résumé

Non-Proliferation in the EU

The European Union has issued several legislative acts that set up a regime for the 
control of exports, transfer, brokering and transit of dual-use items, and also for the 
export control of military equipments. This article introduces the evolution of export 
and import control regimes of export controls of arms and dual-use items within 
Europe, describes the denial and consultation mechanisms and the „no undercut” 
principle applied by the Member States. An insight particularly to the principles and 
the processes of export controls within Hungary is also provided. The non-proliferation 
regimes of the European Union (EU Council’s COARM and WPDU expert working 
groups) are described within a wider framework of counter-proliferation and forcible 
disarmament, together with DCI (Defence Capabilities Initiative) and NMD (National 
Missile Defence) of the NATO.
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