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Nonproliferáció garanciák nélkül? A közép-ázsiai 
atomfegyvermentes övezet kiegészítő jegyző-
könyvének kérdése
Szálkai Kinga

Az atomfegyvermentes övezetek a nemzetközi nukleáris nonproliferációs rezsim 
fontos részét képezik. Miközben megerősítik a nukleáris fegyverek katonai 
célú felhasználásának korlátait – és ezáltal nagy szerepet vállalnak a globális 

leszerelési és fegyverzetkorlátozási törekvések céljainak elérésében –, teret nyitnak az 
atomenergia békés célú alkalmazásának kiterjesztése és fejlesztése előtt, megszilárdítva 
a részes államok biztonságát.

A 2009. március 21-én hatályba lépett szemipalatyinszki szerződéssel létrejött a világ 
ötödik atomfegyvermentes övezete. A regionális megállapodást 2006. szeptember 8-án, 
csaknem egy évtizeddel a tárgyalások 1997-es kezdete után írta alá az öt posztszovjet 
köztársaság: Kazahsztán, Kirgizisztán, Üzbegisztán, Tádzsikisztán és Türkmenisztán. 
A szerződéshez kapcsolódó negatív biztonsági garanciákat azonban az atomhatalmak 
egy részének határozott ellenállása miatt nem sikerült akkor hatályba léptetni. Az 
azokra vonatkozó jegyzőkönyvet az Amerikai Egyesült Államok, az Egyesült Király-
ság és Franciaország (P-3) ellenvetései és aggályai miatt nem írták alá, miközben Kína 
és Oroszország támogatta a garanciák megadását. 2014 tavaszán azonban fordulat kö-
vetkezett be a P-3 álláspontjában, és május 6-án, az atomsorompó-szerződés 2015-ben 
esedékes felülvizsgálati konferenciájának előkészítő ülésén mind az öt atomhatalom 
aláírta a negatív biztonsági garanciákat tartalmazó jegyzőkönyvet.

A tanulmány célja, hogy rávilágítson, mi az oka annak, hogy a nyugati atomhatal-
mak eleinte tartózkodtak a közép-ázsiai atomfegyvermentes övezet negatív biztonsági 
garanciáit tartalmazó jegyzőkönyv aláírásától. Az első rész ismerteti a nagyhatalmi 
negatív biztonsági garanciák általános jelentőségét. Ezt követi a közép-ázsiai atomfegy-
vermentes övezet sajátos vonásainak bemutatása, majd pedig kiderül, hogy a P-3-ak 
milyen okokból nem támogatták a zóna létrejöttét. Ezek után a fordulat lehetséges okait 
tekintjük át. Végül a tanulmányban felsorolt tények alapján a negatív biztonsági garan-
ciák elfogadásával kapcsolatban levonható következtetések összegzése olvasható.
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A negatív biztonsági garanciák jelentősége

Az ENSZ Közgyűlése 1975-ben1 határozta meg az atomfegyvermentes övezetek kiala-
kításához szükséges alapelveket, 1999-ben pedig kibővítette ezt a listát.2 A Leszerelési 
Bizottság szerint az atomfegyvermentes övezetek létrehozásának és fenntartásának 
legfontosabb pillérei közé tartoznak az atomhatalmakra vonatkozó kitételek. Az ENSZ 
ajánlása kimondja, hogy a nukleáris fegyverekkel rendelkező nagyhatalmaknak tisz-
teletben kell tartaniuk az atomfegyvermentes övezetek államainak elkötelezettségét, 
illetve aláírásukkal és ratifikációjukkal elfogadott jegyzőkönyv formájában kell kife-
jezniük, hogy elkötelezettek az övezet státuszának fenntartása iránt, valamint nem 
használnak nukleáris fegyvereket a zóna államai ellen, még fenyegetés formájában 
sem.3 Az atomhatalmi garanciákat tartalmazó jegyzőkönyvek az atomfegyvermentes 
övezetet létrehozó szerződések fontos részét képezik: egyértelműen rögzítik bennük a 
nagyhatalmaknak az adott régióval kapcsolatos kötelezettségeit, jogait és felelősségét.4
A négy korábbi regionális atomfegyvermentes övezet közül a tlatelolcói szerződéssel 
1967-ben létrehozott latin-amerikai zóna rendelkezik ratifikált, negatív biztonsági ga-
ranciákat tartalmazó kiegészítő jegyzőkönyvvel. E kiegészítő jegyzőkönyv három fon-
tos kötelezettséget ró az atomhatalmakra: az övezet tiszteletben tartásának és az övezet 
státuszát megsértő cselekményektől való távolmaradásnak a kötelezettségét, illetve az 
övezeten belül a nukleáris fegyverek alkalmazásának és a velük való fenyegetésnek a 
tilalmát.5

A rarotongai szerződéssel 1985-ben létrejött dél-csendes-óceáni, a bangkoki megál-
lapodást követően, 1995-ben kialakult délkelet-ázsiai, illetve az 1996-ban Pelindabában 
aláírt egyezmény után megvalósult afrikai atomfegyvermentes övezet6 viszont nem 
kapta meg az atomhatalmak negatív biztonsági garanciáját – mégpedig annak ellené-
re, hogy mindhárom szerződésnek szerves részét képezi az azt megfogalmazó csatolt 
jegyzőkönyv. A rarotongai szerződés negatív biztonsági garanciáit tartalmazó jegy-
zőkönyvet minden atomhatalom aláírta, az Amerikai Egyesült Államok ratifikációja 
azonban még nem történt meg, Washington ugyanis kijelentette, hogy (bár a gyakor-
latban a viselkedése megfelel a jegyzőkönyv előírásainak) semmiféle korlátozást nem 
fogad el a térségen áthaladó hadihajóira és repülőgépeire vonatkozóan.7 A dél-csendes-
óceáni atomfegyvermentes övezet kérdése 2011-ben került ismét az Egyesült Államok 
Szenátusa elé, s az Obama-kormány elkötelezett a jegyzőkönyv ratifikálása mellett.

Délkelet-Ázsia esetében egyetlen nagyhatalom sem írta alá a negatív biztonsági ga-
ranciákat,8 ami arra vezethető vissza, hogy a zónában nagy kiterjedésű nemzetközi 
vízfelületek találhatóak. A jegyzőkönyv elfogadása akadályt emelne a nukleáris fegy-
verekkel felszerelt vízi járművek áthaladása elé ezeken a területeken.

A pelindabai szerződés negatív biztonsági garanciákat tartalmazó jegyzőkönyvét – a 
rarotongaihoz hasonlóan – mind az öt atomhatalom aláírta,9 és az Amerikai Egyesült 
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Államok kivételével valamennyien ratifikálták is azt. E kérdés 2011-ben szintén a Sze-
nátus elé került, de azóta sem rendeződött. Washington a tartózkodását azzal indokol-
ta, hogy fenn akarja tartani a nukleáris fegyverek alkalmazására való jogát abban az 
esetben, ha bármelyik afrikai állam vegyi fegyvereket vetne be. (Az Egyesült Államok 
ezen álláspontjának megfogalmazásakor különösen Líbia kérdését hangsúlyozta. Az 
„arab tavasz” fejleményeinek hatására Washington távolmaradásának indokai is átala-
kultak, s a pelindabai szerződés negatív biztonsági garanciáival kapcsolatban még nem 
született állásfoglalás.)10

A szemipalatyinszki szerződés is tartalmaz negatív biztonsági garanciákat megfo-
galmazó jegyzőkönyvet, amely a nukleáris fegyverek alkalmazásának és az azokkal 
való fenyegetésnek a tilalma mellett a szerződés megsértéséhez való hozzájárulást is 
megtiltja. Ennek elfogadását utasította vissza az Amerikai Egyesült Államok, az Egye-
sült Királyság és Franciaország,11 míg Kína és Oroszország már a tárgyalások korábbi 
szakaszaiban is többször utalt arra, hogy elfogadja és támogatja a rendelkezéseket.12

Közép-Ázsiában tehát nem volt szó egy-egy állam sajátos tartózkodásáról (mint aho-
gyan az Amerikai Egyesült Államok reagált a rarotongai és a pelindabai szerződések 
jegyzőkönyveinél), sem pedig az atomhatalmak azonos álláspontot eredményező érde-
keiről (mint a délkelet-ázsiai nagy nemzetközi vízfelületek esetében). Bár a térségben 
létrehozott amerikai katonai támaszpontok destabilizáló jelenléte szerepelhetett vol-
na a negatív biztonsági garanciák elutasításának orosz indokai között, Moszkva mégis 
hajlandó lett volna már korábban is elfogadni a garanciákat tartalmazó jegyzőköny-
vet. Oroszország és Kína 2007 augusztusában, a Sanghaji Együttműködési Szervezet 
biskeki nyilatkozatában kihangsúlyozta a szemipalatyinszki szerződés jelentőségét, és 
támogatásáról biztosította a részes államokat.13 A P-3 garanciáinak hiányában azonban 
a jegyzőkönyv aláírása e két állam részéről sem történt meg. Az Egyesült Államok, az 
Egyesült Királyság és Franciaország elzárkózásának okai sokrétűek voltak, és nagy-
részt a régió és a szerződés különleges helyzetére vezethetőek vissza.

A szemipalatyinszki szerződés sajátosságai

A szemipalatyinszki szerződés az első olyan atomfegyvermentes övezetet hozta létre, 
amely teljes egészében az északi féltekén található, méghozzá egy olyan térségben, ahol 
a nukleáris fegyverkezés hagyományai jóval számottevőbbek, mint a leszerelésé és a 
fegyverzetkorlátozásé.

Közép-Ázsia egykor a Szovjetunió szerves részét képezte, és szovjet nukleáris kísér-
leteknek is otthont adott. Szemipalatyinszkban 1991-ig közel ötszázat hajtottak végre.14 
A nukleáris fegyverek tekintetében is élen járt: a Szovjetunió felbomlása után több 
mint 1400 robbanófej maradt Kazahsztán területén, ami a világ negyedik legnagyobb 
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készletét jelentette akkoriban. Emellett a többi közép-ázsiai köztársaság is részt vett a 
szovjet nukleáris program egyes elemeiben. A nemzetközi közösség hathatós közremű-
ködésével és Kazahsztán nagyfokú elkötelezettsége következtében az 1990-es években 
a régió nagyrészt megszabadult a szovjet nukleáris örökség tehertételeitől. A kazah 
robbanófejek Oroszországba szállítása 1995-re fejeződött be, a szemipalatyinszki kísér-
leti telepet pedig 2000-ben számolták fel véglegesen.15 Ez a leszerelés iránti elkötelezett-
ség a mai napig megmaradt.

A régió a Szovjetunió felbomlása és a szovjet nukleáris létesítmények leszerelé-
se után is kiszolgáltatott maradt a nukleáris fegyverekkel rendelkező, illetve azokat 
megszerezni kívánó államokkal szemben. Közép-Ázsia a Közel-Kelet és Afganisztán 
válságrégióinak szomszédságában található, azaz olyan területek közvetlen közelé-
ben, ahol a nukleáris fegyverek bevetése, a bevetésükkel való fenyegetés vagy akár a 
nukleáris terrorizmus is reális veszélyt jelenthet. A térséget emellett több atomhatalom 
(Oroszország, Kína) és de facto atomhatalom (Pakisztán, India) fogja közre. A földraj-
zilag távolabb elhelyezkedő atomhatalmak – mint az Amerikai Egyesült Államok, az 
Egyesült Királyság és Franciaország – szintén komoly érdekekkel rendelkeznek a régi-
óban, mind a Közel-Kelet, mind Afganisztán jelentőségéből kifolyólag.

A szerződéssel annak aláírói tehát képesek voltak felülemelkedni a Közép-Ázsián 
belüli feszültségeken, illetve Türkmenisztán deklarált semlegességén, így az a térség 
első olyan regionális biztonsági egyezménye lett, amelynek mind az öt állam részese. 
Emellett az is hozzájárul kiemelkedő fontosságához, hogy válságövezetek metszéspont-
jában képez akadályt a nukleáris fegyverrendszerek proliferációjával szemben. A do-
kumentum regionális és globális jelentőségét mutatja, hogy az ENSZ maga is részt vett 
a szerződés pontjainak megfogalmazásában, a Közgyűlés és a Titkárság munkatársai 
révén.16 A részes államok az ENSZ által megfogalmazott alapelvek mentén alakították 
ki az új atomfegyvermentes övezet szabályait: többek közt kiterjesztett jogokat adtak a 
Nemzetközi Atomenergia Ügynökségnek a nukleáris anyagoknak a területükön zajló 
békés célú felhasználása ellenőrzésére.17 Emellett felelősséget vállaltak a szovjet nuk-
leáris tevékenység által károsított területek rehabilitációjában, illetve elkötelezték ma-
gukat a radioaktív hulladékok importjának tilalma mellett is. A szerződés, különleges 
módon, az Átfogó Atomcsendegyezmény elfogadását is kimondja, betartására kötelezi 
a részes államokat.18

A nukleáris leszerelés és nonproliferáció szempontjából értelmezett fontos jelentősé-
gű és precedensértékű tartalom azonban nem felel meg minden tekintetben az atomha-
talmak érdekeinek; mi több, az Egyesült Államok, az Egyesült Királyság és Franciaor-
szág azzal kapcsolatban is kételyeit fejezte ki, hogy a közép-ázsiai atomfegyvermentes 
övezet szabályainak betartása az adott környezetben szavatolható lenne.
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Elfogadott kompromisszumok – elutasított szövegrészek

Az Amerikai Egyesült Államok, az Egyesült Királyság és Franciaország korábban úgy 
nyilatkozott, hogy mindaddig nem írja alá a szemipalatyinszki szerződés negatív biz-
tonsági garanciákról szóló jegyzőkönyvét, amíg a részes államok nem tesznek meg 
mindent annak érdekében, hogy eloszlassák a szerződés rendelkezéseinek megvalósu-
lásával kapcsolatos kételyeiket.

Az atomhatalmak alkotják az ENSZ Biztonsági Tanácsának állandó tagjait (P-5) is, 
így a közöttük gyakran megjelenő törésvonal, amely az orosz–kínai és az amerikai–
szövetséges érdekek közötti ellentéteket képezi le, a közép-ázsiai atomfegyvermentes 
övezet létrehozása kapcsán is jelen van. A szemipalatyinszki szerződést előkészítő tár-
gyalások során a közép-ázsiai országok gyakran kerültek olyan döntéshelyzetbe, ahol 
az (általában Kína által is támogatott) orosz és a nyugati álláspont ütközését kellett fel-
oldani, illetve ahol a döntés eredménye elkerülhetetlenül a közép-ázsiai államok elkö-
telezettségét fejezte ki valamelyik fél iránt.19 A posztszovjet köztársaságok külpolitiká-
jának lényege azonban a multivektoralitás, amelynek értelmében igyekeznek elkerülni 
az egyes nagyhatalmaktól való túlzott függést, miközben az is a fontos prioritások közé 
tartozik, hogy egyetlen nagyhatalom jóindulatát se veszítsék el. A tárgyalások tehát a 
kompromisszumkeresés légkörében zajlottak, a szerződés véglegesített szövegváltozata 
az előző verziókhoz képest több engedményt is tartalmazott a nagyhatalmak számára, 
s ez is a közép-ázsiai államok egyensúlyozó külpolitikai irányvonalát tükrözte. Az el-
fogadott kompromisszumok közül a legfontosabbak: a tranzitszállításokhoz kapcsoló-
dó rendelkezések állami hatáskörbe utalása és az övezethez való későbbi csatlakozás 
jogának megvonása.

A három nyugati állam ugyanis nemcsak Oroszország irányába viszonyul fenntar-
tásokkal. Közép-Ázsia közvetlen szomszédságában több olyan állam található, melyek 
Oroszországnál jóval nagyobb biztonsági kockázatként jelennek meg az Amerikai 
Egyesült Államok, az Egyesült Királyság és Franciaország számára. Ezek közül ki-
emelkedik Irán, amelyre feltételezett katonai célú nukleáris programja miatt az egyik 
első számú biztonsági fenyegetésként tekintenek az Amerikai Egyesült Államokban 
és a vele szövetséges országokban. Emiatt érdekükben áll fenntartani a térségben a 
minél sokoldalúbb katonai kapacitások és diplomáciai eszközök bevetésének – köztük 
a nukleáris fenyegetés – lehetőségét is. A biztonsági kockázatként számon tartott régiók 
eléréséhez Közép-Ázsia szolgáltatja a geopolitikai kulcspozíciót, és fontos hátteret biz-
tosíthat az esetleges támadásokhoz, ahogyan ez az afganisztáni háború során is történt.

A szemipalatyinszki szerződés tervezete azonban nemcsak a nukleáris fegyver-
rendszerek előállítását, vásárlását, tárolását, átrakodását és felhalmozását tiltotta volna 
a részes államok területén,20 hanem a rajtuk keresztülhaladó szállítás lehetőségét is, 
ami egyértelműen az Amerikai Egyesült Államok és szövetségesei érdekei ellen való 
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volt. A tranzitszállítások tilalma emellett Oroszország érdekeit is sértette volna, annál 
is inkább, mivel a közép-ázsiai országok egy része tagja volt a Moszkva vezetésével ki-
alakított posztszovjet biztonsági együttműködésnek, a Kollektív Biztonsági Szerződés 
Szervezetének.

A közép-ázsiai országok közül a külpolitikai mozgástér növelését pártoló Üzbegisz-
tán és Türkmenisztán ilyen körülmények közepette tehát hiába érvelt határozottan 
amellett, hogy mindennemű atomfegyver áthaladását be kell tiltani az övezet határain 
belül.21 Bár a szerződéstervezet korábbi verziójában a tranzitszállítások teljes tilalma 
szerepelt, a nagyhatalmak tiltakozására az elfogadott szövegváltozat 4. cikke a kérdést 
az államok szuverén döntési jogkörébe helyezi, és (a mérsékeltebb Kazahsztán, Kirgi-
zisztán és Tádzsikisztán álláspontjával összhangban) kimondja, hogy minden részes 
állam „szabadon oldhatja meg a területén áthaladó légi, szárazföldi vagy vízi szállítá-
sokkal kapcsolatos kérdéseket”.22

A másik engedmény – amit szintén a környező államokkal kapcsolatos megfonto-
lásokból eredő ellenvetésre tettek – azzal kapcsolatos, hogy a szerződés eredeti terve-
zete explicit módon rögzítette az övezet későbbi bővítésének lehetőségét. Az Amerikai 
Egyesült Államok, az Egyesült Királyság és Franciaország azonban nem tartotta ezt el-
fogadhatónak. A határozott elutasítás oka legfőképpen Irán volt, az ugyanis egyes szak-
értői vélemények szerint felhasználhatná a közép-ázsiai atomfegyvermentes övezetet 
arra, hogy a nukleáris energia békés felhasználása melletti elkötelezettségét demonst-
rálja, valamint annak hangsúlyozására, hogy nem rendelkezik katonai célú nukleáris 
programmal. A nyugati szövetségesek szerint egy ilyen lépés viszont megnehezítené 
a fellépést Teheránnal szemben, ha az mégis nukleáris fegyverrendszer kifejlesztésén 
dolgozik. Erre a fenntartásra válaszul a szemipalatyinszki szerződés elfogadott szöve-
gét úgy alkották meg, hogy az ne tartalmazzon olyan kitételt, amely más országoknak 
a közép-ázsiai atomfegyvermentes övezethez való későbbi csatlakozására vonatkozó 
lehetőséget rögzítené. Az Amerikai Egyesült Államokat, az Egyesült Királyságot és 
Franciaországot azonban nem elégítette ki ez a kompromisszum, jelenleg is fenntartják 
az igényüket arra, hogy a szöveg rögzítse a későbbi csatlakozás határozott tilalmát.

A patthelyzet kialakulásának legfőbb oka: a 12. cikk

A hosszadalmas tárgyalási folyamat során kialakított kompromisszumok ellenére az 
Amerikai Egyesült Államok, az Egyesült Királyság és Franciaország továbbra is elutasí-
totta a negatív biztonsági garanciákról szóló jegyzőkönyv aláírását, mivel véleményük 
szerint a közös nevező keresése egyrészt homályos pontokat eredményezett a szerző-
désben, másrészt pedig az elfogadott szövegváltozat a kompromisszumos formájában 
sem biztosította a szerződés rendelkezéseinek megvalósulását.
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Az ez utóbbival kapcsolatban aggodalomra okot adó legfontosabb tényezőről pedig 
egyáltalán nem sikerült kompromisszumra jutni. Az Egyesült Államok, az Egyesült 
Királyság és Franciaország ugyanis azon az állásponton van, hogy a szerződés 12. 
cikkének megfogalmazása nem zárja ki egyértelműen az orosz nukleáris fegyverek-
nek az övezetben való telepítésének a lehetőségét. A 12. cikk ugyanis rögzíti, hogy a 
szemipalatyinszki szerződés nem befolyásolja a felek azon más nemzetközi szerző-
dés által keletkezett jogait és kötelezettségeit, amelyek a szerződés életbe lépése előtt 
már fennálltak. A feleknek e megállapodások betartásával kell megtenniük mindent a 
szemipalatyinszki szerződés rendelkezéseinek hatékony végrehajtása érdekében.23

Az Egyesült Államok, az Egyesült Királyság és Franciaország a cikk kapcsán attól 
tartott, hogy a Független Államok Közösségén belül 1992-ben kötött taskenti Kollektív 
Biztonsági Szerződés (KBSZ) minden rendelkezésének hatályban maradása egyértel-
mű kockázatot jelent a közép-ázsiai atomfegyvermentes övezet szabályainak betartása 
szempontjából. A KBSZ és a hozzá kapcsolódó Kollektív Biztonsági Szerződés Szerve-
zete ugyanis a posztszovjet biztonságpolitikai együttműködés gerincét képezi: elvárja 
tagjaitól, hogy az egyik felet ért külső agressziót minden fél saját maga ellen irányuló 
támadásnak tekintse, és minden lehetséges segítséget (beleértve a katonait is) megad-
jon annak visszaverésére.24 A közép-ázsiai államok közül Kazahsztán, Kirgizisztán és 
Tádzsikisztán részesei a KBSZSZ-nek, Üzbegisztán 2012 óta csak társult tagként szere-
pel, míg Türkmenisztán semlegessége miatt soha nem vett részt az együttműködésben. 
A KBSZ által megteremtett körülmények tehát elvben lehetővé teszik, sőt megkíván-
ják, hogy a részes államok katonai eszközökkel is segítsék egymást egy külső agresz-
szió esetén. Ez pedig elvben lehetővé teheti azt is, hogy Oroszország bármely részes 
állam területére nukleáris fegyverrendszereket telepítsen. Mivel a 12. cikk szerint a 
szemipalatyinszki szerződés tiszteletben tartja a részes felek korábbi nemzetközi szer-
ződéseit, és nem írhatja felül azokat, ez az orosz lehetőség a mai napig érvényben van, 
és veszélyeztetheti a szerződés rendelkezéseinek megvalósulását – különösen az Ame-
rikai Egyesült Államok, az Egyesült Királyság és Franciaország álláspontja szerint.

Az ilyen jellegű elképzelések megfogalmazásánál azonban nem tekinthetünk el attól 
a ténytől, hogy a Szovjetunió felbomlása óta egy új nagyhatalmi versengés folyik a Kö-
zép-Ázsia területén található erőforrásokért, közülük is leginkább a hatalmas, részben 
feltáratlan szénhidrogénmezők kiaknázásának jogaiért, illetve a térség feletti általános 
befolyás megerősítéséért. Oroszország és Kína – bár ilyen szempontból riválisokként is 
megjelennek – a Sanghaji Együttműködési Szervezet tagjaiként közös platformon áll, 
míg az Amerikai Egyesült Államok, az Egyesült Királyság és Franciaország egyértel-
műen az orosz (és kínai) befolyással szemben lép fel. Ennek tükrében nem meglepő, 
hogy ezen államok explicit garanciákat kívántak kapni arról, hogy a közép-ázsiai atom-
fegyvermentes övezet létrehozása meggátolja az orosz nukleáris fegyverek esetleges 
közép-ázsiai telepítését, továbbá olyan lehetőségként tekintenek a szemipalatyinszki 
szerződésre, mint ami korlátozhatja az orosz befolyást a térségben.
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A közép-ázsiai államok maguk is megosztottak a KBSZ és a 12. cikk megfogalmazá-
sának kérdésében. Az Oroszországgal szorosabb kapcsolatokat ápoló Kazahsztán, Kir-
gizisztán és Tádzsikisztán a szöveg megalkotásakor úgy vélte, hogy a szemipalatyinszki 
szerződés semmilyen módon nem tartalmazhat a KBSZ rendelkezéseivel ellentétes, 
azokat esetleg érvénytelenítő szabályozásokat, és amellett érvelt, hogy a 12. cikk na-
gyon határozottan mondja ki a korábban megkötött nemzetközi szerződésekből fakadó 
kötelezettségek és jogok sérthetetlenségét. A regionális hatalmi szerepre törekvő Üz-
begisztán és a semleges Türkmenisztán ellenezte ezt, és az orosz befolyást közvetítő 
kollektív biztonsági mechanizmus tompítása mellett foglalt állást. Így alakult ki végül 
a nyugati hatalmak által homályosnak bélyegzett 12. cikk, ami végül is egy pozitív 
gesztus Oroszország felé, hiszen megerősíti a KBSZ elismerését, közben azonban azt 
is megerősíti, hogy a részes államok kötelesek mindent megtenni a szemipalatyinszki 
szerződés rendelkezéseinek betartására – tehát azt is kifejezi, hogy a szerződés értelmé-
ben a részes államok akár szembe is helyezkedhetnek egy KBSZSZ által kezdeménye-
zett esetleges nukleáris telepítés gondolatával.25

Az Amerikai Egyesült Államok, az Egyesült Királyság és Franciaország azonban hosz-
szú ideig nem volt elégedett ezzel a kompromisszumos szövegváltozattal sem, és a 12. 
cikk teljes törlését határozta meg az aláírás feltételéül. Ezt azonban nagy valószínűséggel 
nem lehetett volna megvalósítani Oroszország támogatásának elvesztése nélkül – tehát 
ismét nem jelentett volna áttörést a szerződés negatív biztonsági garanciái körül kiala-
kult atomhatalmi patthelyzettel kapcsolatban. A dokumentum emellett a 13. cikkében 
egyértelműen kimondja, hogy nem fogadja el fenntartások csatolását; ez tovább súlyos-
bítja a kérdésben fennálló patthelyzetet, hiszen nem teszi lehetővé a jegyzőkönyv alá-
írását az eltérő érdekekkel rendelkező atomhatalmak opt-outja árán sem.

A fordulat

2014 tavaszán azonban jelentős fordulat következett be a P-3 álláspontjában, ami a nega-
tív biztonsági garanciákat tartalmazó jegyzőkönyvnek az atomhatalmak részéről tör-
ténő közös aláírásához vezetett. Ennek okairól számos magyarázat született. Az eddig 
áttekintett tények alapján egyértelmű, hogy az Amerikai Egyesült Államok, az Egye-
sült Királyság és Franciaország követeléseire – amelyeknek nem teljesülése mindaddig 
megakadályozta az aláírást – 2014 májusában sem születtek új, kielégítőnek tekinthető 
megoldások. A 13. cikk kérdésében pedig különösképpen nem volt szó előrelépésről; 
mi több, az ukrajnai válság csak még inkább megerősíthette volna a P-3-nak az orosz 
szándékokat illető aggodalmát. Az Egyesült Államok ennek ellenére bejelentette, hogy 
a szemipalatyinszki szerződés nem áll ellentétben az USA biztonsági rendelkezései-
vel, katonai műveleteivel és tevékenységével, a negatív biztonsági garanciák elfogadása 
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pedig összhangban van a 2010-ben elfogadott Nuclear Posture Review-val.26 A brit27 és a 
francia28 fél is kifejezte a dokumentum aláírásával kapcsolatos megelégedését, illetve 
hangsúlyozta a nukleáris leszerelés és nonproliferáció melletti elkötelezettségét.

A jegyzőkönyv aláírásakor az orosz fél képviselője, Vitalij Csurkin ENSZ-nagykövet 
hangot is adott annak, hogy az adott körülmények között mennyire értékes előrelépést 
jelent ez a diplomáciai esemény (melynek különlegességéhez az is hozzájárult, hogy ez 
volt az első alkalom, amikor az öt atomhatalom együttesen, egy időben fogadta el egy 
atomfegyvermentes övezet jegyzőkönyvét). Csurkin reflektált az ukrajnai és a szíriai 
helyzetből fakadóan az atomhatalmak között meglévő ellentétekre, és az együttműkö-
désnek e szembenállás ideje alatti szükségességét hangsúlyozta – amelynek fontos meg-
nyilvánulásaként beszélt a negatív biztonsági garanciák közös elfogadásáról. Emellett 
az együttműködés két másik fontos és aktuálisan sikeres területeként említette a szíri-
ai vegyifegyver-készletek megsemmisítését, illetve az ENSZ BT 1540. határozatának a 
megerősítését is. E határozat arra kötelezi az államokat, hogy intézkedéseket foganatosít-
sanak az ellen, hogy egyes nem állami szereplők nukleáris fegyverekre tehessenek szert. 
Csurkin – a kínai ENSZ-nagykövettel, Li Baodonggal együtt – az iránti reményét is kife-
jezte, hogy hamarosan összehívható lesz egy, a közel-keleti atomfegyvermentes övezet 
felállításának a lehetőségeivel foglalkozó konferencia is.29 Az ezekre az eseményekre 
való utalás nemcsak a diplomáciai retorika követelményeit elégítette ki, hanem azt is 
mutatta, hogy a P-3 álláspontjának megváltozása valamilyen mértékben az orosz rész-
ről tett engedményeknek, valamint a tömegpusztító fegyverek nonproliferációjának te-
rén megvalósuló kooperatív hozzáállásának is köszönhető lehet.

Több szakértő véleménye szerint egész egyszerűen Barack Obama nukleáris fegy-
verekkel kapcsolatos politikája van a jegyzőkönyv aláírásának a hátterében. Bár ez a 
tény valóban magyarázhatja a negatív biztonsági garanciák elfogadását, arra nem ad 
magyarázatot, hogy 2009 óta miért éppen most került erre sor. Különösen kérdéses ez 
annak tudatában, hogy 2011-ben fontos áttörés történt az Amerikai Egyesült Államok-
ban az atomfegyvermentes övezetek jegyzőkönyvei kapcsán, amikor is Obama újra a 
szenátus elé bocsátotta a pelindabai és a rarotongai szerződés negatív biztonsági ga-
ranciáinak az ügyét.30 Szintén csak részben járulhat hozzá a fordulat okaihoz az, hogy 
a 2013-as genfi ideiglenes megállapodás következtében valamelyest enyhült az iráni 
atomprogrammal kapcsolatosan kialakult feszült helyzet.

Napjainkig azonban nem merült fel olyan magyarázat, amely képes lenne teljes egé-
szében, hitelesen megindokolni a P-3 hosszú időn át következetesen képviselt álláspont-
jának a megváltozását. A sajtó alapvetően keveset foglalkozott a jegyzőkönyv aláírásá-
val, az ENSZ ezzel foglalkozó honlapján pedig a mai napig nem jelent meg az aláírás 
ténye – annak ellenére, hogy a közép-ázsiai atomfegyvermentes övezet negatív bizton-
sági garanciáinak életbe lépése valódi fordulópontot jelentene a nonproliferáció törté-
netében. Mindezek kapcsán fontos kiemelni, hogy az ezeket tartalmazó jegyzőkönyv 
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aláírása korántsem jelenti azt, hogy az atomhatalmak képesek lesznek véghezvinni a 
ratifikáció folyamatát. Erre utalnak a tlatelolcói atomfegyvermentes övezet szerveze-
te, az OPANAL által megfogalmazott aggodalmak is. Az OPANAL 2014. június 26-i 
nyilatkozatában üdvözölte az aláírást, és elismerte a közép-ázsiai államok törekvése-
it, véleménye szerint azonban még hosszú út vezethet az atomfegyvermentes övezet 
teljes elismeréséhez.31 A szervezet szerint ugyanis az aláírási ceremónián is nyilván-
valóak voltak a szemipalatyinszki szerződés értelmezésében az atomhatalmak közötti 
különbségek, illetve a nyilatkozat szerint az sem elképzelhetetlen, hogy a szerződésben 
megfogalmazottak ellenére továbbra is felmerül majd annak az igénye, hogy a felek 
fenntartásokat fogalmazzanak meg az esetleges ratifikációt megelőzően.32

Összegzés

A tanulmány a közép-ázsiai atomfegyvermentes övezetet létrehozó szemipalatyinszki 
szerződés negatív biztonsági garanciákat tartalmazó jegyzőkönyvének elutasításának 
okait vizsgálta meg. A szerződés rendelkezéseinek elemzése egyértelműen azt mutatja, 
hogy az ötödik atomfegyvermentes övezet létrehozása nagymértékben hozzájárul a 
nukleáris leszerelés és nonproliferáció céljaihoz, szabályozásai több precedensértékű 
elemet is tartalmaznak, és a feszültségekkel terhelt válságtérségek metszéspontjában 
elhelyezkedő Közép-Ázsiában a biztonság előmozdításában is nagy szerepet játszik. 
A nagyhatalmak negatív biztonsági garanciáit tartalmazó jegyzőkönyv ratifikálása 
nélkül azonban az övezet nem töltheti be azt a jelentőséget, amire a szerződés tar-
talma alapján hivatott lenne; rendelkezései, precedensei kevesebb hangsúlyt kapnak. 
A szemipalatyinszki szerződés preambuluma is egyértelműen hangsúlyozza, hogy a 
közép-ázsiai atomfegyvermentes övezet létrehozása akkor fogja igazán előmozdítani a 
régió biztonságát, ha az öt atomhatalom a hivatalos procedúra szerint elfogadja a nega-
tív biztonsági garanciákat tartalmazó jegyzőkönyvet.33

A szerződés megszövegezése körül kialakult viták azonban a mai napig meghatá-
rozzák a dokumentum sorsát. Előfordulhat, hogy az 1997 óta zajló hosszadalmas tár-
gyalási folyamat során elért kompromisszumok sikerei, illetve a kérdés kontextusa 
kapcsán napjainkban bekövetkező változások sem lesznek elegendőek ahhoz, hogy 
az atomhatalmak ratifikálják a negatív biztonsági garanciákat tartalmazó jegyzőköny-
vet, a 12. cikk körül kialakult véleménykülönbség pedig hosszú távra is blokkolhatja a 
szemipalatyinszki szerződés tényleges törekvéseinek elérésében nagy szerepet játszó 
dokumentum elfogadását. Ha az atomhatalmak az aláírás ellenére nem lesznek képe-
sek véghezvinni a ratifikációt, az nem pusztán a közép-ázsiai atomfegyvermentes öve-
zet jelentőségének gyengülését, vagy a P5-ök közötti kompromisszumkeresés kudarcát 
jelentené, hanem azzal is járhat, hogy hiteltelenné teszi az atomfegyvermentes övezetek 
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létrehozására irányuló kezdeményezéseket, elbátortalanítja az ezek létrejöttét támogató 
államokat, és általában véve is csapást mér a nukleáris leszerelési és nonproliferációs 
mozgalmak hitelességére.
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Résumé

Non-Proliferation without Assurances? Questions concerning the Protocol of the Central Asian 
Nuclear-Weapon-Free Zone

Nuclear-weapon-free zones constitute important parts of the international nuclear 
non-proliferation regime. On the one hand, they play a great role in reaching the aims 
of the global disarmament and arms control processes with the strengthening of the 
restraints on the military use of nuclear weapons. On the other hand, they encourage 
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the expansion and development of the peaceful use of nuclear energy, with which 
they contribute to the broadly understood security of the member states. The fifth 
nuclear-weapon-free zone was established in Central Asia on 21st March 2009. The 
zone (CANWFZ), which consists of Kazakhstan, Kyrgyzstan, Uzbekistan, Tajikistan 
and Turkmenistan, is considered to have special characteristics that make it unique 
among nuclear-weapon-free zones. However, the question of accepting the Protocol 
of the Treaty of Semipalatinsk containing the negative security assurances of nuclear-
weapon-states resulted in an extended debate among the five nuclear powers. The 
concerns of the United States, the United Kingdom and France prevented the approval 
of the document, while China and Russia expressed their support for the signature. 
The spring of 2014 brought a significant turn in the situation: on 6th May, all five 
nuclear powers signed the Protocol at the meeting of the NPT Preparatory Committee. 
However, the signature alone is not enough to guarantee the implementation of 
negative security assurances. The question of ratification is much more important 
and it can have broad consequences on the development of non-proliferation regimes. 
Understanding the reasons why the P-3 nuclear-weapon-states initially refused to sign 
the negative security assurances protocol of the Treaty of Semipalatinsk can bring us 
closer to understand and assess the future of the CANWFZ. The aim of this study is to 
investigate into this question.


