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Balogh István                         Magyarország és a visegrádi országok

Bevezetés1

A visegrádi együttműködéssel kapcsolatos hazai és külföldi publikációk gomba-
mód szaporodnak az elmúlt években, és ebbe az általános trendbe jól illeszkedik a 
kifejezetten biztonság- és védelempolitikai témájú munkák számának növekedé-

se.2 Ez a tendencia talán még markánsabb, ha a V4-ek védelempolitikai együttműködését 
vizsgáljuk, mivel a területen történt politikai változások miatt gyakoribbak az ilyen tema-
tikájú kutatások, így az elmúlt három évben igen sok publikáció született e témában.3 Ez 
az általános, illetve specifikusan biztonság-, illetve védelempolitikai vonatkozású trend 
összességében üdvözlendő – egyrészt kutatási szempontból, másrészt a kérdéskör politi-
kai jelentősége miatt.

1 A tanulmány a Magyarország Honvédelmi Minisztériuma által kiírt, ÁROP-1.1.19-2012-2012-0001 
kódjelű, „Hatásvizsgálatok és a kormányzati stratégiai irányítás rendszere egyes ágazati dokumentu-
mainak elkészítése, valamint alkalmazási gyakorlatának támogatása a Honvédelmi Minisztériumban” 
c. pályázatának „A Nemzeti Katonai Stratégiát tágabb kontextusba helyező elemzések elkészítése” c. 
része keretében készült.

2 Csak néhány példa a hazai és a külföldi szakirodalomból: Terényi János: „Közép-Európa a magyar 
külpolitika optikájában”. Külügyi Szemle, Vol. 9. No. 1. (2010). 3–17. o.; Grúber Károly – Törő Csaba: 
„A Visegrádi Négyek (V4) Európai Unión belüli együttműködésének szempontjai és tapasztalatai”. 
Külügyi Szemle, Vol. 9. No. 2. (2010). 52–70. o.; Hamberger Judit: „Közép-Európa politikai dimen-
ziójának megvalósítási kísérlete: a visegrádi együttműködés (V4)”. Külügyi Szemle, Vol. 9. No. 2. 
(2010). 35–51. o. Mindegyik elektronikusan elérhető: Külügyi Intézet, http://www.kulugyiintezet.hu/
pub/default.asp?y=2010&t=3. Letöltés ideje: 2013. június 26.; Agata Gostyńska – Roderick Parkes: 
„Towards a V4 Position on the Future of Europe”. Report of the Polish Institute of International Affairs 
(PISM), http://www.pism.pl/Publications/Reports/PISM-Report-Towards-a-V4-Position-on-the-
Future-of-Europe. Letöltés ideje: 2013. június 14.; Andrej Nosko, Anita Orbán, Wojciech Paczyński, 
Filip Černoch és Jakub Jaroš: „Energy Security”. Visegrad Security Cooperation Initiative (VSCI) 
Policy Paper, http://www.ata-sac.org/subory/file/VSCI_Energy_Security.pdf. Letöltés ideje: 2013. 
június 24.

3 Néhány példa: Robert Kron – István Balogh: „Visegrád Defense Cooperation: A Recipe for Success”. 
In: Navigating Uncertainty: U.S. Central European Relations (szerk. Jakub J. Grygiel, Robert Kron, 
A. Wess Mitchell és Gabriela Paskova). Washington DC: Center for European Policy Analysis, 
2012. Elektronikus változat: http://cepa.org/sites/default/files/documents/CEPA,%20Navigating%20
Uncertainty,%20July%202012.pdf. Letöltés ideje: 2013. június 23. 17-25. o.; Péter Kiss: „Eastern 
European Defense Review: Defense Cooperation within the Visegrad Group. Unexplored 
Opportunities?”. Center for Strategic and International Studies (CSIS), http://csis.org/blog/eastern-
european-defense-review-defense-cooperation-within-visegrad-group-unexplored-opportunit, 
2011. február 25.; Tamás Csiki – Bence Németh: „On the Multinational Development of Military 
Capabilities: Recommendations for the Central European Roundtable on Defence Co-operation”. 
Long Post, 2012. június 12. Elektronikus változat: European Geostrategy, http://europeangeostrategy.
ideasoneurope.eu/files/2012/06/Long-Post-1.pdf. Letöltés ideje: 2013. június 28.; Tomáš Valašek 
(szerk.): DAV4 Full Report: Towards a Deeper Visegrad Defence Partnership. Bratislava: Central 
European Policy Institute, 2012. Elektronikus változat: http://www.cepolicy.org/sites/cepolicy.org/
files/attachments/dav4_full_report_0.pdf. Letöltés ideje: 2013. június 26.
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Ugyanakkor viszonylag kevés munka foglalkozik kifejezetten a visegrádi négyek 
biztonságfelfogásával, percepcióival.4 Ezek meghatározása és tisztázása nélkül azonban 
értelmezhetetlenek az olyan kategóriák, mint „a V4-ek energiabiztonsága”, „V4-es ener-
getikai együttműködés”, „a V4-ek védelempolitikai együttműködése”, stb. Ez már csak 
azért is igaz, mert – elméletileg – a biztonsággal kapcsolatos percepciók határozzák meg 
azt, hogy egy adott entitás – jelen esetben: állam – mit tekint fenyegetésnek, mi az, amit 
a biztonságpolitika részének tart, s mi az, ami miatt adott esetben „rendkívüli intézkedé-
seket” is hajlandó tenni.5 Ebből következik az is, hogy a percepciók határozzák meg egy 
állam biztonságpolitikai érdekeit, azaz a biztonságpolitikáját általában. Ha pedig ezen 
érdekek nem tisztázottak, akkor a V4-ek keretében tervezett együttműködési formák sem 
lehetnek sikeresek, hiszen nem tudjuk értelmezni, hogy „mit is akar a másik” V4-es or-
szág egy-egy politikai kérdés kapcsán.

A témakör kutatását azonban nemcsak a szakirodalom hiányosságai indokolják, ha-
nem a közelmúlt politikai fejleményei is. 2012 során a magyar kormányzat elfogadta 
Magyarország új nemzeti biztonsági és nemzeti katonai stratégiáját (lásd alább). 
A V4-es védelempolitikai együttműködés területén is előrelépések történtek: a 2012. má-
jus 20–21-én Chicagóban megtartott NATO-csúcs előtt a V4-ek 2012. április 18-án külön 
nyilatkozatban adtak nyomatékot transzatlanti elköteleződésüknek.6 Május 4-én a négy 
védelmi miniszter közös deklarációt adott ki az egymás közötti együttműködés lehet-
séges irányairól.7 2013. március 6-án a V4-ek és a weimari együttműködés kormányfői 
Varsóban tartottak csúcstalálkozót, és újabb közös kommünikét adtak ki, melynek értel-
mében 2016-ra fel fog állni – az Európai Unió harccsoportokra (Battle Group) vonatkozó 
koncepciójának megfelelően – a V4-es harccsoport.8 Végül, 2013. április 19-én, a V4-es 
külügyminiszterek az Unió közös biztonság- és védelempolitikájának hatékonyabbá téte-
léről állapodtak meg.9 Mindez igazolja a témakör kutatásának szükségességét.

4 Ez alól kivétel pl.: Csaba Törő (szerk.): Visegrad Cooperation in NATO and CSDP. V4 Papers, No. 
2. (2011). Elektronikus változat: Külügyi Intézet, http://www.kulugyiintezet.hu/doc/files/Projektek/
V4_Sec/V4_co-operation_in_NATO_and_CSDP-_V4_Papers_No_2.pdf. Letöltés ideje: 2013. június 13.

5 Ez lényegében a biztonságiasítás koncepciójának egyik lényegi eleme. Erről lásd: Barry Buzan, 
Ole Wæver és Jaap de Wilde: Security: A New Framework for Analysis. Boulder: Lynne Rienner 
Publishers, 1998. 21. és 74. o.

6 „Declaration of the Visegrad Group – Responsibility for a Strong NATO”. Visegrad Group, http://
www.visegradgroup.eu/documents/official-statements/declaration-of-the, 2012. április 18.

7 „Joint Communiqué of the Ministers of Defence of the Visegrad Group. Litoměřice”. Visegrad Group, 
http://www.visegradgroup.eu/calendar/2012/joint-communique-of-the, 2012. május 4.

8 „Press Statement of the Polish Presidency in the Visegrad Group – Press Statement Following the 
Meeting of Prime Ministers of the Visegrad Group (V4) Countries, President of the French Republic 
and the German Chancellor”. premier.gov.pl. https://www.premier.gov.pl/en/news/news/press-
statement-of-the-polish-presidency-in-the-visegrad-group.html, 2013. március 6.

9 „Declaration of the Visegrad Group Foreign Ministers – For a More Effective and Stronger Common 
Security and Defence Policy”. Visegrad Group, http://www.visegradgroup.eu/declaration-of-
the-130419, 2013. április 19.
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A vizsgálódást egy harmadik dolog is alátámasztja. A politikai előrelépések indo-
kolttá teszik annak megállapítását, hogy vajon létezik-e közös V4-es biztonságpolitikai, 
illetve védelempolitikai identitás és stratégiai kultúra.10 Bár e vonatkozások önálló kuta-
tás témáját képezik, de mint említettem, a kérdéskör mélyebb ismeretéhez elengedhetetlen 
a V4-ek biztonságpercepcióinak megismerése.

E tanulmány célja Magyarország és a többi visegrádi állam biztonságpercepcióinak 
rövid összehasonlítása. A kutatás azzal kíván hozzájárulni a szakirodalomban fellelhető 
ismeretanyaghoz, hogy felvázolja, miben különbözik a magyar felfogás a másik három 
államétól. A szerző először a módszertani-elméleti kérdésekkel foglalkozik, utána a 
nemzeti biztonsági és védelempolitikai dokumentumaik, illetve egyéb források alapján 
összehasonlítja a V4-ek biztonságpercepcióit. A konklúzióban pedig összefoglalja, hogy 
Magyarországé miben különbözik a többiekétől, és arra is kitér, hogy milyen témák ké-
pezhetik egy közös V4-es biztonsági identitás alapját.

elméleti proBlémák és módszertan

A munka – ahogyan a cím is sejteti – a konstruktivista elméletekre és a kritikai biz-
tonsági tanulmányok (Critical Security Studies) eszköztárára épít. Módszertani 
és episztemológiai szempontból azonban ki kell emelni, hogy a biztonságpercep-

ciókkal kapcsolatosan három elgondolás létezik. Az objektív nézőpont szerint minden 
fenyegetés valós, és a biztonság alapvetően objektíven értelmezhető – lényegében ez a 
politikai realizmusnak a racionalizmusra építő felfogását tükrözi. A szubjektív álláspont 
szerint létezik objektív valóság, de annak értelmezése mindig szubjektív. A harmadik 
(diszkurzív) értelmezés szerint objektív valóság nem is létezik, és egy biztonsági fenye-
getés mindig azon társadalmi „interszubjektív folyamatok” eredménye, melyek során az 
adott probléma biztonságpolitikai problémává válik.11 Látható, hogy a három modell egy 
spektrumot alkot, ahol a szubjektív elemnek az elsőtől a harmadik felé haladva egyre 
nagyobb a jelentősége. Így az utolsó modell számít igazán konstruktivistának, a második 
inkább valamiféle átmenetet képez, és a realizmustól sem áll teljesen távol. E tanulmány 
a második hagyományt követi, vagyis elutasítja az objektív valóság létezésének megkér-
dőjelezését, ám természetesen elfogadja a valóság szubjektív értelmezésének lehetőségét.

Talán nem a véletlen műve, hogy viszonylag kevés munka szól a V4-ek biztonság-
percepcióiról, hiszen a kérdéssel foglalkozó tudományág, a biztonsági tanulmányok 
diszciplínája (Security Studies) is hiányokkal küszködik egy bizonyos ponton. Ez a pont 
pedig maga a biztonságpercepció definíciója, amely a szakirodalomból furcsamód hiány-
zik. A módszertani szempontból oly akkurátusnak számító angolszász szerzők gyakran 
használják a fogalmat, ám egyáltalán nem határozzák meg pontosan azt. Igen meglepő, 

10 A stratégiai kultúrával és kifejezetten a magyar stratégiai kultúrával összefüggő dilemmákról lásd: 
Tálas Péter: „A nemzeti katonai stratégia és a magyar stratégiai kultúra”. Nézőpontok, No. 2. (2013). 
http://hhk.uni-nke.hu/downloads/kozpontok/svkk/Nezopontok/SVKK_Nezopontok_2013_2.pdf. 
Letöltés ideje: 2013. június 13.

11 Barry Buzan – Lene Hansen: The Evolution of International Security Studies. Cambridge: Cambridge 
University Press, 2009. 34. o.

http://hhk.uni-nke.hu/downloads/kozpontok/svkk/Nezopontok/SVKK_Nezopontok_2013_2.pdf
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hogy a kérdéskör alapművének szerzője, Robert Jervis sem definiálja egyértelműen a 
percepciókat, bár könyve kifejezetten azokról szól. 12 Szükségünk lesz tehát először egy 
alkalmazható definícióra ahhoz, hogy értelmezni tudjuk e percepciókat Magyarország és 
a többi V4-állam esetében. Releváns és alkalmazható precedens hiányában e tanulmány 
szerzője maga fogalmazza meg a biztonságpercepció definícióját:

Az objektív biztonsági helyzetről alkotott mentális képek koherens rendszere, mely az 
objektív biztonsági helyzetet ugyan mindig tükrözi, de azzal nem feltétlenül azonos.

A szerző elismeri, hogy ez a meghatározás több szempontból is problémás, „önké-
nyes”. A definíció legproblémásabb része, hogy nem határozza meg pontosan az objektív 
és a szubjektív valóság közötti eltérés természetét és mértékét. Ennek oka azonban nyil-
vánvaló: e különbség alapján lehetetlen az általánosítás, mivel ez az eltérés mindig eseti 
alapon – sőt, olykor pontosan nem is – határozható meg. Másrészt a jelenség szubjektív 
jellegéből adódóan is nehéz ennél tárgyilagosabban meghatározni a biztonságpercepció 
fogalmát. Ez a definíció ráadásul jól illeszkedik a fent vázolt modellek közül a máso-
dikhoz, amely elismeri az objektív valóság létezését, de ennek szubjektív interpretációs 
lehetőségeit sem veti el.

Fontos leszögezni, hogy a szerző elsősorban az államot és a kormányzatot képviselő 
politikai vezetés és elit percepcióira gondolt a fenti definíció megalkotásakor, és a fo-
galmat ekként is fogja alkalmazni a tanulmány során. Talán kissé anakronisztikus lehet 
ez az „exkluzív” felfogás a 21. századi globalizálódó világban, amely éppen a nem álla-
mi, hanem az állam alatti és feletti szereplők sokféleségét tükrözi. Ugyanakkor a szerző 
értelmezése szerint a biztonságpolitikában továbbra is az államok, és így az államok 
vezetői töltik be a kulcsszerepet, tehát az ő biztonságpercepciói a legmeghatározóbbak 
a biztonságpolitika alakításakor és végrehajtásakor.13 Ez persze nem jelenti azt, hogy a 
társadalmi szereplők véleménye egyáltalán nem csatornázódik be a biztonságpolitikai 
döntéshozatalba. Demokráciák esetében az állami vezetés biztonságpercepciói nem vál-
hatnak el élesen a társadalométól, illetve a közvéleményétől – de bizonyos helyzetekben 
igaz ez még a nem demokratikus berendezkedésű államokra is. Ezzel együtt, a modern 
biztonságpolitika letéteményese továbbra is az állam és a kormányzat.

Az állami percepciók előnyben részesítésének módszertani okai is vannak: egy egész 
társadalom percepcionális pozícióinak felméréséhez komplex diskurzuselemzésre lenne 
szükség, amely nemcsak a hivatalos nyilatkozatokat vizsgálná, hanem a közvélemény és a 
közbeszéd egy-egy biztonsági kérdéshez való viszonyulását is. Egy ilyen kutatás azonban 
olyan hosszú tanulmány megírását igényelné, amely túlmutatna a jelen munka terjedelmi 
korlátain.

12 Jervis a percepciókat az ember belső (mentális), illetve külső környezetéhez köthető, valamint a 
szándékokkal kapcsolatos változókkal hozza összefüggésbe, de magát a percepciót nem definiálja egy-
értelműen, ahogyan egyébként a Buzan és Hansen által írt munka sem. Lásd: Robert Jervis: „Chapter 
Two – External Stimuli, Internal Processes and Intentions”. In: Perception and Misperception in 
Internatinal Politics (Robert Jervis). New Jersey: Princeton University Press, 1976. 32–57. o.

13 Ez a felfogás a realista értelmezéshez áll legközelebb. Erről részletesen lásd: Jack Donelly: Realism in 
International Relations. Cambridge: Cambridge University Press, 2000.
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Felmerülhet továbbá a kérdés, hogy vajon módszertani szempontból a politikai elit 
biztonságpercepcióinak felvázolásakor elegendő-e csupán a nemzeti biztonsági doku-
mentumokra támaszkodni. Nyilvánvaló, hogy egy átfogóbb kutatás indokolná a személyes 
interjúk és egyéb források eredményeinek beépítését. Ugyanakkor a szerző értelmezésé-
ben a stratégiák olyan modern politikai deklarációk, amelyek jól összegzik és tükrözik 
a külpolitikai és a politikai elit biztonságpercepcióit, hiszen e szövegek elsősorban az ő 
konszenzusuk eredményei.14 A szerző természetesen sok egyéb forrásra is támaszkodik, 
de itt szintén a terjedelmi korlátok jelölik ki a dolgozat határait.15

További dilemma lehet, hogy vajon a NATO és az EU „uniformizáló” hatása követ-
keztében vannak-e még egyáltalán jelentős különbségek a V4-ek stratégiai dokumentumai 
között. Természetesen a V4-eken belül nagyon jelentős hangsúlybeli eltolódások vannak 
annak köszönhetően, hogy „a kelet-közép-európai államok mindegyike eltérő pályán 
mozgott az elmúlt két évtizedben”, és emiatt a dokumentumaikban megjelenő percepcióik 
is eltérnek.16 Tehát a stratégiai dokumentumok összehasonlítása ebből a szempontból is 
indokolt.

Ki kell emelni, hogy a biztonságpercepciók szoros összefüggésben állnak a biztonsá-
gi identitás és a stratégiai kultúra fogalmával. A biztonságpercepciók lényegében egy-egy 
állam biztonság- és védelempolitikai identitását, stratégiai kultúráját rajzolják ki, és a 
szerző is ebben az értelemben használja e két kifejezést.17

A következőkben tehát a szerző áttekinti a V4-ek biztonságpercepcióit: elsősorban 
azok hivatalos nemzeti biztonsági, másodsorban pedig védelempolitikai dokumentumai 
alapján.18 A tanulmány leginkább az adott állam által kiemelt biztonsági kockázatként 
kezelt tényezőket, illetve földrajzi régiókat igyekszik megvizsgálni, összehasonlítani.

14 Balogh István: „A 2012-es magyar nemzeti katonai stratégia értékelése”, MKI-tanulmányok, No. 13. 
(2013). Elektronikus változat: http://www.kulugyiintezet.hu/pub/displ.asp?id=ZXSEWG. Letöltés 
ideje: 2013. június 24. 5. o.

15 A stratégiák deklaratív, azaz „explicit” jellegéről lásd: Richard Doyle: „Developing Security Strategy: 
The US Approach. Introduction”. Naval Postgraduate School, http://faculty.nps.edu/dl/pfp/pages/01_
introduction.html. Letöltés ideje: 2013. március 25. Idézi: Balogh: i. m. 5. o.

16 Lásd: Gazdag Ferenc: „A biztonságot veszélyeztető tényezőkről III.”. Nemzet és Biztonság, Vol. 1. 
No. 9. (2008). Elektronikus változat: http://www.nemzetesbiztonsag.hu/cikkek/gazdag_ferenc-a_
biztonsagot_veszelyeztet___tenyez__kr__l_iii_.pdf. Letöltés ideje: 2013. június 24. 3. o.

17 Erről lásd ismét: Tálas: i. m.; Balogh: i. m. 3–5. és 20. o.
18 A szerző itt részben a következő tanulmány módszertanát követi: Olivier de France – Nick Whitney: 

„Europe’s Strategic Cacophony”. European Council on Foreign Relations Policy Brief, No. 77. (2013). 
http://ecfr.eu/page/-/ECFR77_SECURITY_BRIEF_AW.pdf. Letöltés ideje: 2013. június 15.
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lengyelország:
energia mindenekelőtt, avagy

közép-európai nagyhatalom vagy európai középhatalom?

Lengyelország talán az egyik legérdekesebb esettanulmány. A lengyel vezetés önké-
pe és biztonságpercepciói szorosan összefüggenek a lengyel gazdaság viszonylagos 
sikereivel; az abból fakadó, ám eddig inkább csak implicit módon ambicionált „eu-

rópai középhatalmiság” imázsával; illetve az ebből következő dilemmákkal.
E dilemmák két síkon fogalmazódnak meg: egyrészt közép-európai, másrészt a tá-

gabb, európai és transzatlanti dimenzióban. Közép-európai viszonylatban ez azt jelenti, 
hogy Lengyelország gazdasági teljesítménye, védelmi költségvetése és fejlődő védelmi 
ipara alapján természetesnek tűnhetne, ha a V4-eken belüli vezető szerepre aspirálna. 
Ám az ország közép-európai dilemmájának lényege, hogy ezt nyíltan soha nem szán-
dékozik felvállalni, és nem is hangoztatja, mivel tisztában van azzal, hogy ezt a többi 
ország határozottan elutasítja.19 Ezzel a dilemmával szoros összefüggésben áll, hogy 
a lengyel biztonságpercepciók és önkép alapvetően „lokális” és regionális orientációt 
mutatnak. Ezt jól alátámasztja a European Council on Foreign Relations (ECFR) által 
készített vizsgálat, amely összehasonlította az EU 27-ek nemzeti biztonsági stratégiai do-
kumentumait. Lengyelország a „lokalista” besorolást kapta, mivel stratégiája ezt a régiót 
tekinti referenciapontnak biztonságpolitikája végrehajtásában.20 Ezt tükrözi a Foreign 
Affairs című amerikai folyóirat hasábjain megjelent interjú is, amely Radislaw Sikorski 
lengyel külügyminiszterrel készült 2013 tavaszán. A lengyel vezető elmondta, hogy a V4-
eknek együttesen annyi szavazatuk van az Európai Unióban, mint Németországnak és 
Franciaországnak közösen.21 Vagyis a bennük rejlő potenciálra építeni kell az európai 
politikában.

A „lokalitás” jelentősége értelemszerűen a hivatalos nemzeti biztonsági dokumentu-
mokban is megjelenik. A 2007-ben elfogadott lengyel nemzeti biztonsági stratégia első 
fejezetében a szöveg rögzíti: „Lengyelország szuverén és demokratikus ország Közép-
Európában, szignifikáns lakossággal, politikai, katonai és gazdasági potenciállal.”22 
Közép-Európa referenciapontként szolgál a 2009-es védelmi stratégiában is.23 Sőt, a 

19 Ivo Samson: „Assessment of Visegrad Cooperation from a Security Perspective: Is the Visegrad 
still Vital in the »Zeros« of the 21st Century?”. Visegrad Cooperation in NATO and CSDP. 14. o. 
Lásd még: Laura Chappell: „Poland in Transition: Implications for a European Security and Defense 
Policy”. Contemporary Security Policy, Vol. 31. No. 2. (2010). Elektronikus változat: http://www.
contemporarysecuritypolicy.org/assets/CSP-31-2%20Chappell.pdf. Letöltés ideje: 2013. június 25. 241. o.

20 de France–Whitney: i. m. 6. és 8. o.
21 Gideon Rose: „The Polish Model. A Conversation with Radek Sikorski”. Foreign Affairs, Vol. 92. No. 

3. (2013). 2. és 4. o.
22 „National Security Strategy of the Republic of Poland. Warsaw. 2007”. MERLN, http://merln.ndu.edu/

whitepapers/Poland-2007-eng.pdf. Letöltés ideje: 2013. június 12. 4. o.
23 „Defense Strategy of the Republic of Poland”. The Ministry of National Defence, http://www.wp.mil.

pl/pliki/File/English/strategia_obronnosci_eng.pdf. Letöltés ideje: 2013. június 13. 5. o.
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biztonsági stratégia azt is kiemeli, hogy Lengyelország „területe stratégiailag jelentős”, 
mivel „az Unió és a NATO határállama”, pozíciója felértékelődik az európai biztonsági 
környezetben.24 A szöveg értelmében a közép-, kelet- és dél-európai „demokratizáció és 
gazdasági átalakulás” az egész kontinens biztonsági érdekeit szolgálja. Erre utal a lengyel 
védelmi stratégia is.25 Ez utóbbi dokumentum többször is kiemeli, hogy Lengyelországnak 
komoly érdekei fűződnek a kelet- és közép-európai régió stabilitásához.26 Szintén a „loká-
lis” vektorhoz tartozik a balti térség stratégiai jellegének kiemelése.27

A másik dilemma abból fakad, hogy Varsó az Európai Unión belül is „ízlelgeti” a 
középhatalmiság lehetőségét, és a vezetés szemmel láthatóan „játszik” is e gondolattal. 
Ezt az ambíciót eddig inkább csak implicit módon és igen óvatosan vállalták fel, ám a 
– 2008-óta tartó válság alatt is növekvő – lengyel gazdaság sikerein felbuzdulva, újabban 
nyíltan is hajlandó ezzel a gondolattal összeegyeztethető nyilatkozatokat tenni. Ennek 
egyik legjobb példája Sikorski külügyminiszternek a GLOBSEC elnevezésű közép-euró-
pai biztonságpolitikai fórumon tartott beszéde, amelyben a vezető arra hivatkozott, hogy 
Lengyelország „katonai kiadásai a közelmúltban felülmúlták Spanyolországét”.28 Ezt a 
magabiztosságot szintén jól tükrözi a fent már idézett interjú. A politikus büszkén mutat 
rá a lengyel gazdaság növekedésére, amely az elmúlt négy évben összesen 20%-ot tett ki. 
A lengyel eurókötvények iránt is nagy a kereslet – Sikorski rámutat, hogy ezek kamata 
alacsonyabb a spanyol, a francia és az olasz kötvényekénél. Még érdekesebb az, ahogyan 
a külügyminiszter a lengyel fiskális felelősségtudatról nyilatkozik: „Ebben az értelemben 
észak-európaiak lettünk.” A vezető kitér arra is, hogy országa védelmi kiadásai majdnem 
elérik a GDP 2%-át, és Lengyelország azon kevés államok közé tartozik, amelyek még a 
válság alatt is növelték ezt a költségvetési fejezetet.29

A nemzeti biztonsági dokumentumok összesen hét kiemelt régiót említenek: az 
Északi-tengert és a norvégiai kontinentális talapzatot; a balti térséget, a keleti szom-
szédságot (Fehéroroszország, Moldova, Transznyisztria, Ukrajna), a Dél-Kaukázust 
(elsősorban Grúzia miatt), a Nyugat-Balkánt, a Kaszpi- és a Fekete-tengert. Rajtuk kívül 
az „észak–dél-tengelyt” emeli ki a lengyel nemzetbiztonsági stratégia az energiabizton-
sággal összefüggésben. Az északi régiók, illetve balti térség, valamint a Kaszpi- és a 
Fekete-tenger szintén energiabiztonsági szempontból fontosak Varsó számára.30 Ezek 
gyakorlatilag Lengyelország tágabb értelemben vett földrajzi perifériáját jelentik, ami 
szorosan összefügg azzal a ténnyel, hogy az ország geostratégiai értelemben nagyhatalmi 
és egyéb érdekek ütközőzónájában fekszik.

24 „National Security Strategy of the Republic of Poland”. 4. o.
25 Uo. 7. o.; „Defense Strategy of the Republic of Poland”. 10. o.
26 „Defense Strategy of the Republic of Poland”. 5–6. o.
27 „National Security Strategy of the Republic of Poland”. 13. o.
28 Radoslaw Sikorski beszéde a GLOBSEC elnevezésű biztonságpolitikai fórumon, 2013 áprilisában: 

„H.E. Radoslaw Sikorski – Official Welcome”. GLOBSEC, http://www.globsec.org/globsec2013/
highlights-news/globsec-speech1/. Letöltés ideje: 2013. június 12.

29 Rose: i. m. 4. és 6. o.
30 „National Security Strategy of the Republic of Poland”. 9., 11., 13. és 16–17. o.; „Defense Strategy of 

the Republic of Poland”. 4. és 6. o. Természetesen a dokumentumok veszélyforrásként a Közel-Keletet, 
egyes közel-keleti és közép-ázsiai országokat, továbbá az iszlám fundamentalizmust is kiemelik, ám 
ez a legtöbb transzatlanti stratégiában megtalálható, így a törzsszövegben a szerző inkább a specifi-
kumokra koncentrált.
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Az új típusú biztonsági kihívások mára hagyományosnak mondható listája a lengyel 
dokumentumokban is megtalálható, így ezekre a szerző itt nem tér ki. Inkább az az ér-
dekes, hogy melyik élvez prioritást. Az előbbiekkel szorosan összefügg, hogy a nemzeti 
biztonsági dokumentum szerint Lengyelország biztonságára nézve a legnagyobb külső 
fenyegetést energiaforrásainak diverzifikálatlansága jelenti.31

A vizsgált két lengyel dokumentum – akárcsak a kormány – rendre egy kategóriában 
említi a NATO-t, az Európai Uniót és az Egyesült Államokat.32 Ez azért érdekes, mert a 
többi V4-es biztonságpolitikai dokumentumra inkább az a jellemző, hogy az Uniót és a 
NATO-t együtt említik, majd külön kiemelik az Egyesült Államokat mint a legjelentő-
sebb stratégiai szövetségest.33 Ez tehát jól mutatja a lengyel transzatlanti elköteleződést, 
mely azon alapul, hogy az európai biztonság garanciáját jórészt az Egyesült Államok 
transzatlanti elköteleződésében látja, és az Egyesült Államokat egy kategóriába sorolja a 
NATO egészével, illetve az Európai Unióval. Bár a lengyel transzatlantizmusnak komoly 
történelmi hagyományai vannak, mégis fontos kiemelni, hogy a 90-es években tapasztalt-
tól mára kissé eltér.34 Lengyelország szerint ugyanis az erős transzatlanti kapcsolat alapja 
egy erős Európai Unió – a kettő tehát nem zárhatja ki egymást.35 Általában véve igaz, 
hogy Varsó a saját NATO- és EU-tagságában látja biztonságának garanciáját.36 Vagyis a 
lengyel külpolitika a hagyományosan erős transzatlantizmus mellett az európai pillért is 
nagyon jelentősnek tartja, a lengyel külpolitika lényegében „európaizálódott” az elmúlt 
években.37 Ezt támasztja alá az is, hogy a lengyel nemzeti biztonsági stratégia már az 

31 „National Security Strategy of the Republic of Poland”. 8. o.
32 Uo. 4., 6. és 9. o.; „Defense Strategy of the Republic of Poland”. 5. o.
33 Lásd pl. a magyar nemzeti biztonsági stratégiát, amely ugyan a NATO-t tekinti Magyarország biz-

tonsága „sarokkövének”, de több helyen is a NATO és az EU együtt szerepel. Az Egyesült Államok 
azonban külön kategóriaként jelenik meg. Lásd: „A Kormány 1035/2012. (II. 21.) Korm. határozata 
Magyarország nemzeti biztonsági stratégiájáról”. Magyar Közlöny, No. 19. (2012). Kormányportál, 
http://www.kormany.hu/download/f/49/70000/1035_2012_korm_hatarozat.pdf. Letöltés ideje: 2013. 
június 13. 1379–1380. o. (A továbbiakban: Magyarország nemzeti biztonsági stratégiája.) Ugyanígy 
jár el a cseh nemzeti biztonsági stratégia és a szlovák biztonsági stratégia is: „Security Strategy of the 
Czech Republic. Prague. Ministry of Foreign Affairs of the Czech Republic, 2011”. MERLN, http://
merln.ndu.edu/whitepapers/CzechRep_Security_Strategy_ENG_2011.pdf. Letöltés ideje: 2013. júni-
us 15. 20. o.; „Security Strategy of the Slovak Republic 2005 (unofficial translation)”. MERLN, http://
merln.ndu.edu/whitepapers/SlovakiaSecurity_English2005.pdf. Letöltés ideje: 2013. június 21. 15. o.

34 A lengyel transzatlanti gondolkodás fejlődéséről lásd: Judit Hamberger: „The Evolution of Atlanticism 
in the Visegrad Area: the Case Studies of the Czech Republic and Poland as Observed from Hungary”. 
Visegrad Cooperation in NATO and CSDP, 41–56. o.

35 A fentebb idézett interjúban erre utal Radislaw Sikorski is. Lásd: Rose: i. m. 6. és 8. o.; „National 
Security Strategy of the Republic of Poland”. 9. o.

36 „National Security Strategy of the Republic of Poland”. 4. o.; Idézi még: Marek Pietraś: „Poland’s 
Particpation in NATO Operations”. In: NATO’s European Allies: Military Capability and Political 
Will (szerk. Janne Haaland Matlary – Magnus Peteresson). London: Palgrave Macmillan, 2013. 214. o.

37 Lásd: Patrick Müller – Nicole Alecu de Flers: „Applying the Concept of Europeanization to the Study 
of Foreign Policy: Dimensions and Mechanisms”. Institute for European Integration Research, Social 
Sciences Research Center Working Paper, No. 5. (2009). Elektronikus változat: http://eif.univie.ac.at/
downloads/workingpapers/wp2009-05.pdf. Letöltés ideje: 2013. június 15. 18. o.; Marcin Zaborowski: 
„From America’s Protegé to Constructive European: Polish Security Policy in the Twenty-First Century”. 
Occasional Paper, No. 54. (2004). Elektronikus változat: European Union Institute for Security 
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elején Lengyelország és állampolgárai európai identitását hangsúlyozza.38 Érdekes továb-
bá, hogy bár a NATO rakétavédelmi terveinek 2009-es visszavonása, majd 2013-ban a 
IV. fázis törlése éppen Lengyelországot érintette a legérzékenyebben, a lengyel vezetés 
kerüli a Washingtonnal szemben ez ügyben megfogalmazott nyílt kritikákat, ahogyan az 
Egyesült Államok Ázsia felé fordulását sem vette zokon.39

A másik kulcsfontosságú reláció a német–lengyel kapcsolat, amely ambivalenciák-
kal terhelt. A hivatalos stratégiák kiemelik a két ország viszonyának vagy a weimari 
együttműködésnek a stratégiai jelentőségét, ugyanakkor a kapcsolat nem mentes a fe-
szültségektől – és ezt a nemzeti biztonsági stratégia sem tagadja.40 Általában véve igaz, 
hogy a lengyel transzatlantizmus határozott továbbélése mögött az a megfontolás húzódik 
meg, hogy az Oroszország és Németország között elhelyezkedő országnak szüksége van 
egy erős szuperhatalomra: az Egyesült Államokra.41 A Wikileaks-táviratok éppen arról 
szólnak, hogy a lengyelek Németországot bizonyos értelemben az orosz érdekek „trójai 
falovának” tartják, mivel úgy gondolják, hogy Németország, cserébe azért, hogy a német 
cégek jobb pozíciókat nyerjenek az orosz piacokon, gesztusokat tesz Oroszországnak.42 
Ehhez kapcsolódik a lengyel külügyminiszter 2011. november 28-án, Berlinben elmon-
dott beszéde, melyben kifejtette, hogy az európai gazdasági válság kapcsán tapasztalt 
német passzivitás több okot ad az aggodalomra, mint a német hatalmiság gyakorlása. 
Ugyanebben a beszédben a politikus azt is kifejtette, hogy a német–lengyel kereske-
delem volumene nagyobb, mint a német-orosz relációé. Az utalás lényege nyilván az, 
hogy a viszonylag jó német–orosz viszony ellenére Lengyelország tűnik Németország 
„természetesebb” gazdasági partnerének.43 A fenti logikát tükrözi a lengyel vezetés csaló-
dottsága és harsány retorikai megnyilvánulása az Északi Áramlat gázvezeték projektjével 
kapcsolatban, mivel abban Varsó a német és az orosz érdekek Lengyelország kárára tör-
ténő érvényesítését látta.44

Az igazán problémás viszony azonban a lengyel–orosz reláció, amely megint csak 
igen ambivalens, és nem is független a német–lengyel kapcsolatoktól. Egyrészt a lengyel 
retorika kerüli a nyílt konfrontációt a problémás ügyekben, sőt a saját „reset” politiká-
ját hangoztatja az Obama-adminisztráció orosz nyitására utalva; ugyanakkor a hivatalos 

Studies, http://www.operationspaix.net/DATA/DOCUMENT/5761~v~__8220From_America_s_
protege_to_constructive_European__Polish_security_policy_in_the_twenty-first_century__8221.
pdf. Letöltés ideje: 2013. június 14. Idézi: Müller – de Flers: i. m. 18. o.; Laura Chappell: i. m. 225., 
230–233. o.

38 „National Security Strategy of the Republic of Poland”. 4. o.
39 Rose: i. m. 8. o.
40 „National Security Strategy of the Republic of Poland”. 13. o.; „Defense Strategy of the Republic of 

Poland. 7. o.
41 Hamberger: i. m. 41. o.
42 Andrew Rettman: „Polish FM in Wikileaks: Germany Is Russia’s Trojan Horse”. EUobserver.com, 

http://euobserver.com/foreign/113652, 2011. szeptember 9.
43 Radek Sikorski beszéde Berlinben, 2011. november 28-án: „Poland and the Future of Europe”. 

Radoslaw Sikorski – Official Website of Member of Parliament, http://www.radeksikorski.pl/en/
aktualnosci/wystapienie-radoslawa-sikorskiego-polska-a-przyszlosc-unii-europejskiej/. Letöltés ide-
je: 2013. június 14.

44 „Nord Stream »a Waste of Money«, Says Poland, EurActiv.com, http://www.euractiv.com/energy/
nord-stream-waste-money-poland/article-188727, 2011. augusztus 31.
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dokumentumok Oroszországot Európa és a NATO megosztójaként és az európai energia-
biztonságot fenyegető tényezőként értékelik.45 A lengyelek Oroszország-politikája tehát 
a nyílt konfrontációt kerüli, de a kapcsolatokat terhelő problémákat nem rejti véka alá.46 
A kettősséget mi sem bizonyítja jobban, mint az, hogy a fentiek ellenére Lengyelország 
jószomszédi viszonyra törekszik Moszkvával, és kiemeli Oroszország és a transzatlanti 
intézmények együttműködésének jelentőségét.47

A lengyel nemzeti biztonsági dokumentum ágazati jellege szintén meghatározó, hi-
szen a legtöbb gazdasági szektor (pl. mezőgazdaság, család, egészég, oktatás, tudomány 
stb.) megjelenik benne, ami talán csak a cseh biztonsági stratégiáról mondható még el.48

Végül, de nem utolsósorban, meglepő és kissé talán anakronisztikus, hogy a doku-
mentumok szinte következetesen a „state security” és „state defence” angol kifejezést 
használják, ami óhatatlanul a rendszerváltás előtti állambiztonsági logikára emlékeztet.49 
Ez nyilvánvalóan nem szándékos, ám a modern stratégiák mégis inkább a „nemzetet” 
tekintik legfőbb referens objektumuknak, nem az államot. A lengyel gyakorlat okait az 
ország történelmében kereshetjük, melynek során a lengyel államiság többször is meg-
szűnt. Nem véletlen tehát az állam fennmaradásának és túlélésének a kiemelése: azt a 
nemzeti biztonsági dokumentum is a legfontosabb nemzeti érdekek között említi.50

Összegezve tehát a lengyel biztonságpercepciókat és „önképet”, elmondható, hogy 
Lengyelország egy erős és ambiciózus euroatlantista közép-európai állam, amely 
a saját tágabb értelemben vett térségében kíván politizálni, ám eközben az európai 
középhatalmiság imázsát sem utasítja el. Legfőbb fenyegetésnek az energiabiztonságát 
veszélyeztető tényezőket tekinti. Azonban éppen ez az a faktor, amely az európai játékossá 
válás ambíciója mellett is a saját régiójához köti a lengyel politikát.

Csehország:
gazdasági és energiaBiztonság

A cseh biztonságpercepciókat és identitást sokkal kevésbé határozza meg a geo-
politikai gondolkodás. Ennek részint az ország mérete és fekvése az oka. Egyik 
cseh határszakasz sem minősül az Unió külső határvonalának, és Csehország 

viszonylag kicsi állam, így a hagyományos geopolitikai gondolkodás esetében kevésbé 
tűnik relevánsnak.

45 „National Security Strategy of the Republic of Poland”. 6. o.; „Defense Strategy of the Republic of 
Poland”. 4. o.

46 Erről bővebben lásd: Chappell: i. m. 233–235. o.
47 „National Security Strategy of the Republic of Poland”. 11. o.; „Defense Strategy of the Republic of 

Poland”. 6. o.
48 Lásd: „National Security Strategy of the Republic of Poland”. 22–35. o.; „Security Strategy of the 

Czech Republic”. 17–20. o.
49 Lásd pl.: „National Security Strategy of the Republic of Poland” 4. o.; „Defense Strategy of the 

Republic of Poland”. 3. o.
50 „National Security Strategy of the Republic of Poland”. 4. o.
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Ezzel összefüggésben kifejezetten érdekes, hogy a cseh Association for International 
Affairs (Asociace pro mezinárodní otázky) nevű kutatóintézet 2011-ben egy több mint 
100 személyre kiterjedő minta alapján megpróbálta felmérni a cseh külpolitikai elit atti-
tűdjeit Csehország nemzetközi szerepével kapcsolatban.51 E kutatás tehát módszertanilag 
tökéletesen illeszkedik a jelen tanulmány napirendjéhez. Azzal az állítással, hogy 
„A Cseh Köztársaság főleg nemzetközi szervezetek révén gyakorolja befolyását”, 13% 
értett egyet; 51,1% inkább egyetértett, 32,6% inkább nem értett egyet, és 3,3% nem értett 
egyet.52 Ezekben az arányokban az a „kisállami önkép” jelenik meg, amely a nemzetközi 
szervezeteket a kisállamisággal járó korlátozott lehetőségek kompenzálóiként értel-
mezi. Ez jól megmutatkozik a következő adatokban. Azzal az állítással, hogy „a Cseh 
Köztársaság minimális kapacitásokkal rendelkezik a nemzetközi ügyek befolyásolására”, 
13,7% értett egyet, 44,2% inkább egyetértett, 33,7% inkább nem értett egyet, és 8,4% 
nem értett egyet.53 Egy másik állítás értelmében „a Cseh Köztársaságnak együtt kellene 
működnie más államokkal a régiójában, annak érdekében, hogy egyes nemzetközi szer-
vezetekben érvényesítse érdekeit”. Ezzel a megkérdezettek 59,6%-a értett egyet, 39,4% 
inkább egyetértett, és csak 1,1% mondta, hogy inkább nem ért egyet.54 Összességében 
tehát a cseh külpolitikai elit az érdekérvényesítő-képességét a multilateralizmus révén 
növelni tudó kisállamként látja Csehországot. A felmérés értelmében a cseh külpolitika 
számára a legfontosabb témák: az eurózóna fejleményei, az uniós történések, az ener-
gia kérdése általában, a gazdasági válság és az energiabiztonság. Ez a lista – nyilván 
nem véletlenül – jól harmonizál a cseh nemzeti biztonsági dokumentumok felfogásával 
és prioritásaival. A jelen dolgozat szempontjából mindenképpen érdemes megemlíteni, 
hogy a cseh külpolitikai elit a kutatások alapján az Uniót, majd a NATO-t, ezeket kö-
vetően pedig a V4-es együttműködést tartja a legfontosabb nemzetközi szervezetnek, 
illetve fórumnak.55 Oroszország kapcsán a válaszadók többsége egyetértett azzal, hogy „a 
NATO–Oroszország viszony komplikált marad a kölcsönös bizalmatlanság miatt”. Végül, 
a kétoldalú kapcsolatok vonatkozásában a tanulmány szerint sorrendben Németország, az 
Egyesült Államok, Szlovákia és Lengyelország Csehország legfontosabb partnerei.56

Érdekes, hogy a 2011-ben elfogadott cseh nemzeti biztonsági stratégia az egyes 
fenyegetéstípusokat fontossági kategóriák szerint sorolja be – majdnem ugyanúgy, 
ahogyan a 2007-es lengyel.57 A stratégia egy „ökonomizálódott” cseh kül- és biztonság-
politikát tükröz. Ezt bizonyítja az is, hogy az első fejezete az Unió gazdasági instabilitását 
jelöli meg a legfontosabb fenyegetésként. Szintén gazdasági jellegű veszélyforrásként a 
piacra jutás kérdését és az energiabiztonságot emeli ki a dokumentum.58 A biztonsági 

51 Jakub Eberle, Tomáš Karásek, Ondřej Kováč, Maria Staszkiewicz és Ladislav Tůma: Trends of Czech 
Foreign Policy: Study of Foreign Policy Elites. Prague: Association for International Affairs, 2011. 
Elektronikus változat: http://trendy.amo.cz/wp-content/themes/trendy/files/paper.pdf. Letöltés ideje: 
2013. június 12.

52 Uo. 7. o.
53 Uo.
54 Uo. 8. o.
55 Uo. 9. és 11. o.
56 Uo. 20–21. o.
57 „Security Strategy of the Czech Republic”. 6. o.; a lengyel példát lásd itt: „National Security Strategy 

of the Republic of Poland”. 4. o.
58 „Security Strategy of the Czech Republic”. 5. o.
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környezet elemzésénél pedig a legfontosabb tényezők és trendek között említi a pénz-
ügyi piacok összefonódásában rejlő kockázatokat és az egyenlőtlen gazdasági fejlődést.59 
E szemlélet további bizonyítéka a biztonsági kihívások gazdasági kezelésének szentelt 
fejezetrész, amely igen hosszú, és – nemzeti biztonsági stratégiáktól talán nem teljesen 
megszokottan – még a Cseh Nemzeti Bank kiemelt szerepére is utal.60 Ezt a gazdasági 
meghatározottságot érthetően a 2012-ben elfogadott védelmi stratégia is hangsúlyozza.61

A nemzeti biztonsági stratégia alapvetően két geopolitikai vektort határoz meg: a ke-
let-európait és a nyugat-balkánit, illetve az ezekhez köthető európai szomszédság politikát 
és a Keleti Partnerséget.62 Ehhez kapcsolódik a védelmi stratégiában kiemelt régióként ke-
zelt európai szomszédság és az ázsiai–csendes-óceáni térség.63 Ez utóbbi esetben nyilván 
Oroszországról és Kínáról van szó, illetve az Egyesült Államok „Ázsia felé fordulása” is 
megjelenik e gondolatokban. A lengyel és a szlovák stratégiai dokumentumhoz képest 
viszonylag kevés geopolitikai kategóriával dolgozó cseh nemzeti biztonsági stratégia he-
lyenként a „sorok között rejti el” az ilyen természetű utalásokat. A „politikai, gazdasági 
és katonai nyomásgyakorlás és hírszerzési tevékenység révén befolyási övezeteket építő 
néhány állam” óvatos, ám egyértelmű célzás Oroszországra.64 Ez különösen akkor tűnik 
egyértelműnek, ha tudjuk, hogy 2010-ben egy fedésben dolgozó orosz hírszerző egy ala-
csonyabb rendfokozatú tiszt közvetítésével értékes katonai információkat tudott kicsalni 
három cseh tábornokból.65 Ugyanilyen utalás, hogy bizonyos államok visszaélnek az 
energiapiacokon elfoglalt pozícióikkal, illetve tranzitszerepükkel – ezt a cseh stratégia 
„stratégiai természetű aszimmetrikus fenyegetésnek” nevezi.66

Talán kissé formabontó a transzatlanti dokumentumok között, hogy a cseh nem-
zeti biztonsági stratégia kifejezetten kiemeli az Észak-atlanti Szerződés III. cikkelyét, 
amely a tagállamokat saját védelmi kapacitásaik folyamatos fejlesztésére kötelezi. 
A szöveg hangsúlyozza, hogy a cseh védelem egyik legfontosabb részét képezi az ország 
részvétele a NATO Integrált Légvédelmi Rendszerében (NATO Integrated Air Defence 
System, NATINADS).67 Ennek nyomatékosítása a gazdasági válság éveiben és a cseh vé-
delmi költségvetés 2009 utáni csökkentése fényében szokatlan, ám mégis jelzi az ország 
transzatlanti elkötelezettségét.68 A NATO rakétavédelmi törekvései és Csehország CBRN-
kapacitásai mint a cseh biztonság fontos összetevői, szintén megjelennek a stratégiában.69

59 Uo. 8. o.
60 Uo. 19–20. o.
61 „The Defence Strategy of the Czech Republic. Prague. Ministry of Defence of the Czech Republic, 

2012”. MERLN, http://merln.ndu.edu/whitepapers/CzechRep_Defense_ENG_2012.pdf. Letöltés ide-
je: 2013. június 15. 6. o.

62 „Security Strategy of the Czech Republic”. 15. o.
63 „The Defence Strategy of the Czech Republic”. 5. o.
64 Uo.
65 Dan Bilefsky: „Russian Spy Tale Rattles Czechs”. The New York Times, http://www.nytimes.

com/2010/12/24/world/europe/24iht-spies24.html?pagewanted=all&_r=0, 2010. december 23.
66 „Security Strategy of the Czech Republic”. 9 .o.
67 Uo. 12. o.
68 A cseh védelmi kiadások a következőképpen alakultak 2009 és 2011 között (milliárd cseh koronában, 

kerekítve): 2009: 59,6; 2010: 50,8; 2011: 43,3. A cseh védelmi kiadások 1990–2011 közötti alakulá-
sát lásd: „Financial and Economic Data Relating to NATO Defence”. NATO,  http://www.nato.int/
nato_static/assets/pdf/pdf_2012_04/20120413_PR_CP_2012_047_rev1.pdf, 2012. április 13.  

69 „Security Strategy of the Czech Republic”.14. o.
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A cseh biztonságpercepciókról sokat elárul, hogy a stratégia az új típusú biztonsá-
gi kihívások közül a leghosszabban az energiabiztonsággal, a kiberfenyegetésekkel és a 
migrációs kérdésekkel foglalkozik.70

Feltűnő, hogy a többi V4-es dokumentummal összehasonlítva az ENSZ és annak haté-
konysága, illetve reformja kiemelkedő helyen szerepel a nemzeti biztonsági stratégiában, 
ugyanakkor a visegrádi együttműködésre csak röviden utal a szöveg, és a közép-európai 
régió említése szinte teljes egészében hiányzik belőle – ahogyan egyébként a magyar 
nemzeti biztonsági stratégia sem említi a térséget (lásd lejjebb).71 Ugyanez mondható el a 
védelmi stratégiáról is.72 Érdekes azonban az olyan modern terminus technicusok megje-
lenése, mint a védelmi felelősség vagy a preventív diplomácia – az előbbi a magyar és a 
lengyel nemzeti biztonsági stratégiában is megjelenik,73 de ez utóbbiban a megfogalma-
zás talán kevésbé markáns, mint a másik két országéban.74

A fentiek alapján jól kirajzolódik a cseh biztonsági identitás és a cseh biztonság-
percepciók is leszűrhetők. Ezek alapján tehát elmondható, hogy Csehország egy, a 
multilaterális fórumokat kihasználni kívánó közép-európai kisállam, mely számára a 
legjelentősebb veszélyt a gazdasági- és energiabiztonsági fenyegetések jelentik.

szlovákia:
szomszédság és staBilitás

A szlovák biztonság- és védelempolitikai dokumentumok elsődleges tulajdonsága, 
hogy igen elavultak – mindkettő 2005-ből származik, a 2011-ben elkészült stra-
tégiai védelmi felülvizsgálat eredményei pedig nem érhetők el hivatalos angol 

nyelvű dokumentum formájában.75 Ezért a jelen tanulmány korlátozottabb mértékben 
támaszkodik e dokumentumokra, és így egyéb forrásokat bevonva kíván képet adni a 
szlovák politikai elit biztonságpercepcióiról.

A szlovák biztonsági stratégia a cseh dokumentumoknál jóval több geopolitikai 
megfontolást tartalmaz. Ez nyilvánvalóan annak az eredménye, hogy bár a két ország 
méretben nem tér el jelentősen, Szlovákia földrajzi értelemben az Unió és a NATO perifé-
riáján fekszik. Így nemzeti biztonsági stratégiája a biztonsági környezet elemzésekor már 
a fejezet elején utal a közép-európai régióra az ország közvetlen szomszédaira. Ukrajna 
még az euroatlanti intézményi tagság várományosaként jelenik meg, ami a dokumentum 

70 Uo. Az energiabiztonsági kérdésekről lásd: 17–18. o.; a kiberfenyegetésekről lásd: 14–15. o.; és végül 
a migrációs kérdésekről lásd: 16. o.

71 Uo. 6. és 9. o.; a V4-ekől lásd: 13. o.
72 „The Defence Strategy of the Czech Republic”. 8. o.
73 Uo. 13. o.; a preventív diplomáciát lásd: 5. o.; a védelmi felelősséget a magyar nemzeti biztonsági 

stratégiában lásd: „Magyarország nemzeti biztonsági stratégiája”. 1380. o.
74 „National Security Strategy of the Republic of Poland”. 13. o.
75 Lásd: „Security Strategy of the Slovak Republic 2005”.; „The Defence Strategy of the Slovak Republic 

Approved by the National Council of the Slovak Republic 23 September 2005”. MERLN, http://merln.
ndu.edu/whitepapers/SlovakiaSecurity_English2005.pdf. Letöltés ideje: 2013. június 21. 
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fent említett elavultságának eredménye.76 Ugyanakkor a vizsgált nyolc dokumentumból 
egyedül a szlovák biztonsági stratégia említi meg a Közép-Európai Kezdeményezést mint 
Szlovákia számára a visegrádi mellett a másik legfontosabb regionális szerveződést.77 
A „szomszédság” geopolitikai egységként történő említése a lengyel percepciók során 
már többször említett „lokalitást” erősíti, de a szlovák dokumentumokban kiemelt szerep 
jut az euroatlanti intézményeken kívül eső Ukrajnának is.78 A cseh, lengyel és magyar 
percepciókhoz hasonlóan, a szlovák gondolkodásban is kiemelt helyen szerepel a Nyugat-
Balkán.79 Az itt vizsgált V4-es dokumentumok közül egyedül a szlovákban jelenik meg a 
FÁK-országok jelentősége, míg Fehéroroszország, Moldova és Transznyisztria, illetve a 
Dél-Kaukázus és Közép-Ázsia kiemelése a lengyel percepciókra emlékeztet.80 Akárcsak 
Oroszország egyértelmű nevesítése a különböző kontextusokban.81 Vagyis geostratégiai 
fekvésük részleges hasonlóságaiból fakadóan percepcióik sok tekintetben megegyeznek. 
Nagy különbség azonban, hogy míg a lengyel dokumentum leginkább fenyegetésként 
tekint az orosz külpolitikai gyakorlatra, addig Szlovákia Moszkvával kapcsolatos per-
cepciói nem tűnnek túlzottan negatívnak. Ugyanakkor ki kell emelni, hogy a lokalizmus 
ellenére a globalista perspektíva sem sikkad el a szlovák elgondolásban: a Közel-Kelet 
hagyományosnak mondható megemlítése mellett a mediterrán régió és az egyéb konti-
nensek problémái is megjelenek, ám az utóbbiak csupán nagy általánosságban.82

Szintén anakronizmus, hogy a dokumentumok a terrorizmust és a tömegpusztító 
fegyverek terrorista csoportok kezébe kerülését tekintik a legfőbb biztonsági fenyegetés-
nek, ami már a Bush-adminisztráció globális terrorizmus elleni háborúja (Global War 
on Terror, GWOT) idején is igen eltúlzott opció volt, mára pedig kifejezetten túlhaladott 
koncepciónak tűnik.83

A cseh dokumentummal összhangban, viszont a magyarral és a lengyellel ellentét-
ben, a szlovák biztonsági stratégia kiemeli az ENSZ-reformok szükségességét. Az Európa 
Tanács és az OECD munkáját szintén jelentősnek tartja.84 Az utóbbi szervezet fontossága 
a lengyel és a magyar nemzeti biztonsági stratégiában is szerepel, a cseh felfogásban 
azonban ez nem türköződik.85 Az Európa Tanácsról a szlovák biztonsági stratégián kívül 
egyedül a lengyel nemzeti biztonsági dokumentum tesz említést.86

Szintén idejétmúltnak tűnik annak kihangsúlyozása a védelmi stratégiában, hogy 
„egy nagy kiterjedésű hagyományos konfliktus lehetőségét nem lehet teljességgel kizárni 
az euroatlanti térségben”. Ugyanez mondható el a szlovák védelmi stratégia szárazföldi 

76 „Security Strategy of the Slovak Republic 2005”. 3. o.
77 Uo. 8 . és 15. o.
78 Uo.
79 Uo. 16. o. A cseh és lengyel példákat lásd fentebb, a magyart lásd : „Magyarország nemzeti biztonsági 

stratégiája”. 1381. o.
80 „Security Strategy of the Slovak Republic 2005”. 16. o. A lengyel példát lásd a Lengyelországról szóló 

fejezetben.
81 Uo. A lengyel példát lásd a Lengyelországról szóló fejezetben.
82 Uo.
83 Uo. 4. és 9. o.; The Defence Strategy of the Slovak Republic”. 3. o.
84 „Security Strategy of the Slovak Republic 2005”. 8. és 15. o.
85 „Magyarország nemzeti biztonsági stratégiája”. 1387. o.; „National Security Strategy of the Republic 

of Poland”. 14. o.
86 „National Security Strategy of the Republic of Poland”. 14. o.
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erőknek szánt szerepéről, melynek értelmében e csapatoknak „manőverező megközelí-
tést” kell alkalmazniuk műveleteik során.87 Ugyanakkor modern mind a biztonsági, mind 
a védelmi stratégiának a szlovák állampolgárok védelmére vonatkozó rendszeres utalása, 
különösen a kissé „etatista” lengyel elgondolással összehasonlítva (lásd fentebb).88

Bár a dokumentumok valóban régiek – hiszen nem tükrözik a 2008-as világgazdasági 
válság hatásait, nem esik szó bennük az arab világban lejátszódott eseményekről, a fiská-
lis és pénzügyi nehézségekről, az Egyesült Államoknak az Obama-adminisztráció alatt 
bevezetett új kül- és biztonságpolitikájáról, stb. –, a Szlovákia által ma is prioritásként 
kezelt régiókra mégis kitérnek. Az EU- és NATO-tagság 2004-es elnyerését követően 
az akkori Zurinda-kormánynak meg kellett határoznia az euroatlanti csatlakozás utáni 
szlovák külpolitika prioritásait. Ekkor két régiót hangsúlyozott ki: a Nyugat-Balkánt és 
Ukrajnát; a legfontosabb regionális fórumként pedig a V4-es együttműködést azonosítot-
ta. Ennek oka részben az volt – és ez a mai napig igaz –, hogy a Nyugat-Balkán és a Keleti 
Partnerség minden V4-es állam számára fontos, különbségek inkább a hangsúlyokban és 
a megközelítésben vannak.89

Valóban, a szlovák diplomácia különösen aktívnak és legalább részben sikeresnek 
bizonyult a Nyugat-Balkán integrációjának és stabilitásának előremozdításában. 2004-
ben létrehozott egy fejlesztési segélyprogramot (Official Development Assistance, ODA), 
mely ismét leginkább a Nyugat-Balkán számára kínált lehetőségeket. A keleti dimenzi-
óban Szlovákia nem tudott olyan eredményeket felmutatni, hiszen Ukrajna euroatlanti 
integrációja továbbra sincs napirenden – ami nem kedvez Szlovákia biztonsági érdekei-
nek. Az ODA programjai természetesen a keleti relációnak is lehetőségeket kínáltak, és 
Ukrajna mellett Fehéroroszország és újabban Moldova is prioritássá vált.90

Az orosz relációban a szlovák megközelítést ingadozások jellemezték. Robert Fico 
korábbi miniszterelnöksége során (2006–2010) gyakran az orosz álláspontot támogatta 
a nemzetközi vitákban – az ukrán–orosz gázvitában 2009-ben, a 2008-as orosz–grúz 
konfliktusban, illetve újabban Koszovó függetlensége kapcsán. Ez szembement a 
Zurinda-kormányzat korábbi határozott euroatlantizmusával, amely azonban szin-
tén nem zárta ki a jó kapcsolatokat Oroszországgal. A koszovói kérdésben azonban 
konszenzus alakult ki a szlovák belpolitikai erők között, és ennek értelmében egyér-
telműen elutasítják a koszovói függetlenség elismerését. Ugyanezen az alapon Abházia 
és Dél-Oszétia függetlenségét sem ismeri el a szlovák vezetés.91 Mindezzel együtt is 
elmondható azonban, hogy a jelenlegi Fico-kormány visszatért az euroatlanti identi-
tás hangoztatásához, bár a koszovói kérdésben nyilvánvalóan nem enged.92 Ennek az 
euroatlantista imázsnak további bizonyítéka a Fico miniszterelnök által a GLOBSEC 

87 „The Defence Strategy of the Slovak Republic”. 10. o.
88 Uo. 4. o.; „Security Strategy of the Slovak Republic 2005”. 2. o. 
89 Alexander Duleba: „Twenty Years of Slovak Foreign Policy: Teething Problems, Successful Integration 

and Post-Accession Challenges”. International Issues and Slovak Foreign Policy Affairs, Vol. 21. No. 
3–4. (2012). 53.o.

90 Uo. 54–55. és 57. o.
91 Uo. 60–61. o.
92 „Slovakia’s Foreign Policy”. The Economist, http://www.economist.com/blogs/

easternapproaches/2013/01/slovakia-0, 2013. január 10.
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elnevézésű regionális biztonságpolitikai fórumon, 2013 áprilisában elmondott beszéd, 
amelyben kifejezetten az európai és a transzatlanti értékek mellett tört lándzsát.93

A fentiekből tehát leszűrhető, hogy saját önértelmezésük és biztonságpercepcióik 
alapján Szlovákia egy, az Unió földrajzi perifériáján aktív szomszédságpolitikát foly-
tató kisállam, amely a legfőbb fenyegetést a szomszédsága destabilizálódásában látja. 
Oroszországgal talán időnként kissé megengedőbb, mint a többi V4-es állam, de ezt sem 
lehet „kőbe vésett” szabálynak tekintetni.

magyarország:
gazdasági Biztonság, gloBalizmus és innovatív gondolatok

A magyar biztonságpercepciók értelmezése nem is lehetne aktuálisabb feladat, 
hiszen a magyar kormány 2012-ben fogadta el Magyarország új nemzeti biz-
tonsági, illetve katonai stratégiáját.94 Így tehát hazánk rendelkezik a legújabb 

stratégiákkal, mivel az itt vizsgált nyolc V4-es dokumentum közül egyedül a cseh védel-
mi stratégia az, amelyet szintén 2012-ben fogadtak el, a többi mind régebbi. A két magyar 
stratégia egy éven belüli elfogadása üdvözlendő gyakorlat, hiszen így könnyebb biztosíta-
ni a stratégiai dokumentumok közötti szinkronitást, de a stratégiai tervezés koherenciáját 
is segíti, ha elfogadásuk között nincsenek nagy időbeli eltolódások.

A nemzeti biztonsági stratégia – cseh megfelelőjéhez hasonlóan – már a biztonsági 
környezet elemzésénél rögzíti a világgazdasági válsággal járó veszélyeket: ez az első, 
konkrétabb biztonsági fenyegetés, amely megjelenik a dokumentumban.95 E vonatkozás-
ban további hasonlóság, hogy a magyar nemzeti biztonsági stratégia is kiemeli a magyar 
gazdasági nyitottságból eredő „sebezhetőséget”.96 Ugyanakkor a fenyegetések tárgyalá-
sánál viszonylag hátra sorolja a szerző véleménye szerinti legfontosabb fenyegetést: 
a pénzügyi biztonsággal összefüggő tényezőket (lásd lejjebb).

Ami a geopolitikai kategóriákat illeti, a magyar dokumentum nem tesz említést a 
V4-ekről vagy Közép-Európáról, ami legalábbis meglepő, összevetve a többiek straté-
giáival. Ez tehát egy jelentős hiátus a dokumentumban, miután e referenciapontok igen 
jelentősek a magyar kül- és biztonságpolitika gyakorlatában, bár kétségtelen, hogy a do-
kumentum következetesen utal Magyarország „szomszédságára”.97A stratégia említést 
tesz továbbá a „keleti és déli szomszédság stabilitásáról” – így tehát ez mindegyik V4-es 

93 Lásd: „Slovak Prime Minister Robert Fico’s Speech at the International Conference GLOBSEC 
2013”. Government Office of the Slovak Republic (Úrad vlády – Slovenskej republiky), http://www.
vlada.gov.sk/slovak-prime-minister-robert-ficos-speech-at-the-international-conference-globsec-
2013-bratislava-slovakia/, 2013. április 18. 

94 Lásd: „Magyarország nemzeti biztonsági stratégiája”.; „A kormány 1656/2012. (XII.20.) Korm. ha-
tározata Magyarország nemzeti katonai stratégiájának elfogadásáról”. Kormányportál, http://www.
kormany.hu/download/d/05/c0000/2012_1220_NKS.PDF, Letöltés ideje: 2013. június 23. (A további-
akban: Magyarország nemzeti katonai stratégiája).

95 „Magyarország nemzeti biztonsági stratégiája”. 1379. o.
96 Uo. 1381. o.
97 Uo. 1380. o.
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nemzeti biztonsági stratégiában megtalálható valamilyen formában.98 A geopolitikai gon-
dolkodás további példái fedezhetők fel a nemzeti katonai stratégiában: a szöveg felhívja 
a figyelmet a „globális léptékű hatalmi átrendeződésre”, Európa „súlyának” viszonylagos 
csökkenésére a nemzetközi rendszerben – hasonló megfontolások a 2012-es cseh védelmi 
stratégiában találhatók (lásd ott).99

A dokumentum erős transzatlanti elköteleződést mutat – így a szöveg 13. bekezdése 
kiemeli, hogy „az Észak-atlanti Szerződés 5. cikke, a kollektív védelem Magyarország biz-
tonságának sarokköve”. 100 Hasonlóan fogalmaz a magyar nemzeti katonai stratégia is.101 
A markáns transzatlantizmus alapvetően V4-es sajátosság, de a magyar megfogalmazás 
még ebben a kontextusban is kiemelkedik, hiszen talán még a 2007-es lengyel nemzeti biz-
tonsági stratégia sem fogalmaz ennyire határozottan.102 További összehasonlításképpen 
érdemes megemlíteni, hogy a szlovák dokumentum többször említi a „kollektív önvéde-
lem” jogát, mint a kollektív védelmet.103 A cseh nemzeti biztonsági dokumentum pedig 
a kollektív védelmet „alapvetőnek” (vital) tartja az ország biztonsága szavatolása szem-
pontjából.104 Vagyis a magyar szöveg bizonyos értelemben sokkal inkább transzatlantista, 
mint a többi – ezt a „transzatlanti térség biztonsága iránti elkötelezettség” kinyilvánítása 
is jelzi, amelynek szerves részét képezi a dokumentum szerint „az Egyesült Államokkal 
fenntartott szoros kapcsolat”.105

További érdekesség, hogy a magyar nemzeti biztonsági stratégia külön paragra-
fust szentelt a védelmi felelősség kérdésének – mint az az eddigiekből kiderült, ez 
így csupán a cseh és – részben – a lengyel nemzeti biztonsági stratégiában jelenik 
meg. A magyar nemzeti biztonsági stratégiában egyébként is szembetűnő a „globális 
felelősség” hangsúlyozása – ez a téma a lengyel nemzeti biztonsági stratégiában je-
lenik meg viszonylag markánsan, „a világ jövőjéért” és a „nemzetközi rendért viselt 
felelősség” formájában; de felfedezhető a szlovák biztonsági stratégiában is.106 Szintén 
említést érdemel a „multilateralizmus támogatása”, amelynek megfogalmazása ismét a 
magyar dokumentumban a leghatározottabb. A többi nemzeti biztonsági dokumentum 
is említést tesz a multilaterális kooperáció szükségességéről valamilyen formában, de a 
„multilateralizmus” erősítéséről általában csak a magyar dokumentum ír.107

  98 Uo. 1380. o.
  99 A magyar nemzeti katonai stratégiáról részletesen lásd: Balogh: „A 2012-es magyar nemzeti katonai 

stratégia értékelése”.
100 „Magyarország nemzeti biztonsági stratégiája”. 1381. o.
101 „Magyarország nemzeti katonai stratégiája”. 2. o.
102 A lengyel dokumentum két helyen említi a kollektív védelem kérdését – az első esetben azzal ösz-

szefüggésben, hogy a NATO Lengyelország számára a legfontosabb politikai-katonai szervezet; a 
második esetben pedig a lengyel haderő feladatai kapcsán. Lásd: „National Security Strategy of the 
Republic of Poland”. 10. és 23. o.

103 Lásd: „Security Strategy of the Slovak Republic 2005”. 3. és 7. o.
104 „Security Strategy of the Czech Republic”. 12. o. 
105 „Magyarország nemzeti biztonsági Stratégiája”. 1380. o.
106 A magyar példát lásd: Uo.; a lengyelt lásd: „National Security Strategy of the Republic of Poland”. 7. 

és 11. o., a szlovák példát: Security Strategy of the Slovak Republic 2005”. 2. és 4. o.
107 A multilateralizmus kapcsán lásd a vonatkozó dokumentumokat: „Magyarország nemzeti biztonsági 

stratégiája”. 1380. o.; „National Security Strategy of the Republic of Poland”. 5. és 13–14. o.; „Security 
Strategy of the Czech Republic”. 4. és 12–13. o.; Security Strategy of the Slovak Republic 2005”. 14. o.
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A magyar nemzeti biztonsági stratégia modern jellegét hangsúlyozza az a tény, hogy 
a kulturális sokszínűség megóvását biztonságpolitikai kategóriának tekinti.108 Ez már 
csak azért is figyelemre méltó, mert ez a gondolkodás a többi V4-es dokumentum egyiké-
ben sem fedezhető fel kifejezetten ilyen formában. Magyar sajátosság továbbá a határon 
túli nemzeti kisebbség (magyarság) védelme, amely a hazai külpolitika egyik alapvető 
vonása.109 Nyilvánvaló, hogy ez az utóbbi két kérdés össze is fonódik, mivel egy, a kultu-
rális sokszínűség védelmét hirdető állam megalapozottabban kérheti számon kisebbségei 
érdekeinek védelmét a szomszédos államokon. Hozzá kell tenni, hogy a kisebbségek vé-
delme – érthető okokból – csak a szlovák nemzeti biztonsági dokumentumban fedezhető 
fel, amely ezen entitások „európai sztenderdek szerinti védelmét” emeli ki.110

Kérdés, hogy vajon a magyar nemzeti biztonsági dokumentum miért nem helyezi 
előbbre a gazdasági-pénzügyi és energiabiztonságot a fenyegetések sorában. E kategória 
ugyanis csak a regionális konfliktusok, a tömegpusztító fegyverek terjedése, valamint 
a terrorizmus kérdései után jelenik meg, holott a magyar lakosságot jelenleg leginkább 
a pénzügyi biztonsághoz kapcsolódó fenyegetések érinthetik.111 Szükséges lenne tehát a 
magyar biztonságpercepciók további „ökonomizálása” (cseh mintára).112 Ez a magyar 
nemzeti biztonsági stratégiában részben meg is történik, hiszen a stratégia végrehaj-
tásáról szóló rész azzal indít, hogy „Magyarország biztonságának szilárd gazdasági 
alapokon kell nyugodnia….”113 Ám ezzel együtt is célszerű lehet a gazdasági-pénzügyi 
fenyegetéseknek szentelt kiemeltebb figyelem. Ugyanígy indokoltnak tűnik a „természe-
ti és ipari katasztrófák” kérdésének előbbre sorolása a prioritások között – elég csak a 
rendszeresen felmerülő árvízproblémára vagy a 2010-es vörösiszap-katasztrófára, eset-
leg az időjárás okozta nehézségekre gondolnunk.114

Bár a 2012-es magyar nemzeti katonai stratégia a nemzeti biztonsági stratégiához 
hasonlóan a regionális konfliktusokat, a tömegpusztító fegyverek terjedését és a glo-
bális terrorszervezeteket tartja a legfontosabb fenyegetéseknek, már említést tesz a 
terrorizmus csökkenő fenyegetéséről.115 A dokumentum továbbá nem tart kizártnak egy 
Magyarország „tágabb szomszédságban” kitörő fegyveres konfliktust, ami nyilván az 
orosz–grúz háború élményéből is fakad.116 Előremutató, hogy a katonai stratégia viszony-
lag kiemelt helyen szerepelteti a világgazdasági válság hatásait, akárcsak a cseh védelmi 
stratégia.117A percepciók vonatkozásában kifejezetten egyedülálló, hogy a magyar katonai 

108 „Magyarország nemzeti biztonsági stratégiája”. 1380. o. Idézi még: de France–Whitney: i. m. 6. o., 27. 
hivatkozás.

109 „Magyarország nemzeti biztonsági stratégiája”. 1381. o. A határon túli magyarságnak a magyar kül- 
és biztonságpolitikában betöltött szerepéről bővebben lásd: Gazdag: i. m. 17–18. o.

110 „Security Strategy of the Slovak Republic 2005”. 15. o.
111 Lásd a fent említett fenyegetések sorrendjét: „Magyarország nemzeti biztonsági stratégiája”. 1380–

1383. o.
112 E gondolatot sokan mások is megfogalmazták már – többek között Dunay Pál is a magyar szemlélet 

„gazdaságiasítását” javasolta egy 2009 decemberében szervezett konferencián, amely a magyar kül-
politika kérdéseivel foglalkozott.

113 „Magyarország nemzeti biztonsági stratégiája”. 1385. o.
114 Uo. 1380–1384. o.
115 „Magyarország nemzeti katonai stratégiája”. 5. o.
116 Uo. 4. o.
117 Uo. 5. o.
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stratégia megemlíti „a Nyugat-ellenes hangulat” növekvő jelentőségét, amelyet a többi 
V4-es dokumentum nem említ; a „globális közjavak” kiemelése is leginkább magyar 
sajátosság ebben a műfajban.118 A nemzeti katonai stratégia szerint a Magyar Honvédség 
bevetésére „… a lehetséges alkalmazás teljes spektrumában sor kerülhet, az alacsony 
intenzitású műveletektől kezdve a magas intenzitású műveletekig”.119 Ez az ambició-
zus megfogalmazás mind a cseh, mind a szlovák védelmi stratégiában megtalálható.120 
Szintén a magyar nemzeti katonai stratégia sajátja, hogy a missziós szerepvállalás kap-
csán elengedhetetlennek tartja a katonák kulturális és politikai ismereteinek bővítését 
azon ország és régió kapcsán, ahol éppen magyar missziós tevékenység folyik. Szintén 
egyedi a modern biztonság- és védelempolitikai döntéshozatal globalizációs környezeté-
nek bemutatása, amelynek fontos összetevője a tömegtájékoztatás, a közvélemény és a 
lerövidülő döntéshozatali idő.121 Csak a magyar stratégia megfogalmazói, illetve végrehaj-
tói vállalják a GDP-arányos védelmi költségvetés növelését.122 Ugyanakkor a dokumentum 
a fent említett geopolitikai sémákon kívül nem foglalkozik kiemelten az egyes régiókkal, 
csak általános globális trendeket vázol fel (lásd fentebb). Összességében tehát a magyar 
nemzeti katonai stratégia egy sor olyan modern koncepcióval dolgozik, amely hiányzik a 
legtöbb V4-es védelmi stratégiából.123

A stratégiák tükrében Magyarország egy globálisan gondolkodó transzatlantista 
állam, amely az új típusú biztonsági kihívások mellett nagy hangsúlyt fektet a gazdasá-
gi biztonsági kérdésekre is. Érdekes azonban, hogy a stratégiai dokumentumok alapján 
felmért biztonságpercepciókból hiányzik az erős földrajzi meghatározottság; ebben a vo-
natkozásban a regionális distinkciók helyett inkább a „globalizmus” jellemző a magyar 
stratégiai dokumentumokra – ami V4-es összehasonlításban is egyedinek mondható.124

konklúzió:
magyarország és a töBBi v4-es állam BiztonságperCepCiói

A kutatás eredményei jól összegezhetők az alábbi négy szempont alapján: legfon-
tosabb biztonsági fenyegetések, kiemelt régiók és relációk, a transzatlantizmus 
kérdése, illetve innovatív elemek. E szempontok alkalmasak arra, hogy kide-

rüljön, az adott ország politikai elitje mit is tekint a legfontosabb fenyegetésnek, illetve 
milyen földrajzi vektorok határozzák meg az állam külpolitikáját – vagyis e tényezők 

118 Uo.
119 Uo. 6., 10. és 11. o. 
120 „The Defence Strategy of the Czech Republic”. 10. o. „The Defence Strategy of the Slovak Republic”. 

6., 8., 9., 11. o. A magyar nemzeti katonai stratégia ambiciózusságáról lásd még: Balogh: i. m. 14. o. 
121 „Magyarország nemzeti katonai stratégiája” 7. o.
122 Uo. 8. o. Egyedül a szlovák védelmi stratégia tesz még említést a NATO által elvárt, 2%-os GDP-

arányos védelmi költségvetési szintre, ám ez az utalás olyan általános, hogy nem tekinthető konkrét 
cselekvési tervnek – a magyar változattal ellentétben. Lásd: „The Defence Strategy of the Slovak 
Republic”. 11. o.

123 A magyar nemzeti katonai stratégia modern jellegéről lásd: Balogh: i. m. 20. o. 
124 de France–Whitney: i. m. 5. 8. o.
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alapján jól megragadhatók az egyes államok biztonságpercepciói. Fontos kiemelni, hogy 
természetesen az összes állam euroatlantista közép-európai ország, így az alábbi megha-
tározások a finom, hangsúlybeli eltéréseket kívánják feltérképezni.

A legfontosabb biztonsági fenyegetések

Lengyelország egyértelműen az energiabiztonságot jelöli meg prioritásként; félelmei leg-
inkább az energiaszektorhoz kapcsolódnak. Csehország a gazdasági és energiabiztonságot 
tartja előbbre valónak a többi szektornál; Szlovákia az új típusú biztonsági fenyegeté-
sek mára „hagyományosnak” mondható síkján mozog. Magyarország szintén fontosnak 
tartja az új típusú biztonsági fenyegetéseket, ám ez határozottan kiegészül a pénzügyi-, 
gazdasági- és energiabiztonságot érintő veszélyekkel, vagyis ebben a vonatkozásban ha-
zánk köztes pozíciót vesz fel.

Kiemelt régiók és relációk

Lengyelország számára a tágan értelmezett keleti és déli szomszédság élvez el-
sőbbséget – ebbe még Dél-Kaukázus és Közép-Ázsia is beletartozik, és a stratégiai 
nyelvezetből, illetve hangsúlyokból kitűnik, hogy Lengyelország rendelkezik a legfaj-
súlyosabb szomszédságpolitikával, különösen keleti irányba. Csehország utal ugyan a 
globális átrendeződési folyamatokra, de orientációját alapvetően a keleti szomszédság 
és Nyugat-Balkán határozza meg. Szlovákiára ez fokozottan igaz; a közép-európai 
fókusz talán még erősebb, mint Csehország esetében, ám nem olyan markáns, mint 
a lengyeleknél. Magyarország abban tér el, hogy a globális stratégiai fókusz sokkal 
meghatározóbb, mint a többi V4-es dokumentumban, még annak ellenére is, hogy a 
keleti és a déli szomszédság is megjelenik a magyar nemzeti biztonsági stratégiában. 
Ugyanakkor a globális felelősség hangoztatása és a V4-ek, illetve Közép-Európa ki-
maradása globális szemléletet tükröz.

Transzatlantizmus

A legmarkánsabb transzatlantizmus Lengyelországra és Magyarországra jellemző, és 
megfogalmazás tekintetében a NATO kollektív védelmi koncepciójához való kötődés 
magyar részről talán még erősebb is. Ám ezt módosítja Lengyelországnak az Egyesült 
Államokkal ápolt jó kapcsolata, ami nagyon határozott transzatlantista jelleget kölcsö-
nöz a lengyel gondolkodásnak. Csehország és Szlovákia nagyjából egyforma szinte áll 
ebben a vonatkozásban – különösen úgy, hogy a jelenlegi Fico-kormány meglehetősen 
euroatlantista orientációt képvisel, még akkor is, ha a 2005-ös dokumentumuk alapvetően 
pragmatikus a FÁK térséget és Oroszországot illetően. Csehország esetében is érvényesek 
a transzatlantizmus jellemzői, ám ezek helyenként talán még a 2005-ös szlovák doku-
mentumnál is enyhébb megfogalmazásokat takarnak, sőt a cseh külpolitikai attitűdöket 
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kutató, fentebb idézett felmérések eredményei alapján a prágai külpolitikai elit a NATO-t 
másodlagos jelentőségűnek tartja az Unióval szemben.

Innovatív elemek

Innovatív elemekben talán a két magyar stratégia a leggazdagabb; ezeket követi 
Csehország nemzeti biztonsági stratégiája (a gazdasági és energiabiztonság hangsúlyo-
zásából fakadóan), majd Lengyelországé. A magyar dokumentumokban ugyanis egy sor 
modern distinkció megjelenik; így például: a globális felelősség, a kulturális sokszínűség, 
a multilateralizmus határozott támogatása, illetve a védelmi felelősség. Utóbbi a cseh 
biztonsági dokumentumban is megtalálható, ahogyan az ENSZ reformjának kérdése is 
feltűnik a szövegben. Lengyelország esetében az erős ágazati szemlélet, az energia- és 
a gazdasági biztonság elsőbbsége az, ami innovatív gondolkodást tükröz. Bár réginek 
mondhatók, Szlovákia stratégiáiban is találunk innovációt. Ezt egyes multilaterális 
intézmények szerepének kiemelése (Európa Tanács, OECD) és az ENSZ-reformok szük-
ségességének említése támasztja alá.

A V4-ek biztonságpercepciói nemzeti biztonsági és védelempolitikai stratégiáik alapján

A szerző a következő tanulmány logikájára támaszkodott az ábra elkészítésénél, különösen a globalizmus–
regionalizmus tengely vonatkozásában: Olivier de France – Nick Whitney: „Europe’s Strategic Cacophony”. 
European Council on Foreign Relations Policy Brief, No. 77. (2013). Elektronikus változat: http://ecfr.eu/
page/-/ECFR77_SECURITY_BRIEF_AW.pdf. Letöltés ideje: 2013. június 15. Ugyanakkor az ábrából az 
is kiderül, hogy a szerző egy picit eltérő logikát használt, mint a fenti szerzőpáros, és a megállapításaikkal 
sem feltétlenül értett egyet. Le kell szögezni, hogy a szerző nem operacionalizálta az ábrában feltüntetett 
négy változót, így az leginkább a vizsgált dokumentumok megfogalmazása alapján készült, nem pedig 
empirikus számítások alapján. A szerző elismeri, hogy ez módszertanilag talán kissé önkényes, ám az 
ábra célja csupán az általános trendek és arányok feltüntetése volt – ezeket viszont a kép megfelelően 
közvetíti.
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A konklúzió megállapításainak jelentős részét a szerző a fenti ábrában összegezte. 
Az érdekes kérdés az, hogy milyen tematikus elemek mutatnak átfedéseket a nyolc do-
kumentumban – hiszen ezek képezhetik egy V4-es közös biztonsági identitás alapját. 
Megállapíthatjuk, hogy a következő kérdések számítanak visszatérőnek a vizsgált szö-
vegekben: a keleti és a déli szomszédság (különösen Nyugat-Balkán), illetve a gazdasági 
és az energiabiztonság. Ugyanakkor a Nyugat-Balkán ügye problémás, hiszen Koszovót 
Szlovákia nem ismeri el.125 Nem szabad közben arról sem megfeledkezni, hogy egy sor, 
a fenti tematikus elemekhez kapcsolódó kérdésben a V4-ek nem értenek egyet. Ezek: 
Koszovó elismerése, az Oroszországhoz fűződő viszony, energiabiztonsági kérdések, stb.

E három kategória tehát problémás, mégis ezek azok a kérdések, amelyek eltérő 
hangsúlyokkal ugyan, de mindegyik V4-es állam számára fontosak – stratégiáikban és 
politikájukban egyaránt. Ez még akkor is igaz, ha figyelembe vesszük, hogy a stratégiák a 
jelenlegi diskurzust alakító, aktuálpolitikai kérdések jelentős részét (pl. a NATO európai 
rakétavédelme) nem tartalmazzák. Ennek ellenére is elmondható, hogy a szomszédságpo-
litika, illetve a gazdasági és az energiabiztonsági kérdések jelenthetik a V4-es biztonsági 
identitáshoz elvezető vita alapját.

125 A keleti és déli szomszédságban megjelenő közös érdekekről, valamint V4-eken belül a koszovói 
függetlenség kapcsán kialakult törésvonalakról lásd:  Samson: i. m.  27–28. o.
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