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Összefoglalás: 2017. augusztus 2-án Donald Trump amerikai elnök aláírta a 
Countering America’s Adversaries Through Sanctions Act (CAATSA) törvényt, 
amelynek célja az orosz, észak-koreai és iráni rezsimekkel együttműködő harmadik 
felek szankcionálása. Az azóta eltelt tizenöt hónapban a végrehajtása korlátozott 
volt, és elsődlegesen az Oroszországgal kooperáló harmadik felekkel szembeni 
intézkedések foganatosítására terjedt ki. Az elemzés célja a CAATSA törvény ér-
telmezése az Amerikai Egyesült Államok szankciós politikájának tükrében, különös 
tekintettel az Iránnal kapcsolatos intézkedésekre. Ennek érdekében az amerikai 
szankciós politika és az aktív szankciós programok áttekintését követően bemutat-
juk a CAATSA eddigi végrehajtását.

Abstract: On August 2, 2017, US President Donald Trump signed the Countering 
America’s Adversaries Through Sanctions Act (CAATSA) aiming at sanctioning third 
parties cooperating with Russia, North Korea, and Iran. During the fifteen months 
since its inception, the implementation has been limited, and it mainly concerned 
measures against third parties cooperating with Russia. The purpose of the analysis 
is to interpret the CAATSA in the light of the United States sanctioning policy, 
particularly with regard to Iran-related measures. To achieve this aim, following the 
review of the American sanctions policy and the active sanctioning programs, we 
are going to present the implementation of the CAATSA so far.

RÖVIDÍTÉSEK JEGYZÉKE

CAATSA: Countering America’s Adversaries Through Sanctions Act, Amerika ellen-
ségeit szankciókkal sújtó törvény

CIDAA: Countering Iran’s Destabilizing Activities Act, Irán destabilizáló tevékenysé-
gét sújtó törvény

CISADA: Comprehensive Iran Sanctions, Accountability, and Divestment Act, Az 
átfogó iráni szankciókról, felelőségre vonhatóságról és elidegenítésről szóló tör-
vény

IEEPA: International Emergency Economic Powers Act, Nemzetközi szükséghelyze-
tekre vonatkozó gazdasági hatáskörökről szóló törvény

IFCA: The Iran Freedom and Counter-Proliferation Act, Iráni szabadság és 
proliferációellenes törvény

IRGC QF: Islamic Revolutionary Guard Corps Quds Force, Iráni Forradalmi Gárda 
Kudsz Erők

ITR: Iran Transactions Regulations, Az iráni tranzakciókra vonatkozó szabályozás
ITRSHRA: Iran Threat Reduction and Syria Human Rights Act, Az iráni veszély csök-

kentéséről és Szíria emberi jogi helyzetéről szóló törvény
ISA: Iran Sanctions Act, Iráni szankciós törvény
JCPOA: Joint Comprehensive Plan of Action, Átfogó közös cselekvési terv
NDAA: National Defence Authorization Act, Nemzetvédelmi felhatalmazási törvény
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NICO: Naftiran Intertrade Company (Naftiran Kereskedelmi Társaság, a NIOC leány-
vállalata)

NIOC: National Iranian Oil Company, Iráni Nemzeti Olajtársaság
OFAC: Office of Foreign Assets Control, A Külföldi Aktívákat Ellenőrző Hivatal
SDN: Specially Designated Nationals and Blocked Persons List, A különlegesen 

megjelölt illetőségűek és az akadályozott személyek listája

BEVEZETÉS:
AZ EGYESÜLT ÁLLAMOK SZANKCIÓS POLITIKÁJA

Az Egyesült Államok külpolitikai eszköztárának igen jelentős komponense a 
szankciós politika: jelenleg huszonkilenc aktív ilyen programja van, ugyanak-
kor közülük tizennégy irányul valamely meghatározott külföldi állam felelős 

kormánya ellen, hat egy-egy országhoz vagy térséghez köthető személyek vagy 
entitások ellen, további kilenc pedig globális viszonylatban rendel szankciókat bizo-
nyos szervezetekhez vagy tevékenységekhez.

Az Egyesült Államok olyan tevékenységek ellen alkalmaz szankciókat, amelyek a 
tágan értelmezett nemzetbiztonsági érdekeit veszélyeztetik. Ilyen a tömegpusztító 
fegyverek proliferációja, a nemzetközi békét és stabilitást veszélyeztető tevékeny-
ség, a terrorizmus, az emberi jogi sérelmek, demokratikus intézmények sérelme. 
A szankciók a formájukat tekintve szintén igen sokfélék lehetnek, ami széles körű 
választási lehetőséget biztosít az USA számára az egyes külpolitikai kihívásokra 
adandó válaszra – anélkül, hogy fegyveres erőt alkalmazna.

Noha az Egyesült Államok külpolitikájának alakításában az elnöknek mint a 
végrehajtó hatalom fejének meghatározó szerepe van, a szankciók vonatkozásá-
ban összetettebb a helyzet. Mivel az alkotmány a kereskedelem szabályozását az 
Egyesült Államok Kongresszusához (a továbbiakban: Kongresszus) delegálja, a 
szankciók kivetése is elsődlegesen annak a hatáskörébe tartozik. Figyelembe véve 
a szankcióknak az amerikai külpolitikában játszott növekvő szerepét, a kivetésükre 
való jogosultság a Kongresszusnak az amerikai külpolitika alakítására vonatkozó 
legfontosabb eszközévé vált: ez irányú törvényalkotási jogosultsága révén jelentő-
sen korlátozni tudja az elnök egyébként széles körű külpolitikai mozgásterét. Ennek 
egyik közelmúltbeli példája volt a 2017 augusztusában a Kongresszus által minő-
sített többséggel elfogadott CAATSA törvény, amely nemcsak az Oroszország, Irán 
és Észak-Korea elleni szankciók szigorításáról rendelkezett, de megnehezítette az 
elnök számára a feloldásukkal kapcsolatos hatásköreinek a gyakorlását is. Trump 
éles kritikával illette az egyébként republikánus többségű Kongresszust az elnöki 
jogosítványai korlátozása miatt, de a minősített többség következtében nem tudott 
élni az elnöki vétóval.

A gyakorlatban azonban a Kongresszus jelentős felhatalmazást adott az elnök-
nek ahhoz, hogy nemzetbiztonsági okokra hivatkozva széles körű diszkrecionális 
jogot gyakoroljon a szankciók kivetésében. Ebben a kontextusban érdemes kiemelni 

https://www.congress.gov/115/plaws/publ44/PLAW-115publ44.pdf
https://www.whitehouse.gov/briefings-statements/statement-president-donald-j-trump-signing-countering-americas-adversaries-sanctions-act/
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a National Emergencies Act (1976), valamint az International Emergency Economic 
Powers Act (1977) szerepét. Mindkettő az elnök szükséghelyzetekre vonatkozó ha-
talmával kapcsolatos, de míg az előbbi az azzal szemben gyakorolható kongresszusi 
ellenőrzési jogköröket határozza meg, addig az utóbbi az elnök által elrendelhető 
kereskedelmi intézkedéseket. A jelenleg hatályban lévő amerikai szankciók jelentős 
része az IEEPA felhatalmazása alapján elnöki utasítás formájában öltött testet.

A szankciók kormányzati előkészítésében és végrehajtásában elsősorban a 
külügyminisztérium (United States Department of State) és a pénzügyminisztérium 
(United States Department of Treasury) játszik meghatározó szerepet, ugyanakkor 
az exportellenőrzések és -engedélyek vonatkozásában a kereskedelmi miniszté-
rium (United States Department of Commerce) is jelentős kormányzati tényező. 
Számos szankciós program adminisztrálásáért és végrehajtásáért elsődlegesen a 
pénzügyminisztériumhoz tartozó Office of Foreign Assets Control (OFAC) a felelős.

Tekintettel a szankciós politikában alkalmazott gyakoriságukra, külön említést 
érdemelnek az OFAC által kezelt és összeállított nyilvántartások, az ún. szankci-
ós listák, (pl. A különlegesen megjelölt illetőségűek és az akadályozott személyek 
listája, az SDN), amelyeken a kényszerintézkedéssel sújtott személyek, csoportok, 
entitások szerepelnek. A vonatkozó általános rendelkezések alapján az Egyesült 
Államok joghatósága alá tartozó területeken az SDN-re felkerült személyek és en-
titások vagyontárgyai zár alá kerülnek, az amerikai illetőségű természetes és jogi 
személyek pedig nem folytathatnak gazdasági tranzakciót velük (az 1. táblázatban: 
vagyonjogi korlátozások).

AZ USA EGYES ORSZÁGOKAT ÉRINTŐ,
HATÁLYBAN LÉVŐ SZANKCIÓS PROGRAMJAI

Az amerikai pénzügyminisztérium összesen huszonkilenc ún. aktív szankciós 
program keretében foganatosít különböző pénzügyi jellegű korlátozásokat és 
egyéb elsődleges és másodlagos szankciós intézkedéseket bizonyos egyé-

nekkel és szervezetekkel szemben (l. 1. és 2. táblázat). A végrehajtási körük igen 
eltérő nagyságú: míg egyes szankciós programoknál (pl. a Jemennel és Libanonnal 
kapcsolatosaknál) jelenleg mindössze négy-öt entitással szemben áll fenn kény-
szerintézkedés, addig a narkotikumkereskedelemhez köthető program esetén 2366, 
a terrorizmussal kapcsolatos szankciók kapcsán pedig 1487 személyre, illetve en-
titásra vonatkozóan.

Az Egyesült Államok szankciós programjait két csoportba tudjuk sorolni. Húsz 
program egy-egy konkrét állammal kapcsolatos szankciókat rendel el (l. 1. táblázat), 
kilenc pedig nemzetközi kihívásokhoz kötődő szankciókat tartalmaz (l. 2. táblázat). 
A CAATSA az első csoportba sorolható, hiszen (általános elnevezése ellenére) há-
rom konkrét államhoz kötődik.

https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Documents/nea.pdf
https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Documents/ieepa.pdf
https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Documents/ieepa.pdf
https://www.state.gov/e/eb/tfs/spi/
https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/SDN-List/Pages/default.aspx
https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/SDN-List/Pages/default.aspx
https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Pages/Programs.aspx
https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Pages/Programs.aspx
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1. táblázat
Az amerikai pénzügyminisztérium egyes államokkal kapcsolatos

aktív szankciós programjainak listája, 2018. november 6.
(Az egyes szankciós programokkal külön oldal foglalkozik az amerikai pénzügyminisztérium 

honlapján, a végrehajtásukra pedig egy kereshető adatbázist is létrehoztak.)

Szankcióval 
sújtott ország

Szankció jogalapja
az USA értelmezése szerint Szankciók iránya és tartalma

Az adott 
programban 
szankcionált 

entitások 
száma

Balkán

A daytoni békeszerződést és 
a Koszovóról szóló 1999. évi 
ENSZ-határozatot aláásó, a 
térség békéjét és stabilitását 
veszélyeztető tevékenységek

−	 Vagyonjogi korlátozások a szankciós listán 
szerepelő fehérorosz tisztviselők ellen   193

Belarusz A 2006. évi elnökválasztások, 
a demokratikus eljárások és 
intézmények sérelme

−	 Vagyonjogi korlátozások a szankciós listán 
szerepelő fehérorosz tisztviselők ellen     25

Burundi

A civilek elleni 2015-ös 
erőszakos fellépés és a burundi 
belpolitikai helyzet válsága 
kapcsán

−	 Vagyonjogi korlátozások szankciós listán 
szereplő vezető burundi tisztviselők ellen     11

Dél-Szudán Széles körű erőszak, emberi jogi 
sérelmek, humanitárius segélyek 
akadályozása (2014)

−	 Vagyonjogi korlátozások szankciós listán 
szerepelő dél-szudáni tisztviselők ellen     12

Észak-
Korea

Nukleáris és ballisztikus 
rakétaprogram
Kábítószer-kereskedelem
Regionális destabilizáló 
tevékenység és az USA-val 
szembeni ellenséges magatartás
Terrorizmus támogatása (2017)
Pénzmosás (2016) 
Kommunista diktatúra, emberi 
jogok sérelme

−	 Korlátozott kereskedelem: élelmiszer, 
gyógyszer, humanitárius eszközök
−	 Fegyverkereskedelem tilalma
−	 Pénzügyi tranzakciók tilalma
−	 Befektetések tilalma
−	 Korlátozott amerikai segélyek
−	 Szankciós listán szereplő személyekkel, 
entitásokkal való tranzakciók tilalma
−	 Másodlagos szankciók szankciós 
listán lévő észak-koreai entitásokkal való 
tranzakciók esetén
−	 Beutazás korlátozása

  384

Irak

Egyes, a Szaddám-rezsimhez 
köthető személyek;
Az Irak békéjét és stabilitását 
aláásó, a szankciós listán 
szereplő személyek 

−	 Vagyonjogi korlátozások szankciós listán 
szereplő iraki személyek és entitások ellen
−	 Szankciós listán szereplő személyekkel 
való tranzakciók korlátozása   220

Irán Lásd a következő fejezetben Lásd a következő fejezetben 1216

https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Pages/Programs.aspx
https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/
https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Documents/balkans.pdf
https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Documents/belarus.pdf
https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/pages/burundi.aspx
https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Documents/southsudan.pdf
https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Documents/nkorea.pdf
https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Documents/nkorea.pdf
https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Documents/iraq.pdf
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Szankcióval 
sújtott ország

Szankció jogalapja
az USA értelmezése szerint Szankciók iránya és tartalma

Az adott 
programban 
szankcionált 

entitások 
száma

Jemen

Az Öböl Menti Együtt-
működési Tanács által 2011-
ben tető alá hozott egyezmény 
szabotálása és aláásása egyes 
politikai erők részéről 

−	 Vagyonjogi korlátozások szankciós listán 
szereplő jemeni személyek és entitások ellen
−	 Szankciós listán szereplő személyekkel 
való tranzakciók korlátozása       5

Kongói 
Demok-
ratikus 
Köztársaság

A KDK békéjét, stabilitását, 
demokratikus folyamatait 
veszélyeztető tevékenységet 
végző személyek ellen; egyes 
emberi jogi jogsérelmeket 
elkövető személyek ellen 

−	 Szankciós listán szereplő személyekkel 
való tranzakciók korlátozása     52

Közép-
afrikai 
Köztársaság

Széles körű erőszak, emberi 
jogi sérelmek, a térség békéjét 
veszélyeztető cselekmények, 
humanitárius segélyek 
akadályozása (2014) 

−	 Vagyonjogi korlátozások szankciós listán 
szereplő közép-afrikai személyek és entitások 
ellen     19

Kuba

Amerikai tulajdon jogtalan 
kisajátítása 1959–1960-ban
Kommunista diktatúra, emberi 
jogi sérelmek, demokratikus 
intézmények hiánya

−	 Kereskedelmi embargó (1961)
−	 Segélyek tilalma
−	 Beutazásra vonatkozó korlátozások
−	 Hazautalásokra vonatkozó korlátozások
−	 Nemzetközi pénzügyi szervezetekhez való 
csatlakozás akadályozása
−	 Tranzakciókra vonatkozó szankciók
−	 Hitelnyújtás tilalma 
−	 Másodlagos szankciók a Kuba számára 
nyújtott bizonyos támogatások, segélyek 
esetén     79

Libanon

A Libanon békéjét, stabilitását, 
demokratikus folyamatait 
veszélyeztető tevékenységet 
végző személyek ellen 

−	 Vagyonjogi korlátozások szankciós listán 
szereplő libanoni személyek és entitások ellen
−	 Szankciós listán szereplő személyekkel 
való tranzakciók korlátozása       4

Líbia

Az ország békéjét, stabilitását, a 
líbiai politikai megállapodásnak 
az ENSZ égisze alatt történő 
végrehajtását veszélyeztető 
tevékenységek

−	 Vagyonjogi korlátozások a vonatkozó 
szankciós listán szereplő személyek és 
entitások ellen

    67

https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Documents/yemen.pdf
https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Documents/drcongo.pdf
https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Documents/drcongo.pdf
https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Documents/drcongo.pdf
https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Documents/drcongo.pdf
https://www.federalregister.gov/documents/2014/05/15/2014-11442/blocking-property-of-certain-persons-contributing-to-the-conflict-in-the-central-african-republic
https://www.federalregister.gov/documents/2014/05/15/2014-11442/blocking-property-of-certain-persons-contributing-to-the-conflict-in-the-central-african-republic
https://www.federalregister.gov/documents/2014/05/15/2014-11442/blocking-property-of-certain-persons-contributing-to-the-conflict-in-the-central-african-republic
https://fas.org/sgp/crs/row/R43888.pdf
https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Documents/lebanon.pdf
https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/pages/libya.aspx
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Szankcióval 
sújtott ország

Szankció jogalapja
az USA értelmezése szerint Szankciók iránya és tartalma

Az adott 
programban 
szankcionált 

entitások 
száma

Oroszország

A Krím félsziget elcsatolása, 
Oroszország ukrajnai 
tevékenysége

Ellenséges kibertevékenysége

Emberi jogi sérelmek 
(Magnitsky-törvény) és 
korrupció
Fegyverproliferáció 

Szíriába történt fegyverszállítás 
az Aszad-rezsim részére 

Üzemanyag-szállítás Észak-
Koreába

−	 Szankciós listán szereplő orosz 
tisztségviselők ellen vagyonjogi korlátozások, 
tranzakciók tilalma és beutazási tilalom 
−	 Pénzügyi és befektetési korlátozások 
az orosz pénzügyi, védelmi, energetikai 
szektort – különösen a mélytengeri olaj- és 
gázkitermelést – elősegítő beruházásokra
−	 Exporttilalmak a kettős felhasználású 
termékek, katonai eszközök, energetikai 
eszközök vonatkozásában
−	 Szankciós listán szereplő orosz 
tisztségviselők ellen vagyonjogi korlátozások 
és beutazási tilalom
−	 Szankciós listán szereplő orosz 
tisztségviselők ellen vagyonjogi korlátozások 
és beutazási tilalom
−	 Korlátozások az export- és import-
engedélyezések vonatkozásában szankciós 
listán szereplő entitások ellen
−	 Szankciós listán szereplő személyek és 
entitások ellen vagyonjogi korlátozások

  646

Szíria

Terrorizmus támogatása, 
Libanon megszállása, 
tömegpusztítót fegyverek 
előállítása (2004)
Rafik Hariri volt libanoni 
miniszterelnök elleni merénylet 
(2006) 
Politikai megmozdulásokkal 
összefüggő emberi jogi 
jogsérelmek (2011)
Civilek elleni erőszak és 
tömeges emberi jogi sérelmek 
(2011–2012) 

−	 Vagyonjogi korlátozások szankciós listán 
szereplő jemeni személyek és entitások ellen

−	 Az USA-ból Szíriába irányuló befektetések 
tilalma

−	 Az USA-ból Szíriába irányuló 
szolgáltatások tilalma

−	 A Szíriából származó petrokémiai 
nyersanyagokkal való kereskedelem tilalma
 

  546

Szomália

Az ország békéjét, stabilitását 
veszélyeztető tevékenységek; 
civilek elleni erőszak; 
kalózkodási tevékenység; az 
al-Shabaab terrorszervezet 
támogatása; emberi jogi 
sérelmek; közpénzek illetéktelen 
felhasználása (2010) 

−	 Vagyonjogi korlátozások szankciós listán 
szereplő személyek ellen     20

https://www.state.gov/e/eb/tfs/spi/ukrainerussia/
https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Documents/syria.pdf
https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Documents/somalia.pdf
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Szankcióval 
sújtott ország

Szankció jogalapja
az USA értelmezése szerint Szankciók iránya és tartalma

Az adott 
programban 
szankcionált 

entitások 
száma

Szudán és 
Dárfúr

Terrorizmus támogatása 
Korábban: a térség 
stabilitásának és békéjének 
veszélyeztetése
Emberi jogi sérelmek 

−	 Fegyverkereskedelem tilalma, segélyek 
korlátozása       8

Venezuela 
Emberi jogi sérelmek, 
demokratikus intézmények 
elleni támadás, korrupció

−	 Beutazási tilalom és vagyonjogi 
korlátozások szankciós listán szereplő 
venezuelai tisztviselőkkel szemben (2014, 
2015)
−	 Pénzügyi szankciók: korlátozások 
venezuelai szuverén adósság finanszírozására 
(2017)     72

Zimbabwe

A stabilitását és békéjét aláásó 
cselekmények, emberi jogi 
sérelmek (2003), demokratikus 
eljárások és intézmények 
sérelme (2005), ellenzéki 
aktivistákkal szembeni emberi 
jogi sérelmek (2008)

−	 Vagyonjogi korlátozások szankciós listán 
szereplő zimbabwei tisztviselőkkel szemben   141

Az USA 
ellenségeivel 
szembeni 
szankciókról 
rendelkező 
törvény 
(CAATSA)

    11

Megjegyzés: Az Észak-Koreára vonatkozó szankciókról további információk találhatók Dianne E. Rennack 
2018. júniusi és Emma Chanlett-Avery és társai júliusi írásában; Oroszország vonatkozásában bővebben az 
amerikai pénzügyminisztérium honlapján és Rennack 2018. júliusi jelentésében; Venezuela kapcsán pedig 
az amerikai külügyminisztérium honlapján és Clare Ribando Seelke és társai 2018. júniusi cikkében.

https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/pages/sudan.aspx
https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/pages/sudan.aspx
https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/pages/venezuela.aspx
https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Documents/zimb.pdf
https://fas.org/sgp/crs/row/R41438.pdf
https://fas.org/sgp/crs/nuke/R41259.pdf
https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Pages/ukraine.aspx
https://fas.org/sgp/crs/row/IF10779.pdf
https://www.state.gov/e/eb/tfs/spi/venezuela/
https://fas.org/sgp/crs/row/R44841.pdf
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2. táblázat
Az amerikai pénzügyminisztérium egyes nemzetközi kihívásokkal kapcsolatos

aktív szankciós programjainak listája, 2018. november 6.

Szankciós program
elnevezése Szankcionált tevékenység

Az adott programban 
szankcionált entitások 

száma

Az Egyesült Államok 
választásaiba való 

beavatkozással kapcsolatos 
szankciók

Választási folyamatokba 
történő beavatkozás n. a.

Globális Magnitsky-szankciók Súlyos emberi jogi sérelem 
és korrupció     82

Kibervédelmi szankciók Rosszindulatú 
kibertevékenységek     58

Magnitsky-szankciók Súlyos emberi jogi sérelem 
és korrupció     49

Narkotikumkereskedelem elleni 
szankciók

Kábítószer-kereskedelem és 
azzal összefüggő erőszakos 

bűncselekmények 2366

Nonproliferációval kapcsolatos 
szankciók

Tömegpusztító fegyverekkel 
kapcsolatos proliferáció   411

A nyersgyémánt-kereskedelmre 
vonatkozó szankciók

Illegális nyersgyémánt-
kereskedelem n. a.

Terrorizmusellenes szankciók Terrorizmus és annak 
támogatása 1487

Transznacionális 
bűnszervezetekkel kapcsolatos 

szankciók
Szervezett bűnözés   125

https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Pages/election_eo.aspx
https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Pages/election_eo.aspx
https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Pages/election_eo.aspx
https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Pages/election_eo.aspx
https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Documents/glomag_pl_114-328.pdf
https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Documents/cyber.pdf
https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Documents/pl112_208.pdf
https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Documents/drugs.pdf
https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Documents/drugs.pdf
https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Documents/wmd.pdf
https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Documents/wmd.pdf
https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Documents/diamond.pdf
https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Documents/diamond.pdf
https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/pages/terror.aspx
https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Documents/tco.pdf
https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Documents/tco.pdf
https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Documents/tco.pdf
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A CAATSA TÖRVÉNY VÉGREHAJTÁSA

A CAATSA törvény szankciós programja az egyének és szervezetek három cso-
portját célozza meg másodlagos szankciókkal: az Iráni Iszlám Köztársaság 
„destabilizációs tevékenységéhez”, az Oroszország „európai és eurázsiai be-

folyásának növekedéséhez” hozzájárulók, valamint az észak-koreai kormányzathoz 
kötődő természetes és jogi személyeket. A törvény és a hozzá kapcsolódó 13849. 
számú elnöki végrehajtási utasítás az amerikai elnök mellett a pénzügyminisztériu-
mot és a külügyminisztériumot jelöli ki a feladat teljesítésére.

A többi szankciós programmal való összehasonlításból látható, hogy a CAATSA 
végrehajtási köre jóval korlátozottabb, mint más intézkedéscsomagoké. 2018 októ-
beréig mindössze tizenegy természetes vagy jogi személy ellen indított ilyen jellegű 
eljárást a pénzügyminisztérium (l. 3. táblázat). Ez részben a CAATSA elfogadása 
óta eltelt rövid időnek a következménye, részben pedig azé, hogy a törvény tárgyát 

Név Személyiség Érintettség más szankciós 
programokban Ország

Felszerelésfejlesztési 
Osztály (Equipment Development 
Department, EDD)

Jogi Nincs Kína

Szövetségi Biztonsági 
Szolgálat (FSZB) Jogi Kibervédelmi szankciók Oroszország

Grigorij Viktorovics 
Molcsanov Természetes Nincs Oroszország

Igor Olegovics Kosztyukov Természetes Kibervédelmi szankciók Oroszország

Igor Valentinovics Korobov Természetes Kibervédelmi szankciók Oroszország

Kvant Scientific Research 
Institute Jogi Kibervédelmi szankciók Oroszország

Li Sang-fu Természetes Nincs Kína
Katonai Hírszerzési Szolgálat 
(GRU) Jogi Kibervédelmi szankciók Oroszország

Szergej Afanaszjev Természetes Nincs Oroszország

Szergej Alekszandrovics 
Gizunov Természetes Kibervédelmi szankciók Oroszország

Vlagyimir Sztyepanovics 
Alekszejev Természetes Kibervédelmi szankciók Oroszország

3. táblázat
A CAATSA által szankcionált természetes és jogi személyek, 2018. október 31.

https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Documents/hr3364_pl115-44.pdf
https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Documents/caatsa_eo.pdf
https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Documents/caatsa_eo.pdf
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jelentő tevékenység (az észak-koreai, iráni vagy orosz rezsimekkel való együttmű-
ködés) szankcionálását már más programok is célul tűzték, amelyeknek keretében 
jóval több intézkedést foganatosított az amerikai kormányzat. Ezt támasztja alá az 
a tény is, hogy a CAATSA által célba vett természetes vagy jogi személyek közül 
nyolc már más szankciós programban is érintett volt.

A szankciókban érintett tizenegy személy közül kilenc az orosz kormányhoz 
köthető. A három orosz jogi személyiség között találjuk az Oroszországi Föderáció 
belbiztonsági és elhárítási feladatait ellátó Szövetségi Biztonsági Szolgálatát (orosz 
rövidítéssel FSZB), az orosz fegyveres erőkhöz tartozó, GRU-ként is ismert katonai 
hírszerzési szolgálatot, valamint az Egyesült Államok elleni kibertámadásokban részt 
vevő, Kvant Scientific Research Institute nevű, moszkvai és szentpétervári központú 
vállalatot. A CAATSA által szankcionált orosz természetes személyek mind a GRU-
hoz köthetők: Korobov a szervezet vezetője 2018 januárja óta, Gizunov, Alekszejev 
és Kosztyukov a GRU helyettes vezetői, Molcsanov és Afanaszjev pedig magas ran-
gú tisztségviselői. Az EDD viszont a kínai védelmi minisztérium közbeszerzésekkel 
foglalkozó osztálya, amely az orosz SzU–35 vadászgép és az Sz–400-as légvédel-
mi rendszer beszerzése miatt került a szankciós listára; Li Sang-fu pedig ennek a 
szervezetnek az igazgatója.

Az amerikai külügyminisztérium a pénzügyminisztériumnál nagyobb körben 
foganatosított szankciókat a CAATSA keretében: összesen hetvenkét természetes 
vagy jogi személlyel szemben. Ezen entitások közül harminckilencet még 2017 ok-
tóberében, harminchármat pedig idén októberben tettek fel a külügyminisztérium 
listájára. A szankcionáltak egyik felét az orosz védelmi iparhoz, a másik felét pedig 
az orosz hírszerzéshez kötődő személyek teszik ki.

A CAATSA törvény egyes paragrafusai lehetővé teszik, hogy harmadik orszá-
gok állampolgárai és vállalatai mentességet kérjenek a szankciók alól. Ezt az elnök 
eseti jelleggel, legfeljebb 180 napra tudja megadni, alapvető amerikai nemzetbiz-
tonsági érdekekre hivatkozva (bizonyos esetekben egyéb feltételek teljesülésekor). 
Az időtartam meghosszabbításához az elnöknek már kongresszusi bizottsá-
gi jóváhagyásra van szüksége. Ez a folyamat lehetővé teszi az Egyesült Államok 
kormánya számára, hogy nyomást gyakoroljon azokra a vállalatokra, államokra 
és személyekre, amelyek/akik továbbra is fent kívánják tartani az együttműködést 
az orosz, iráni és észak-koreai rezsim veszélyesnek ítélt intézményeivel. A törvény 
pontatlan nyelvhasználata és a konkrétumok kerülése nagy mozgásteret ad Wa-
shington számára, hogy a CAATSA-szankciók alóli átmeneti mentességért cserébe 
az érintett harmadik féltől elvárhassa, hogy az csökkentse a kérdéses országokkal 
való biztonságpolitikai és gazdasági kooperáció intenzitását. Ez elsősorban a kínai, 
indiai, vietnami, indonéziai, török, szaúdi (és egyéb Perzsa-öböl menti), valamint 
német személyek és vállalatok számára jelenti a legnagyobb kihívást, hiszen ezek 
az országok hagyományosan szoros kapcsolatokat ápolnak mind az Egyesült Álla-
mokkal, mind a CAATSA által célba vett három rezsimmel.

A mentességi szabályozás megítélése ellentmondásos nemcsak az Egyesült 
Államokban, de a nemzetközi közösségen belül is. James Mattis védelmi minisz-
ter 2018 áprilisában arra kérte a Kongresszust, hogy az amerikai nemzetbiztonsági 

https://wtop.com/business-finance/2018/06/us-hits-russian-firms-with-sanctions-citing-cyberattacks/
https://wtop.com/business-finance/2018/06/us-hits-russian-firms-with-sanctions-citing-cyberattacks/
https://home.treasury.gov/news/press-releases/sm0312
https://www.hongkongfp.com/2018/09/21/us-sanctions-chinese-military-unit-buying-russian-jets-missiles/
http://www.futuredirections.org.au/publication/letting-the-caatsa-out-of-the-bag-india-and-us-sanctions/
http://www.futuredirections.org.au/publication/letting-the-caatsa-out-of-the-bag-india-and-us-sanctions/
https://www.state.gov/t/isn/caatsa/275116.htm
https://worldview.stratfor.com/article/caatsa-us-trying-make-russia-hurt
https://www.dailypioneer.com/2018/world/no-country-specific-waiver-under-caatsa-says-us.html
https://worldview.stratfor.com/article/caatsa-us-trying-make-russia-hurt
https://www.military.com/dodbuzz/2018/04/27/mattis-seeks-waivers-us-allies-partners-buy-russian-arms.html
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érdekek szempontjából kiemelkedő jelentőségű harmadik országok (pl. Vietnam, 
India és Indonézia) kapjanak általános mentességet a CAATSA végrehajtása alól. 
A törvényhozás elutasította a javaslatot, mivel a képviselők úgy vélték, hogy az új 
szabályozás túlságosan megkötné a mindenkori kormány kezét, ráadásul telje-
sen felesleges is lenne, hiszen az elnöknek jelenleg is lehetősége van arra, hogy 
kivételeket határozzon meg (bár csak eseti jelleggel). Változást a 2019-es National 
Defense Authorization Act (NDAA) hozhat, amely a CAATSA általánosságai helyett 
konkrét kritériumokhoz rendelheti a mentesség megítélését. (Az azt kérvényezőnek 
bizonyítania kell, hogy nem működik együtt az orosz hírszerzéssel, tevékenységével 
nem bomlasztja az olyan multilaterális szervezeteket, mint a NATO, valamint nem 
hiúsítja meg a nemzetközi amerikai műveleteket és védelmi együttműködéseket.)

https://thehill.com/opinion/international/393740-friendly-fire-the-curious-case-of-us-sanctions-on-india
https://www.congress.gov/bill/115th-congress/house-bill/5515/text
https://www.congress.gov/bill/115th-congress/house-bill/5515/text
https://thehill.com/policy/defense/398449-compromise-defense-bill-includes-russia-sanctions-waiver-language

