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 A CAATSA törvény értelmezése (2.)  

Összefoglalás: Ahogy az „A CAATSA törvény értelmezése az Amerikai Egyesült 
Államok szankciós politikájának keretében” című írásunk első részében ismer-
tetett adatokból kiderült, a CAATSA szankciós rendszerét eddig csak az orosz, s 
nem az iráni (vagy az észak-koreai) rezsimmel együttműködő természetes és jogi 
személyekre alkalmazta az amerikai kormányzat. Ugyanakkor az Iráni Iszlám Köz-
társasággal kapcsolatban felépített elsődleges és másodlagos szankciók rendszere 
már létezett a törvény elfogadása előtt, mivel az fokozatosan épült ki az 1979-es 
iráni iszlám forradalom óta. Az alábbiakban először az Egyesült Államok Iránnal 
kapcsolatos szankcióinak a jogalapját és irányát mutatjuk be, majd a nukleáris 
megállapodásnak és annak a Trump-kormányzat részéről történt felmondásának a 
szankciós programokra gyakorolt hatását. Ezt követően az intézkedések tartalmára 
és azok végrehajtására térünk ki.

Abstract: As it is obvious from the data described in our article “Interpretation of 
the CAATSA in the Framework of the United States’ Sanctioning Policy”, the Act’s 
sanctioning system has only been applied against Russian, not Iranian (or North 
Korean) natural and legal persons by the American government so far. However, 
the system of the primary and secondary sanctions in connection with the Islamic 
Republic of Iran existed prior to the adoption of the Act as they have been gradually 
built up since the 1979 Islamic Revolution. In this analysis we outline the legal basis 
and the direction of the United States’ sanctions on Iran then the impact of the 
nuclear agreement and its termination by the Trump government on the sanctioning 
programs. Finally we discuss the content and implementation of the measures.

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

https://fas.org/sgp/crs/mideast/RS20871.pdf
https://fas.org/sgp/crs/mideast/RS20871.pdf
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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
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

A SZANKCIÓK JOGALAPJA ÉS IRÁNYA

Az egyes szankciók jogalapjaként az Egyesült Államok a különböző te-
rületeken megnyilvánuló iráni magatartást jelöli meg, melyek közül a 
legjelentősebbek: 

• a terrorizmus támogatásával és regionális tevékenységével összefüggő te-
vékenységek;

• a nukleáris proliferációval összefüggő tevékenységek;
• a hagyományos fegyverkereskedelemmel és rakétafejlesztéssel összefüggő 

tevékenységek;
• a demokrácia és az emberi jogok sérelme;
• Irán illegális nemzetközi kibertevékenysége és a transznacionális bűncselek-

ményekkel összefüggő szerepe;
• az Irán magatartásával összefüggő 1979–1981-es események (követségi 

túszdráma).

A szankciók összességében az iráni gazdaság és az iráni állami és nem állami 
entitások működésének számos területét érintik. Ezek:

• az energetikai szektor;
• a tömegpusztító fegyverek, rakéták és hagyományos fegyverek előállítása 

és kereskedelme;
• pénzügyi/banki szektor;
• egyéb gazdasági tevékenységek;
• a demokratikus átalakulást, a civil társadalom működését befolyásoló ter-

mékek és technológiák;
• a segélyekhez, fejlesztési forrásokhoz való hozzáférés.
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A NUKLEÁRIS MEGÁLLAPODÁS (JCPOA) 
FELMONDÁSÁNAK HATÁSA

AZ AMERIKAI SZANKCIÓS POLITIKÁRA

A P5+1 keretében 2015-ben létrejött, nukleáris megállapodás néven ismert 
Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA) a fenti szankcióknak csupán 
egy részét függesztette fel. Tehát a Trump-kormányzat döntése, hogy az or-

szág 2018. május 8-i hatállyal kilép a JCPOA-ból, az akkor felfüggesztett szankciók 
ismételt hatályba lépését jelenti, az egyes szankciós rendelkezésekhez azonban 
most eltérő átmeneti időszakot rendelnek. A 2018. augusztus 6-tól ismét életbe 
lépett szankciók:

• az amerikai bankjegyek iráni megvételének tilalma;
• az arannyal és más nemesfémekkel való kereskedelem tilalma;
• az iráni rijállal való kereskedés tilalma;
• az iráni szuverén adóssággal kapcsolatos tranzakciók tilalma;
• grafit-, alumínium-, acél-, szénipari szoftverkereskedelemmel összefüggő 

szankciók;
• iráni luxuscikkek (szőnyeg, kaviár) amerikai importjának tilalma;
• utasszállító repülőgépek, jelentős mennyiségű amerikai alkatrészt tartalma-

zó külföldi utasszállítógépek eladásának tilalma.

Más szankciók 2018. november 5-től léptek életbe:
• az üzemanyag-tranzakciókkal kapcsolatos tilalom;
• a hajózással, hajóépítéssel, kikötői üzemeltetőkkel kapcsolatos tilalmak; 
• az energetikai szektorral és a hozzá kapcsolódó szolgáltatásokkal kapcso-

latos szankciók;
• a külföldi pénzintézetek által az Iráni Iszlám Köztársaság Központi Bankjával 

és meghatározott iráni pénzintézetekkel folyatott tranzakciókkal kapcsolatos 
szankciók.

Az JCPOA által felfüggesztett, 2018. november 5-től ismét hatályba lépő szank-
ciók a vonatkozó jogszabályok alapján:

• az Iran Sanctions Act (ISA: 1996) energetikai-gazdasági vonatkozású rendel-
kezései;

• a National Defence Authorization Act (NDAA: 2012) alapján elrendelt kor-
látozások olyan országok bankjai ellen, amelyek nem csökkentik az iráni 
olajimportjukat;

• az Iran Threat Reduction and Syria Human Rights Act (ITRSHRA: 2012) gaz-
dasági vonatkozású rendelkezései;

• a The Iran Freedom and Counter-Proliferation Act (IFCA: 2013) egyes részei;

https://www.state.gov/documents/organization/245317.pdf
https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Documents/jcpoa_winddown_faqs.pdf
https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Documents/jcpoa_winddown_faqs.pdf
https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Documents/isa_1996.pdf
http://uscode.house.gov/view.xhtml?path=/prelim@title22/chapter94&edition=prelim
http://uscode.house.gov/view.xhtml?path=/prelim@title22/chapter95&edition=prelim
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• A Comprehensive Iran Sanctions, Accountability, and Divestment Act 
(CISADA: 2010) alapján a korábban a listáról lekerült külföldi bankok ismét 
szankciós listára kerülnek;

• a 13574., 13590., 13622. és 13645. számú elnöki utasításokat visszavonták 
a 2016. évi 13716. sz. elnöki utasítással, a 13846. sz. elnöki utasítás pedig 
2018. augusztus 6-i hatállyal ismét életbe léptette azokat;

• a JCPOA mellékletében felsorolt iráni entitások visszakerülnek a szankciós 
listára.

A JCPOA által nem érintett (a terrorizmussal, az emberi jogi sérelmekkel, az Irán 
részére történő külföldi fegyvereladásokkal, a proliferációérzékeny technológiákkal 
kapcsolatos) szankciók:

• 12959. sz. elnöki utasítás: az amerikai kereskedelem és befektetések tilalma;
• 13224. sz. elnöki utasítás: terrorizmussal összefüggő tevékenységek kap-

csán elrendelt szankciók;
• 13382. sz. elnöki utasítás: proliferációval összefüggő tevékenységek kap-

csán elrendelt szankciók;
• Irán–Irak nonproliferációs törvény;
• Irán–Észak-Korea–Szíria nonproliferációs törvény;
• az ISA tömegpusztító fegyverekre és más fegyverekre vonatkozó részei;
• a CAATSA Iránra vonatkozó részei (CIDAA);
• 13438. sz. elnöki utasítás: az Irán iraki és szíriai tevékenysége kapcsán el-

rendelt szankciók;
• 13606. és 13628. sz. elnöki utasítások, valamint a CISADA, az ITRSHRA és 

az IFCA emberi jogi és a demokratikus átalakulásra vonatkozó részei,
• más utasításoknak az IRGC-t, a proliferációt, az emberi jogsértésekkel és 

terrorizmussal kapcsolatos entitások érintett részeit sújtó szankciók;

A november 5-én hatályba lépett másodlagos szankciók hatékonyságát korlá-
tozza ugyanakkor, hogy nyolc ország (Kína, Tajvan, India, Dél-Korea, Törökország, 
Olaszország, Görögország és Japán), átmeneti felmentést kapott a korlátozó in-
tézkedések alól, ami a gyakorlatban azt jelenti, hogy ezek az országok továbbra 
is importálhatnak iráni olajat. Mivel ezen államok az iráni olajexport több mint 
kétharmadáért felelnek, kérdéses, hogy a szankciók ténylegesen mekkora követ-
kezménnyel lesznek közvetlenül az iráni gazdaságra.

https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Documents/hr2194.pdf
https://obamawhitehouse.archives.gov/the-press-office/2011/05/23/executive-order-13574-concerning-further-sanctions-iran
https://obamawhitehouse.archives.gov/the-press-office/2011/11/21/executive-order-13590-iran-sanctions
https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Documents/13622.pdf
https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Documents/13645.pdf
https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Documents/jcpoa_eo.pdf
https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Documents/08062018_iran_eo.pdf
https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Documents/12959.pdf
https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Documents/13224.pdf
https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Documents/whwmdeo.pdf
https://www.congress.gov/bill/102nd-congress/house-bill/5434/text
https://www.congress.gov/109/plaws/publ353/PLAW-109publ353.pdf
https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Documents/13438.pdf
https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Documents/13606.pdf
https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Documents/2012iranthreat_eo.pdf
https://www.reuters.com/article/us-usa-iran-sanctions-oil/u-s-renews-iran-sanctions-grants-oil-waivers-to-china-seven-others-idUSKCN1NA0O8
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AZ IRÁNNAL SZEMBEN HATÁLYBAN LÉVŐ
AMERIKAI SZANKCIÓK TARTALMA

Az Iránba irányuló amerikai kereskedelemmel és beruházásokkal összefüggő 
szankciók:
• A 12959. sz. elnöki utasítás (1995) az IEEPA és az 50 U.S. Code § 1701 alap-

ján az Iránnal való kereskedelem és az Iránba irányuló beruházások tilalmáról 
rendelkezik.

• A 13059. sz. elnöki utasítás (1997) a harmadik országokba irányuló olyan 
amerikai termékek exportjának a tilalmát rendeli el, amelyek később Iránba 
exportálandó árukba kerülnének.

• A Comprehensive Iran Sanctions, Accounability and Divestment Plan Act 
(CISADA: 2010) kodifikálja a kereskedelmi tilalmat, s beveszi a tiltólistán 
szereplő áruk közé az iráni luxustermékeket (pl. szőnyeg) és egyes mezőgaz-
dasági árucikkeket (kaviár, dió). A törvény néhány kivételt is megfogalmaz: 
nem tartoznak a korlátozások alá a természetes személyek közötti kommu-
nikációt segítő, valamint a biztonságos repülést szolgáló technológiák. 
A mezőgazdasági termékekre, luxuscikkekre vonatkozóan a JCPOA feloldot-
ta a tilalmat, de annak felmondása következtében ezek a termékek 2018. 
augusztus 6-tól ismét tiltólistán vannak.

• A 12959. sz. elnöki utasítás (1995) alapján az olajtranzakciók (beleértve az 
iráni olajjal való kereskedést is) tiltott tevékenységnek számítanak, de tilalom 
alá esik a szankciós listán lévő áruk Iránon való átszállítása és a velük végre-
hajtott kereskedelmi tranzakció is. A személyes kommunikáció, a hazautalások, 
a sajtótevékenység, könyvkiadás, továbbá a humanitárius és kapcsolódó 
szolgáltatások továbbra is engedélyezettek. A JCPOA engedélyezte a kész 
polgári kereskedelmi repülőgépek eladását, a visszavonásával azonban az 
engedélyeket 2018. augusztus 6-i hatállyal visszavonták.

• A 13645. sz. elnöki utasítás egyes, Irán autóipari szektorára, az iráni rijállal 
való kereskedésre és a drágakövekkel kapcsolatos kereskedelemre vonatko-
zó szankciók alkalmazását részletezi. Ide tartoznak az ISA-hoz kapcsolódó 
tilalmak az olyan entitások ellen, amelyek termékeket vagy szolgáltatásokat 
biztosítanak az iráni autóipar számára; továbbá elzárja az olyan külföldi ban-
kokat az USA piacától, amelyek a felsorolt termékekkel végrehajtott üzleteket 
finanszírozzák. Az utasítás zárolja az olyan bankoknak az Egyesült Államok-
ban lévő tulajdonát, és megtiltja számukra az amerikai számlák vezetését, 
amelyek a tranzakcióikat rijálban folytatják, vagy rijálalapú számlájuk van. 
Szintén zár alá veszi azoknak az USA-ban lévő tulajdonát, akik tranzakciót 
hajtanak végre az SDN-en szereplő személyekkel. A JCPOA visszavonta az 
utasítást, de a legtöbb rendelkezése ismét életbe lépett 2018. augusztus 
6-án.

https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Documents/12959.pdf
https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Documents/13059.pdf


 Szalai Máté – Varga Gergely 8

Irán energiaszektorát érintő szankciók:
• Az energiaszektorhoz kapcsolódó szankciókat a JCPOA felfüggesztette, de a 

korlátozások 2018. november 5-én ismét életbe léptek. A legjelentősebb vo-
natkozó jogszabály az 1996. évi Iran Sanctions Act, de a későbbiekben más 
jogszabályok is beépítettek olyan rendelkezéseket, amelyek annak szankcióit 
élesítették.

• Az Iran Sanctions Act alapján szankció alatt vannak az olyan beruházá-
sok, amelyek Irán olaj- és gázmezőinek a fejlesztését célozzák (20 millió 
dolláros küszöbérték felett), továbbá az energetikai vezetékhálózatok fejlesz-
tése is. A 2010. évi CISADA értelmében az 1 millió dollárnál nagyobb értékű 
üzemanyag-tranzakciók, illetve üzemanyag előállításához kapcsolódó fel-
szerelések és szolgáltatások kerültek szankciók alá.

• A 2012. évi ITRSHRA alapján az iráni olaj és gáz (1 millió dollár felett), 
valamint a petrokémiai anyagok gyártása (250.000 dollár felett) és a kapcso-
lódó szolgáltatások nyújtása, továbbá az iráni nyersolaj szállítmányozása is 
szankció alá esik. Szankcionálandók még az iráni olajipari entitások számá-
ra nyújtott biztosítási szolgáltatások, az iráni kötvények vásárlása, valamint 
az IRGC-vel folytatott tranzakciók. A JCPOA mentességet adott a National 
Iranian Oil Company (NIOC) és a National Iranian Tanker Company [Iráni 
Nemzeti Tankertársaság] számára nyújtott biztosítási szolgáltatásoknak, de 
e tevékenységek 2018. november 5-től ismét szankciók alá esnek. Az USA 
az iráni szuverén adósság vásárlását vagy kibocsátásának elősegítését 2018. 
augusztus 6-tól ismét szankcionálja. A 2012. évi 13622. sz. elnöki utasítás 
értelmében az iráni nyersolaj és petrokémiai termékek vétele, valamint az 
iráni bankjegyekkel végrehajtott tranzakciók szintén szankciók alá esnek. 
A JCPOA által visszavont, majd november 5-től újra életbe lépett rendelke-
zések alá tartoznak ebben a körben az olajjal és a kapcsolódó termékekkel, a 
National Iranian Oil Companyval és a Naftiran Intertrade Companyval (NICO) 
való tranzakciók.

• A 13622. sz. elnöki utasítás további rendelkezése az olyan entitások USA-ban 
lévő tulajdonának a lefoglalása, amelyek a NICO-nak, a NIOC-nak vagy az 
iráni központi banknak javakat, szolgáltatásokat biztosítottak; de az utasítás 
kiterjed olyan entitások szankcionálására is, amelyek az iráni kormánynak 
amerikai bankjegyeket, nemesfémeket, drágaköveket bocsátottak rendelke-
zésére.

Pénzügyi és banki szankciók:
• A Code of Federal Regulations, Iran Transactions Regulations (ITR) alap-

ján Irán nem férhet hozzá az USA pénzügyi rendszeréhez, és tilos számára 
az amerikai dollár használata. 2008 novemberétől az amerikai székhelyű 
bankok közvetlenül nem utalhatnak Iránba, továbbá nem hajthatnak végre 
tranzakciót olyan külföldi bankokkal, amelyek iráni pénzintézettel állnak kap-
csolatban.
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A tömegpusztító fegyverek, rakéták, hagyományos fegyverek kereskedelmére 
vonatkozó szankciók:

• A JCPOA által nem érintett tárgykör, így rájuk vonatkozóan az Iran, Iraq 
Arms Non-proliferation Act (1993) és az Iran, North-Korea, and Syria 
Nonproliferation Act a legfontosabb jogszabály. A 13382. sz. elnöki utasítás 
a proliferációt támogató vagy abban érintett entitások/személyek vagyon-
tárgyainak a lefoglalását írja elő.

• A CAATSA Iránra vonatkozó része a Countering Iran’s Destabilizing Activities 
Act (CIDAA), amely az Iránnal való fegyverkereskedelem és a ballisztikus 
rakétaprogramjához való hozzájárulás kapcsán tartalmaz szankciókat. Eb-
ben a tárgykörben a CISADA azokat az ún. „eltérítésben érintett országokat” 
(Countries of Diversion Concern) szankcionálja, amelyek tömegpusztító 
fegyverek előállításával összefüggő javakat, szolgáltatásokat, amerikai tech-
nológiákat továbbítanak Iránnak.

A terrorizmussal és a regionális tevékenységgel összefüggő szankciók:
• Irán terrorizmust támogató országként 1984 óta szerepel a vonatkozó ame-

rikai külügyi listán. Sem a JCPOA, sem az abból való kivonulás nem érintette 
az ezzel összefüggő szankciókat.

• Az Export Administration Act (1979) ebben a körben az alábbi szankciókat 
veti ki: a kettős felhasználású termékek eladásának korlátozása; a pénzügyi 
segélynyújtás és a fegyvereladás tilalma; a multilaterális hitelek nyújtásának 
akadályozása; az amerikai segélyek visszatartása olyan államoktól, amelyek 
segítenek vagy fegyvereket adnak el a terrorizmust támogató országoknak; 
az amerikai segélyek visszatartása olyan szervezetektől, amelyek támogat-
ják Iránt.

• A 13224. sz. elnöki utasítás (2001) a terrorizmust támogató entitások elleni 
szankciók főbb rendelkezéseit tartalmazza, és olyan entitások ellen irányul, 
amelyek érintettek az Irán által a regionális terrorizmussal vádolt fegyveres 
csoportok számára nyújtott fegyverexportban. A CAATSA értelmében ez az 
utasítás alkalmazandó az Iráni Forradalmi Gárda és tisztviselői, ügynökei, 
partnerei ellen is. Szankció: az Egyesült Államokban lévő vagyontárgyak le-
foglalása és a tranzakciók tilalma.

• A 13438. sz. elnöki utasítás (2007) Irán regionális politikája kapcsán az olyan 
személyek Egyesült Államokban lévő tulajdonának a lefoglalását írja elő, akik 
a kormány szerint pénzzel és fegyverrel támogatják a síita milíciákat Irakban 
(IRGC QF).

• A 13572. sz. elnöki utasítás (2011) olyan személyek amerikai tulajdonának a 
lefoglalásáról szól, akik a kormány szerint emberi jogi jogsértéseket követ-
nek el Szíriában (IRGC QF).

https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Documents/13438.pdf
https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Documents/13572.pdf


 Szalai Máté – Varga Gergely 10

A demokratikus átalakulást, a civil társadalom erősítését gátló tényezőkkel ösz-
szefüggő szankciók és más kapcsolódó rendelkezések:

• A JCPOA nem érintette az ebbe a tárgykörbe eső szankciókat. Az internet- 
és a kommunikációs szabadság kiterjesztésének elősegítése érdekében 
az internet cenzúrázását lehetővé tevő technológia transzferére vonat-
kozó korlátozások vannak hatályban. Ugyanakkor a tárgykörbe eső más 
rendelkezések az iráni természetes személyek számára még könnyebben 
hozzáférhetővé kívánják tenni az internethasználatot és infokommunikációt 
lehetővé tevő termékeket.

AZ IRÁNNAL KAPCSOLATOS SZANKCIÓK VÉGREHAJTÁSA

Az Iránnal kapcsolatos szankciós programok keretében összesen 1216 entitás 
került elsődleges vagy másodlagos szankciós intézkedés alá 2018. november 
6-ig (l. 1. ábra). Ebből az egyének és vállalatok száma 865, a maradékot hajók 

(199) vagy repülőgépek (152) teszik ki.
A szankcionált személyek és vállalatok körülbelül 60 százaléka (522) iráni ál-

lampolgárságú/bejegyzésű, 9 százaléka (82) közel-keleti, 12 százaléka (103) pedig 
európai uniós. Az egyes országok közül (Iránt leszámítva) az Egyesült Arab Emír-
ségekhez köthető entitások száma a legmagasabb (43), majd Németország (35), 
Kína (31), az Egyesült Királyság (21) és Ciprus (19) következik. Oroszország kapcsán 
mindössze két vállalat került fel a listára. Látható tehát, hogy az Iránhoz köthető 
másodlagos szankciók elsősorban Európát és a Közel-Keletet érintették.

1. ábra
Az iráni szankciók által célba vett természetes és jogi személyek

állampolgárság/bejegyzési ország szerinti megoszlása, 2018. november 6.
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Az Európai Unióhoz köthető 103 entitás kapcsán a tagállamok fele érintett (l. 
1. táblázat), vagyis tizennégy országot (Ausztriát, Belgiumot, Bulgáriát, a Cseh 
Köztársaságot, Dániát, Észtországot, Finnországot, Írországot, Lengyelországot, 
Lettországot, Litvániát, Magyarországot, Portugáliát, Romániát, Svédországot, Szlo-
vákiát és Szlovéniát) egyelőre nem érintik a szankciók. A tágabb európai térségben 
három svájci, négy fehérorosz és három ukrán jogi vagy természetes személy került 
fel a listára.

 
1. táblázat

Az iráni szankciók által érintett európai entitások száma
országos lebontásban, 2018. november 6.

Ország Entitások száma
november 5. előtt

Entitások száma 
november 5. után

Németország 20 35
Ciprus 18 19
Egyesült Királyság 16 21
Málta 6 15
Franciaország 4 4
Fehéroroszország 4 4
Svájc 3 3
Ukrajna 3 3
Görögország 2 2
Olaszország 2 3
Hollandia 1 1
Horvátország 1 1
Luxemburg 1 1
Spanyolország 1 1

A november 5-én életbe lépett szankciók összesen 271 természetes vagy jogi 
személyt (valamint 67 repülőgépet és 125 hajót) érintettek. A legnagyobb részük 
iráni állampolgárságú/bejegyzésű volt (összesen 214), de volt köztük tizenöt német 
és – meglepő módon – kilenc máltai, öt brit, egy ciprusi és egy olasz entitás is. Ezek 
néhány kivételtől eltekintve olyan vállalatok, amelyek vagy nagy volumenű, vagy 
gyanús kereskedelmet folytatnak az iráni állami szervezetekkel, vagy pedig maguk 
is az iráni nemzetközi vállalati hálózat részét képezik (vagy legalábbis az Egyesült 
Államok úgy tekint rájuk).
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Közép-Európából összesen négy entitást szankcionál az USA (valamennyit már 
november 5. előtt), amelyek között három ukrán és egy horvát vállalat is található:

• Az ukrajnai bejegyzésű Ukrainian–Mediterranean Airlines kijevi, teheráni, 
damaszkuszi és minszki irodával rendelkező cég, amely az iráni állammal 
együttműködve teherjáratokat is indít Európából Iránba.

• A szintén ukrajnai Khors Aircompany és a Dart Airlines ugyanahhoz az ukrán 
állampolgárhoz, Szerhij Tomcsanihoz kötődik, és a gyanú szerint több titkos 
járatot is indítottak Szíriába, illetve vagy eladtak, vagy kölcsönöztek az iráni 
és a szíriai légitársaságoknak repülőgépeket.

• A horvát bejegyzésű Cylinder System Ltd. az Imám Khomeini Rend nevű 
félállami alapítvány hálózatához kötődik.

Mindebből látható, hogy az Iránnal összefüggésben hozott másodlagos 
szankciók elsősorban nem olyan vállalatokat céloznak, amelyek hagyományos 
kereskedelmi tevékenységet folytatnak az iráni állammal, hanem azokat, amelyek 
szándékosan hozzájárulnak az iráni külpolitika végrehajtásához.

KONKLÚZIÓ

Az elfogadása óta eltelt időben szerzett tapasztalatok alapján kijelenthető, hogy 
a CAATSA – egyelőre – nem jelent érdemi változást az amerikai szankciós 
politikában. Bár az életbe lépése óta még kevés idő telt el, mindenesetre az a 

tény, hogy a törvény által célba vett három állammal szemben már korábban is át-
fogó szankciós programok voltak érvényben, kérdésessé teszi, hogy a CAATSA-nak 
mekkora gyakorlati hatása lesz középtávon. A CAATSA által érintett iráni, illetve a 
törvényben nevesítetteken kívüli,  de Iránnal kapcsolatos tevékenységekkel kapcso-
latban számos egyéb amerikai jogszabály is rendelkezik. Mindezekből kifolyólag 
az amerikai Irán-politika szankciói is elsősorban a CAATSA-n kívül érvényesülnek. 
Ugyanakkor az amerikai belpolitikai és a nemzetközi viták következtében a törvény 
még nem érte el a „végleges”, hosszú távon is érvényesülő formáját, így a végrehaj-
tás intenzitása a jövőben változhat. 

A másodlagos szankciók alkalmazása egyelőre kevesebb vitát szült, mint az 
várható lett volna. Ennek oka az, hogy ebben a vonatkozásban az Egyesült Államok 
eddig viszonylag szűk körben érvényesített kényszerintézkedéseket: szinte kizáró-
lag különböző iráni intézményekkel kétes üzleti viszonyban álló természetes vagy 
jogi személyekkel szemben alkalmazott szankciókat. Ez összefügg azzal, hogy az 
Egyesült Államok bizonyos geopolitikai megfontolások alapján egyelőre eltekint az 
Iránt sújtó régi és új szankciók teljes körű végrehajtásától, ugyanakkor a jelenlegi 
geopolitikai környezetben továbbra is azok fokozatos szigorítására és erőteljesebb 
végrehajtására lehet számítani.

https://www.aerotelegraph.com/mahan-airlines-iran-flotte-besteht-aus-flieger-aus-westen-trotz-embargo
https://newsroom.aviator.aero/ukraine-may-strip-khors-air-and-dart-airlines-of-their-licenses/
https://www.iranwatch.org/iranian-entities/cylinder-system-ltd

