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Katonai együ�működés Fehéroroszország
és Oroszország közö�
Rácz András

A tanulmány célja, hogy á�ekintést adjon a fehérorosz kül- és biztonságpolitika
egy kevésbé ismert, ám biztonságpolitikai szempontból mégis jelentős területé-
ről, az Oroszországgal való katonai együ�működésről. Ezen belül először a két

ország katonai viszonyrendszerének politikai és szervezeti kereteit vizsgáljuk, majd ezt 
követően az együ�működés egyes konkrét területeit, úgymint a Fehéroroszországban
található orosz támaszpontok kérdését, a két ország integrált légvédelmi rendszerének 
működését, a védelmi ipari kapcsolatokat, végezetül pedig a nemzetközi fegyverkeres-
kedelemben kimutatható orosz–fehérorosz együ�működést.

Ez a viszonyrendszer többnyire csak akkor kerül a figyelem középpontjába, amikor 
a két állam kapcsolataiban éppen valamilyen válság lép fel. Az utóbbi éveket tekint-
ve ez főleg az EU energiabiztonságát is kiemelten érintő, orosz–fehérorosz „kőolaj- és 
gázárháborúkat” jelente�e. Emelle� a 2006-os fehérorosz elnökválasztások idején is 
megjelent egy-egy cikk, amely a két állam viszonyát boncolga�a, egészében véve azon-
ban a kérdés nem szerepel sem a szakmai közösség, sem pedig a média figyelmének 
prioritásai közö�.

Van azonban ennek a viszonyrendszernek egy olyan eleme, amely nemcsak a szű-
kebben ve� nemzeti kül- és biztonságpolitikákat befolyásolja, de jelentős hatással van 
a posztszovjet térség egészének biztonságára, ez pedig a katonai együ�működés. A ta-
nulmány részben Fehéroroszország relatív ismeretlensége, részben terjedelmi korlátok 
okán a kérdést elsősorban fehérorosz perspektívából közelíti meg, de természetesen 
nem maradnak ki az orosz szempontok sem.

A politikai-szervezeti há�ér

Oroszország és Fehéroroszország katonai együ�működését 31 nagyobb egyezmény 
és számos részmegállapodás szabályozza, s ezek négy fő csoportba sorolhatók.  
Az elsők a két állam közö� meglévő, a kilencvenes évek elején kötö� kétoldalú meg-
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állapodások a katonai együ�működésről. Ekkoriban számos olyan védelmi jellegű 
kérdés volt napirenden, amelyek szabályozására egyébként is szükség volt, gondolok 
i� például a volt Szovjetunió katonai egységeinek elosztására és ennek technikai le-
bonyolítására, a Fehéroroszországban lévő orosz bázisok használati jogára, vagy akár 
a Fehéroroszország területén állomásozó és onnan 1996 végéig kivont orosz atom-
fegyverek helyzetére. 

A Független Államok Közössége
A katonai együ�működés időrendben második szervezeti keretét az 1992-ben létre-
jö� Független Államok Közössége (FÁK) jelenti. A biztonságpolitika területén az orosz 
dominanciájú FÁK eredetileg igyekeze� volna megőrizni a volt szovjet fegyveres erők 
egységét a Szovjetunió megszűnése után is, ez azonban a tagállamok önállósodási 
törekvései mia� kudarcot vallo�. Létrehozták ugyan a FÁK egyesíte� főparancsnok-
ságát, de a szé�artó tagállami érdekek mia� ez csak néhány évig működö�. A FÁK 
Védelmi Miniszterek Tanácsa úgy döntö�, hogy az egyesíte� főparancsnokság szerepét 
ideiglenesen egy katonai koordinációs szerv veszi át. Jelenleg a FÁK-on belül a bizton-
ságpolitikai együ�működés a terrorizmus és a kábítószer-kereskedelem elleni harcra, 
valamint az illegális migráció visszaszorítására koncentrál. 

A Kollektív Biztonsági Szerződés Szervezete
Az orosz–fehérorosz katonai együ�működés sarokkövének a kilencvenes évek elején 
nem a FÁK, hanem az 1992. május 12-én Taskentben aláírt kollektív biztonsági egyez-
mény számíto�. A taskenti szerződést eredetileg hat állam, Kazahsztán, Kirgizisztán, 
Oroszország, Örményország, Tádzsikisztán és Üzbegisztán írta alá. Fehéroroszország 
egy évvel később csatlakozo� Azerbajdzsánnal és Grúziával együ�, ám utóbbi ke�ő 
1999-ben kilépe� a szervezetből. Hét évvel később, 2006-ban Üzbegisztán is a kilépés 
melle� döntö�, így a szervezetnek jelenleg hét tagállama van, A 11 cikkelyből álló szer-
ződés kimondja az erő alkalmazásának tilalmát az államközi kapcsolatokban, és előír-
ja, hogy a részt vevő államok nem lépnek be olyan katonai csoportosulásokba, amelyek 
egy másik résztvevő ellen irányulnak. A dokumentum emelle� kollektív védelmi ga-
ranciát is tartalmaz. A szerződés végrehajtására a résztvevők létrehozzák a Kollektív 
Biztonság Tanácsát, valamint az Egyesíte� Fegyveres Erők Főparancsnokságát. A szer-
ződést eredetileg öt évre kötö�ék, kimondva a hosszabbítás lehetőségét. A második 
meghosszabbítás alkalmával, 2002-ben a szövetséget a Kollektív Biztonság Szerződés 
Szervezetévé keresztelték át.1

Az orosz–fehérorosz uniós állam2

A fehérorosz–orosz katonai együ�működésnek jelenleg viszont nem az eddig ismerte-
te� fórumok, hanem az 1995-ben létrehozo� és azóta is folyamatosan, bár változó inten-
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zitással fejleszte� „közös állam” képezi a legfontosabb szervezeti keretét.3 Alekszandr 
Lukasenko fehérorosz és Borisz Jelcin akkori orosz elnök 1995. május 14-én írta alá a két 
állam „közösségéről” szóló megállapodást. Ezt köve�e először egy évvel később, 1996-
ban a Szuverén Államok Közösségének létrehozása, amely már előirányozta a külpoliti-
ka és az energiapolitika összehangolását, valamint a közös valuta bevezetését. A követ-
kező évben, 1997 áprilisában pedig aláírták a Fehéroroszország és Oroszország uniójá-
nak létrehozásáról szóló nyilatkozatot. A kilencvenes évek második felében Lukasenko 
azzal az alig titkolt szándékkal támoga�a a közös állam létrehozását, hogy a betegeske-
dő Jelcin helye�eseként ő gyakorolhatná a valódi hatalmat Oroszországban is.

A helyzet Vlagyimir Putyin hatalomra kerülésével gyökeresen megváltozo�. 
Az új, erőskezű orosz elnök szintén integrációpárti volt, azonban főleg annak érdeké-
ben, hogy megszabaduljon a kellemetlenül önálló, ráadásul az orosz gazdasági támo-
gatás mia� meglehetősen drága fehérorosz partnertől. Ennek jegyében 2002. augusztus 
14-én felvete�e a két állam „végső egyesítésének” javaslatát, azaz Fehéroroszország 
beolvasztását az Orosz Föderációba. Lukasenko dühödt elutasítással reagált a hatalma 
végét jelentő orosz indítványra, és azóta minden erejével azon van, hogy megakadá-
lyozza az integráció orosz szándékok szerinti kiteljesedését.

Az uniós állam projektjének talán legjobban működő, leghatékonyabb eleme a biz-
tonságpolitikai és védelmi együ�működés, egyszerűen azért, mert ehhez mindkét ol-
dalnak határozo�, hosszú távú érdekei fűződnek anélkül is, hogy a közös állam finalité 
politique-jéről dönteni kellene. Az uniós államnak van saját védelmi stratégiája és biz-
tonsági koncepciója is, előbbit 1998. február 22-én, utóbbit 1999. április 28-án fogadta el 
az uniós állam Legfelsőbb Tanácsa. Már a putyini éra ala� keletkeze� a konkrét katonai 
együ�működés részletes kereteit lefektető védelmi doktrína, melyet 2001. december 
26-án írtak alá.

Az uniós állam védelmi jellegű tevékenységét a Miniszteri Kollégium irányítja, 
melynek tagjai mind orosz, mind fehérorosz részről a védelmi miniszterek, helye�e-
seik, valamint a két minisztérium illetékes osztályainak vezetői. Utóbbiak delegálásá-
nak fő szabálya, hogy mindig egyenlő számban kell jelen lenniük mind az orosz, mind 
a fehérorosz védelmi minisztérium képviselőinek.4

Az uniós állam költségvetésének meghatározo�, lassan növekvő részét teszik ki a 
katonai együ�működés kiadásai. Ennek aránya a 2007-es költségvetésben 12,6 száza-
lék, míg 2008-ban már 13,1 százalék. Az arányok növekedése nem feltétlenül jelenti a 
tényleges katonai kiadások arányának növekedését, a 2008-as költségvetés fő tételei 
ugyanis összevontan kezelik a biztonsági, rendvédelmi és katonai kiadásokat, amelyek 
együ�es összege a 2007-es költségvetésben még 16,4 százalék volt.5

A közös védelmi tevékenységek legfontosabb gyakorlati elemei a légvédelmi csa-
patok és a légierők együ�működése, a közös hadgyakorlatok szervezése, a védelmi 
szféra jogszabályi há�erét biztosító rendeletek összehangolása, valamint a katonai 
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felsőoktatási intézmények közö�i együ�működés. Utóbbi keretében évente mintegy  
450 fehérorosz tiszt és tiszthelye�es tanulhat orosz katonai felsőoktatási intézmények-
ben, ami hosszú távon is segíti a két ország haderejének együ�működését.6

A stratégiai dokumentumok szintje
A Fehérorosz Köztársaság jelenleg hatályos, 2001-be elfogado� nemzeti biztonsági 
koncepciója tényszerűen kĳelenti, hogy Fehéroroszország külső biztonságának leg-
fontosabb elemét az Oroszországgal fennálló szövetség jelenti.7 Előirányozza a közös 
állam további fejlesztését, ezen belül is a közös gazdasági térség kialakítását, és hang-
súlyozza a katonai együ�működés fontosságát. Ez utóbbin belül kiemeli az integrált 
légvédelmet, és előírja egy közös regionális harccsoport létrehozását is.8 

Az érvényben lévő, 2002-es fehérorosz katonai doktrína is kiemelt szerepet szán az 
Oroszországgal való együ�működésnek. Az ország területi biztonságát Oroszországgal 
együ�működve szándékozik garantálni. Kiemeli, hogy Fehéroroszország Oroszország-
gal együ�működve törekszik a regionális katonai egyensúly és biztonság fenntartásá-
ra. Hangsúlyozza emelle� a közös állam keretében létrehozo� orosz–fehérorosz „közös 
védelmi térség” és a hozzá tartozó infrastruktúra fejlesztésének fontosságát.9

Szakértői vélemények szerint készülőben van az új fehérorosz katonai doktrína, 
amely az eddigieknél nagyobb, explicitebb szerepet szán az Oroszországgal való 
együ�működésnek. Sokatmondó viszont, hogy a komplementer hatályos orosz doku-
mentumokban az orosz–fehérorosz uniós állam, és az ennek keretében folyó katonai 
együ�működés még említés szintjén sem szerepel, mindössze az általánosságban ve�
szövetségesi köteleze�ségvállalásról, illetve a FÁK-tagállamokkal való együ�műkö-
désről esik szó. Kérdéses, hogy a készülőben lévő új orosz katonai doktrínában milyen 
szerep jut majd – jut-e egyáltalán szerep – az uniós államnak.

Orosz támaszpontok Fehéroroszországban

A Szovjetunió felbomlása után a független Fehéroroszország területén két olyan volt 
szovjet katonai objektum maradt, amelyről Oroszország saját biztonságának ve-
szélyeztetése nélkül semmiképp sem mondhato� le. Az egyik a breszti körzetben, 
Gancevicsiben működő, Baranovicsi fedőnevű, nagy hatótávolságú előrejelző radarál-
lomás, amely az orosz rakétavédelmi rendszer integráns része. Miután a le�országi 
Skrundában működő hasonló állomást 1997-ben leszerelték, Baranovicsi ve�e át annak 
a feladatait is. Az objektum működéséről egy 1995-ben aláírt, 25 évre érvényes orosz–
fehérorosz megállapodás rendelkeze�. Ennek értelmében a radart legfeljebb 1200 főnyi 
orosz személyzet működteti, cserébe pedig a fehérorosz légvédelmi erők orosz terü-
leten, orosz lőtereken tarthatnak éles lőgyakorlatokat. A másik ilyen támaszpont az 
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orosz haditengerészet Vilejka melle� működő, Antej fedőnevű, nagy hatótávolságú 
átjátszóállomása, amelynek az orosz tengerala�járókkal való kapcsola�artásban van 
kulcsfontosságú szerepe.

Noha Oroszország évek óta tervezi, hogy orosz területen építe� létesítményekkel 
kiváltja az utódállamok területén „rekedt” radarállomásokat,10 a Fehéroroszországban 
működő bázisok kivételek. Ezeknek nemhogy a leszerelése nincs napirenden, de mo-
dernizálásukat is tervezik.11

Integrált légvédelem

A kilencvenes évek végétől kezdve fokozatosan zajlik a két ország légvédelmi rend-
szerének integrációja, amely mára lényegében befejeződö�. Ennek megfelelően össze-
hangolták nemcsak a radar- és riasztási rendszereket, de a katonai légi irányítást és a 
járőrözést is. Az integrált légvédelmi rendszer keretében Oroszország több lépcsőben 
modern légvédelmi fegyvereket és radarokat telepít Fehéroroszországba, ezekkel mind 
a saját, mind Minszk biztonságát növelni tudja – nem mellékesen pedig hatékonyabb 
ellenőrzést tud gyakorolni a balti térség légiforgalma fölö�.

Az orosz és a fehérorosz légvédelem integrációja nemcsak a beérkeze� információk 
megosztására és a csapatok tevékenységének összehangolására terjed ki, de közösen 
zajlik a kiképzés és a felkészítés is. A fentebb említe� 1995-ös megállapodás értelmében 
a fehérorosz légvédelmi rakétaerők orosz lőtereken végeznek éleslövészetet, és közö-
sen zajlanak a légvédelmi vezetési gyakorlatok is.12 Emelle� az orosz és a fehérorosz 
erők a FÁK, illetve a Kollektív Biztonsági Szerződés Szervezete keretében tarto� multi-
laterális gyakorlatokon is igyekeznek elsajátítani az együ�működést. A legutóbbi ilyen 
műveletre 2008. április 22-én került sor, ekkor a FÁK Egyesíte� Légvédelmi Erőinek 
gyakorlatán a nyolc tagország 110 repülőgépe ve� részt.

A két légvédelmi rendszer további integrációjának irányában hat az is, hogy 
Fehéroroszország orosz eszközökkel tervezi modernizálni légvédelmi fegyvereit. 
Ennek irányairól és lehetséges nemzetközi kihatásaira a későbbiekben még kitérek.

Védelmi ipari együ�működés

Az orosz–fehérorosz katonai viszonyrendszernek kiemelten fontos, noha a nemzetközi 
szakirodalomban méltatlanul kevés figyelmet kapó eleme a két ország védelmi ipará-
nak együ�működése. Mind orosz, mind fehérorosz oldalról fontos biztonságpolitikai 
érdekek fűződnek e viszonyrendszer fenntartásához és fejlesztéséhez, így jelenleg sem 
radikális szakítás nem képzelhető el, de még a fokozatos elhidegülés is fele�ébb va-
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lószínűtlennek tűnik. A védelmi együ�működés és különösen a védelmi ipari együ�-
működés szorosabban tartja együ� a két országot, mint bármiféle biztonságpolitikai 
megállapodás.

Különösen érdekes megfigyelni, hogy a védelmi szféra és a védelmi együ�működés 
mennyire széles „mozgásszabadsággal” bír a fehérorosz külpolitika egészéhez viszo-
nyítva. Amíg Minszk minden eszközzel igyekszik lazítani a Moszkvától való egyoldalú 
függést egy fokozatos, a gazdaság területére fókuszáló, Európa felé történő nyitással,13 
addig a védelempolitika területén a két ország kapcsolatai egyre szorosabbra és szoro-
sabbra fonódnak – valószínűleg egyébként sokkal inkább Moszkva, mintsem Minszk 
szándékainak megfelelően.

A fehérorosz védelmi ipar szovjet öröksége
A szovjet védelmi ipart a második világháború után alapvetően úgy építe�ék ki, hogy 
noha számos részegységeket és alkatrészeket gyártó üzem volt a tagköztársaságok 
területén, a végső összeszerelést végző gyárak nagyrészt mégis az Orosz SZSZK-ban 
voltak. A védelmi ipar gyártási kapacitásának mintegy hetven százaléka, a kutatási-fej-
lesztési létesítményeknek pedig csaknem négyötöde orosz területen koncentrálódo�.
Volt viszont két olyan szegmense a védelmi iparnak, ahol az orosz dominancia nem 
volt ennyire egyértelmű a többi tagköztársaság helyzetéhez képest. Az egyik a hajóépí-
tés. A hajógyárak húsz százaléka az Ukrán SZSZK területén helyezkede� el, továbbá 
volt néhány olyan termelési ág, ahol az ukrán vállalatok monopolhelyzetben voltak. 
Ilyen volt például a nagyteljesítményű hajó- és helikoptermotorok gyártása, amelyben 
az ukrajnai Motor Szics vállalatnak nem volt vetélytársa az egész Szovjetunióban. 14

A másik olyan terület, ahol az orosz védelmi ipar relatíve sebezhető volt, az elekt-
ronikai szektor, azaz a radarok, érzékelők, számítógépek, tűzvezető és navigációs be-
rendezések gyártása. Ezeknek az üzemeknek mintegy 35 százaléka működö� az Orosz
SZSZK területén kívül, főleg Ukrajnában és Fehéroroszországban,15 illetve kisebb rész-
ben a balti államokban.16

Összességében véve tehát a szovjet védelmi ipar struktúrája és földrajzi eloszlása 
az Orosz SZSZK domináns, de nem kizárólagos fölényét tükrözte. A Szovjetunió meg-
szűnése után viszont ennek a területi eloszlásnak az le� a következménye, hogy több 
létfontosságú gyártási kapacitás Oroszoroszágon „kívül rekedt”. Még ha a szóban for-
gó üzemek csak alkatrészeket, és nem komple� rendszereket gyárto�ak is, hiányuk 
súlyosnak, több mint másfél évtizedig pótolhatatlannak bizonyult. Az orosz védelmi 
ipar tehát „megörökölt” egyes külső függéseket, ez pedig jelente� bizonyos tárgya-
lási pozíciót a kulcsüzemeket birtokló utódállamoknak. Ukrajna helyzete volt ilyen 
szempontból a legelőnyösebb, részben az ukrán területen lévő nagyszámú kutatási és 
gyártási létesítmény mia�, részben pedig az orosz Fekete-tengeri Flo�a érzékeny hely-
zetéből adódóan. 
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Ami Fehéroroszországot illeti, Minszk is megörökölt néhány olyan üzemet, amelyek 
termékei a felbomlás után is kiemelten fontosak, egyes esetekben nélkülözhetetlenek ma-
radtak Oroszország számára. Ilyen volt például a Minszki Autógyár (MAZ), a Boriszovi 
Harckocsigyár, illetve az érzékelőket és tűzvezető berendezéseket gyártó Peleng vállalat.

Természetesen az újonnan függetlenné váló köztársaságok függése Oroszországtól 
sokkal súlyosabb volt, mintsem Moszkva függése tőlük, nemcsak a védelmi ipar, de 
a gazdaság szinte minden területén. Mégis, ami a szűkebben ve� védelmi ipart illeti, 
összességében véve a szovjet időszak örökségeként a posztszovjet térségben az utód-
államok védelmi iparai számos területen kölcsönös függésben maradtak egymástól. 
Ezeket a függőségeket a legtöbb utódállam igyekszik – az Oroszországhoz fűződő ál-
talános viszonyukat tükrözve – vagy csökkenteni, vagy legalábbis kiegyensúlyozni.  
Az egyetlen kivétel Fehéroroszország. 

A fehérorosz–orosz védelmi ipari együ�működés
Jelenleg a Fehéroroszország és Oroszország közti védelmi ipari együ�működés szabá-
lyozási kereteit – hasonlóan a korábban ismertete� általános katonai együ�működés-
hez – négy különálló egyezménycsoport biztosítja. Ezek a kétoldalú egyezmények, a 
FÁK-keretben zajló együ�működés, a Kollektív Biztonsági Szerződés Szervezete, vala-
mint a fehérorosz–orosz közös állam mint jogi keret.

Az első az 1994. május 20-án aláírt kétoldalú keretegyezmény a védelmi ipari együ�-
működésről.17 Az azóta eltelt években számos módosítást és kiegészítést végeztek az 
egyezményen, többnyire újabb és újabb fejlesztési projektekhez kapcsolódóan, de még 
mindig hatályos. 

A második a Független Államok Közössége, amelynek szintén van védelmi ipari 
együ�működési eleme. Hozzá kell tenni azonban, hogy a FÁK-on belül ez valójában 
egyáltalán nem hangsúlyos terület: a vonatkozó egyezmény hiába teremti meg a lehető-
ségét például FÁK-keretben zajló szabványosítási vagy modernizációs projekteknek,18 
valójában a szervezet védelmi együ�működése inkább a szerveze� bűnözés elleni 
harcra és a határbiztonságra fókuszál. 

A harmadik ilyen keret a Kollektív Biztonsági Szerződés Szervezete. Noha a szer-
vezet jelenlegi fő tevékenységi köre a határbiztonsághoz, a szerveze� bűnözés elleni 
harchoz, illetve a válságkezeléshez kapcsolódik, van egy a védelmi ipar szempontjából 
kiemelten fontos eleme is, az, hogy a tagállamok belföldi áron vásárolhatnak orosz 
fegyvereket. A szervezet 2007. októberi dusanbei találkozóján Vlagyimir Putyin külön 
is kiemelte, hogy a kedvezményes ár lehetősége nemcsak a tagállamok hadseregeire, 
hanem különleges szolgálataira és egyéb erőszakszervezeteire is vonatkozik.19 

Az orosz–fehérorosz védelmi ipari együ�működés legfontosabb és legmélyebb szer-
vezeti keretét azonban nem ezek, hanem a két állam közö� meglévő, az „uniós állam” 
létrehozásáról és működéséről szóló szerződések biztosítják. Az uniós állam keretében 
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zajló védelmi ipari együ�működés konkrét részleteiről azonban, éppen a kérdés ak-
tualitása mia� igen kevés információ láto� csak nyilvánosságot.

Ennek ellenére általánosságban érdekes megfigyelni az orosz–fehérorosz védelmi 
ipari együ�működés alakulását, ha összevetjük Oroszország és a többi posztszovjet 
tagköztársaság hasonló viszonyával. A kétezres évekre az a tendencia jellemző, hogy 
Moszkva igyekszik szabadulni az „öröklö�” külső függésektől: a szóban forgó gyár-
tási kapacitásokat vagy kiépíti orosz területen is, vagy, ha erre nincs lehetőség, nem 
habozik akár nyugati cégekkel is szerződni, csökkentendő a posztszovjet függést.20  
Ez kiemelten vonatkozo� az ukrán irányra, Moszkva minden eszközzel igyekszik csök-
kenteni meglévő függőségeit a narancsos forradalom utáni Ukrajnától. 

Az orosz–fehérorosz viszony e ebben is kivétel, mivel a védelmi ipari együ�mű-
ködés egyes területeken éppenséggel szorosabbá vált. Ami a konkrét példákat illeti, a 
mai napig kizárólag a fehérorosz MAZ gyár állítja elő az orosz Sz–300-as és Sz–400-as 
önjáró légvédelmi rakétarendszerek gumikerekes változatának alvázát, de szintén fe-
hérorosz gyártmányú a Topol–M interkontinentális ballisztikus rakéta mobil változa-
tának hordozó járműve is. Oroszországot láthatóan nem zavarja ez a függés, sőt igyek-
szik szorosabbra vonni a katonai együ�működést a védelmi ipar területén is. Az orosz 
Berĳev repülőgépgyár például nemrégiben te� javaslatot fehérorosz vállalatokkal való 
közös fejlesztési projektek indítására.21

Orosz–fehérorosz együ�működés a fegyverexport területén

Az orosz–fehérorosz katonai viszonyrendszernek talán a legkevésbé ismert, viszont a 
nemzetközi biztonság szempontjából legfontosabb területe a fegyverexport területén 
zajló együ�működés. Oroszország kül- és biztonságpolitikájában tradicionálisan ki-
emelt szerep jut az orosz fegyverek külföldre történő eladásának, a kilencvenes évek 
végére pedig Fehéroroszország is a világ vezető fegyverexportőrei közé emelkede�. 
A két ország egyre szorosabb katonai együ�működése kiterjed a nemzetközi fegyver-
piacokon való megjelenésre is.

Fehéroroszország a nemzetközi fegyverkereskedelemben
Az ország nagyszámú, szükségleteit messze meghaladó mennyiségű hagyományos 
fegyvert és katonai felszerelést „örökölt” a Szovjetuniótól. A frissen függetlenné vált 
köztársaságnak, különösen az 1991 és 1994 közö� folytato� semlegességi politika fé-
nyében nem volt szüksége ilyen nagyságú készletekre, annál fontosabb volt viszont 
az eladásukból származó bevétel. Lukasenko hatalomra kerülése után pedig már 
nemcsak a készletek és a felvevőpiac, de az állami szándék is ado� volt hozzá, hogy 
Fehéroroszország a világ legnagyobb fegyverexportőrei közé emelkedjen.
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Jelenleg a fehérorosz fegyverexport központi irányító szerve az Állami Védelmi 
Ipari Bizo�ság.22 Négy fehérorosz vállalatnak vannak olyan engedélyei, amelyek le-
hetővé teszik fegyverek, katonai felszerelések illetve ke�ős felhasználású termékek23 
exportját. A legnagyobb ezek közül a Beltehekszport, a másik három vállalat a 
Belszpecvnyestehnika, a Beloruszintorg és a Belvnyespromszervisz. Természetesen 
sokkal több cég és vállalat foglalkozik fegyverek és katonai felszerelések gyártásával. 
Például mind a már említe� MAZ, mind a Minszki Kerekes Traktorgyár (MKTZ) nagy 
számban állít elő katonai és ke�ős felhasználású termékeket, így például gumikerekes 
és lánctalpas alvázakat különféle légvédelmi, tüzérségi rendszerek, mobil vezetési pon-
tok stb. számára. Termékeiket exportálni azonban csak a fentebb említe� négy vállala-
ton keresztül, az Állami Védelmi Ipari Bizo�ság felügyelete melle� tudják.

„Öröklö�” szovjet fegyverek exportja
Fontos megjegyezni, hogy azon fegyverek, amelyeket Fehéroroszország a különféle 
nemzetközi fegyverkereskedelemmel foglalkozó adatbázisok tanúsága szerint a kilenc-
venes évek második felétől kezdve exportált, többségükben használt, a szovjet időkből 
örökölt eszközök voltak. A használt eszközök részesedését a fehérorosz fegyverexport 
egészében legjobban talán a Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI) 
által működtete� Arms Transfer Database24 adatbázis mutatja ki, ahol minden egyes té-
tel melle� megjegyzésként szerepel, ha az ado� eszköz fehérorosz eredetű volt, azaz de 
facto használt. Jól használható az ENSZ által működtete� United Nations Register for
Conventional Arms25 adatbázis is, bár hátránya, hogy csak a tagállamok által önként 
bejelente� adatokat tartalmazza.

A használt, de még jó állapotban lévő volt szovjet fegyverek nagy népszerűségnek 
örvendtek és örvendenek ma is, elsősorban a harmadik világ és különösen Afrika or-
szágai közö�. Egyrészt ezen államok közül történelmük során többen is ápoltak hosz-
szabb-rövidebb ideig szoros kapcsolatot a Szovjetunióval, ez pedig szinte törvénysze-
rűen vonta maga után nagy mennyiségű szovjet fegyver beáramlását az ado� ország-
ba, például a helyi fegyveres erők modernizáláshoz nyújto� „testvéri” segítség for-
májában. Ennek köszönhetően tehát a haderejükben szovjet gyártmányú fegyvereket 
rendszeresítő országok a kilencvenes években stabil felvevőpiacát jelente�ék a szovjet 
utódállamok számára szükségtelen, néha talán elavult, de megbízható, és – ami en-
nél is fontosabb – már jól ismert haditechnikai eszközöknek. Másrészt a használt volt 
szovjet fegyvereknek ismertségük, megbízhatóságuk és kezelésük relatív egyszerűsége 
melle� volt még egy óriási előnyük, mégpedig a modern, nyugati eszközöknél nagy-
ságrendekkel alacsonyabb ár. Továbbá a posztszovjet államok a kilencvenes években a 
tapasztalatok szerint jóval kevésbé bizonyultak válogatós exportőrnek, mint a nyugat-
európai országok, azaz különösebb morális fennakadások nélkül szállíto�ak fegyvert
ado� esetben polgárháborús térségekbe is.
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Ami Fehéroroszországot illeti, Lukasenko hatalomra kerülése a fegyverexport szer-
kezetében és irányaiban is jelentős változást hozo�. Az 1992 és 1995 közö�i időszakban 
Minszk a nyilvánosságra került adatok szerint saját készleteiből csak kis mennyiségben 
szállíto� fegyvert külföldre, az egyetlen nagyobb tétel az Angolának 1993-ban bolgár 
közvetítéssel elado� 21 darab BMP–1-es harcjármű volt.26 Az 1992-ben Észak-Koreának 
elado� 19 darab orosz harckocsi27 már az orosz fegyverek Fehéroroszországon keresz-
tül történő exportjának kezdetét jelzi, erre a későbbiekben bővebben kitérek.

A kilencvenes évek második felében aztán, párhuzamosan a politikai irányváltás-
sal, lendületet ve� a fehérorosz fegyverexport mind volumenét, mind a célországok 
számát tekintve. A SIPRI Arms Transfer Database összesíte� adatai szerint 1996-ban
Fehéroroszország a világ 14. legnagyobb fegyverexportőre volt, 1997-ben már a tizen-
egyedik, 1999-ben és 2000-ben pedig a nyolcadik (!)28, ami az ország méreteit figyelembe
véve mindenképpen rendkívüli, ha nem is feltétlenül számít pozitív teljesítménynek. 
Ekkoriban a fehérorosz fegyverek legnagyobb vásárlói Angola, Algéria és Peru voltak, de 
jelentős mennyiségű fegyvert vásárolt Marokkó, és ekkor kezde� felfutni a Szudánba irá-
nyuló export is. Természetesen nemcsak harmadik világbeli, sokszor (polgár)háborúban 
álló országok vásároltak fegyvereket Fehéroroszországtól. A kilencvenes éveket tekintve 
Magyarország a vásárlók erős középmezőnyében helyezkedik el az 1996-ban Minszktől 
13 millió dollár értékben beszerze� száz darab használt T–72-es harckocsival. 

A szovjet időkből örökölt katonai eszközök „egyszerű” exportja melle� a fehérorosz 
védelmi ipar jelentős bevételforrása ezek modernizációja, majd a felújítást követő ex-
portja is. A vásárlók szempontjából az elavult, de felújíto� fegyverrendszerek még min-
dig olcsóbbak, mint a teljesen új eszközök beszerzése, ráadásul az esetek nagy több-
ségében a vásárló az alapmodellt már ismeri, így az felújíto� eszközök kezelésének 
elsajátítása sokkal gyorsabb, és egyszerűbb a karbantartás megszervezése is.

Tucatnyi esetet lehet felsorolni régi, de felújíto� fegyverrendszerek export-
jára, Marokkó, Jemen és Uganda is nagy számban vásárolt ilyen eszközöket 
Fehéroroszországtól, döntően T–72-es harckocsikat és harci helikoptereket. Az ugan-
dai példa különösen érdekes: Kampala először 1997-ben rendelt négy modernizált 
Mi–24-es támadó helikoptert Fehéroroszországtól. A második géppár leszállítására 
nem került sor, miután kiderült, hogy az első két helikoptert Fehéroroszország nem a 
szerződésnek megfelelően újíto�a fel.29 Hat évvel később Fehéroroszország jóval meg-
bízhatóbb partnernak bizonyult, az ugandai kormány által 2003-ban tízmillió dollár 
értékben rendelt, három darab modernizált Mi–24-est problémamentesen leszállíto�a.
Az eset jól példázza, hogy a vásárlók szempontjából mennyire értékes az olyan beszál-
lító, aki hajlandó a polgárháborús állapotok ellenére is modern fegyvereket eladni az 
ado� országnak.

A kétezres évek eleje egyébként bővelkede� helikopter-rendelésekben, amelyek 
közül nem is az ugandai eset a legfigyelemreméltóbb. Egy évvel korábban, 2002-ben 
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Nepál rendelt Fehéroroszországtól két darab, rendőrségi feladatokra használandó 
Mi–8/17-es helikoptert a maoista lázadók elleni harc céljára – az üzletet pedig a brit 
kormány finanszírozta.30 

Orosz fegyverek reexportja
Míg a kilencvenes években a Fehéroroszország által exportált fegyverek legnagyobb 
része a megöröklö� szovjet készletekből származo�, addig a kétezres évek elejétől 
kezdve még a nyilvános adatbázisok információi alapján is kimutatható, hogy egyre 
fontosabbá vált az orosz fegyverek Fehéroroszországon keresztül történő reexportja. 
Oroszország számára több okból is előnyös Fehéroroszországon keresztül bonyolítani 
a fegyverexport egyes részeit. Egyrészt ahogy a két ország védelmi integrációja halad 
előre, Moszkva biztos lehet benne, hogy a fegyverszállítmányok Fehéroroszországon 
keresztül is elérik kívánt céljukat. Másrészt ilyen módon a háborús övezetekbe, esetleg 
a „lator államokba”31 irányuló export erkölcsi és politikai felelőssége Minszket terheli. 
A jelenlegi fehérorosz rendszernek, „Európa utolsó diktatúrájának” image-e a nyugati 
világban már kellően negatív ahhoz, hogy ezen néhány fegyverszállítmány érdemben 
ne rontson.

Az Észak-Koreába irányuló említe� 1992-es transzfer nagy valószínűséggel egy még 
a hidegháború idején megkötö� szovjet szerződés lebonyolítása volt. Így az első olyan 
nyilvánosságra kerülő esetnek, amikor Fehéroroszország modern orosz fegyverrend-
szereket exportált, egy Angolával 1997-ben aláírt szerződés tekinthető, melynek értel-
mében Fehéroroszország vállalta húsz Szu–24MK bombázó repülőgép szállítását, s a 
megállapodásnak 2000–2001 folyamán eleget is te�. Legalábbis részben biztosan orosz 
eszközök reexportjáról volt szó, hiszen Fehéroroszország nem gyárt ilyen gépeket, vi-
szont a szovjet időkből örökölt 34 darab Szu–24MK a mai napig a fehérorosz légierő 
állományában van32 – azaz az Angolába elado� húsz repülőgépnek máshonnan kelle�
származnia. 

A kutató dolgát jelentősen nehezíti, hogy körülbelül 2004 után a nyilvános adatbá-
zisokban már nem szerepelnek a Fehéroroszországon keresztül zajló orosz reexportra 
vonatkozó adatok. Ezeknek a tranzakcióknak a feltérképezésében így legfeljebb egy-
egy újságcikkre, illetve a fentebb alkalmazo�hoz hasonló indirekt módszerekre lehet 
hagyatkozni, de a kilencvenes évek vonatkozásában igen jól használható, szisztemati-
kus adatok erre az időszakra már nem állnak rendelkezésre.33 

A nemzetközi szakirodalomban egyébként a jelenleg zajló konfliktusok közül leg-
inkább a darfúri válságot szokták emlegetni, mint a Fehéroroszországon keresztül be-
szerze� orosz fegyverek megjelenési területét. Legutóbb 2008 júliusában közölte éppen 
egy szudáni újság, hogy a kartúmi kormány 12 darab orosz MiG–29-es vadászrepülő-
gépet vásárolt Fehéroroszország közvetítésével.34 A hivatalos cáfolatokat nem számít-
va ezú�al sincs mód az állítás valóságtartalmának ellenőrzésére.
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Ese�anulmány – Venezuela
Nagy nyilvánosságot kapo� Hugo Chávez venezuelai elnök 2006. júliusi moszkvai lá-
togatása, melynek során egy nagy, másfél milliárd dollár értékű fegyverszállítási szer-
ződést írt alá. Ennek keretében Oroszország vállalta, harci repülőgépek, helikopterek 
és AK–103-as gépkarabélyok szállítását. Chávez két napra Minszkbe is ellátogato�, út-
járól azonban nem jelentek meg érdemi információk a sajtóban. Hazautazása után vi-
szont a venezuelai azzal dicsekede� az egyik helyi újságnak, hogy „orosz és fehérorosz 
barátaink segítségével” modernizálják a venezuelai légierőt és légvédelmi rendszert. 
Majdnem egy évvel később, 2007 márciusában Fehéroroszország és Venezuela egy sor 
együ�működési megállapodást írt alá, köztük védelmi ipari egyezményt is.35 Végül 
az idén márciusban hivatalos források is közölték, hogy Fehéroroszország új, modern 
légvédelmi rendszerrel fogja ellátni Venezuelát.36 A fehérorosz parlament 2008 áprili-
sában ratifikálta a vonatkozó egyezményt.37

A hírekben említe� Sz–300-as légvédelmi rendszerek szállításával az egyetlen prob-
léma, hogy Fehéroroszország nem gyárt ilyen eszközöket. Való igaz, hogy a fehérorosz 
MAZ vállalat állít elő alvázakat az orosz Sz–300-as és Sz–400-as rakétarendszerek gu-
mikerekes változatához,38 maga a fegyver azonban orosz. Feltételezhetően a szóban 
forgó rendszerek esetében az összeszerelés utolsó fázisát, legalábbis papíron, fehér-
orosz területen végzik, így azok az exportnyilvántartásban mint fehérorosz termékek 
jelennek majd meg, a valódi szállító azonban Oroszország. Hasonló a helyzet a Tor M1 
mobil légvédelmi rakétarendszerrel is, amely iránt Venezuela szintén érdeklődik.

Idén pedig, majdnem napra pontosan, ismétlődni látszanak a két évvel ezelő�i ese-
mények. Július 22-én Chávez elnök ismét Moszkvába látogato�, és többek közö� nagy-
léptékű fegyverbeszerzésről tárgyalt Dmitrĳ Medvegyev elnökkel és Vlagyimir Putyin 
miniszterelnökkel. Venezuela ezú�al körülbelül egymilliárd dollár értékben szándé-
kozik orosz fegyvereket vásárolni: a listán három dízelmeghajtású tengerala�járó, és 
20 Tor M1 mobil légvédelmi rakétarendszer szerepel.39 Aláírtak emelle� egy másik, 
hosszabb távú keretegyezményt is, Il–76-os szállító repülőgépek, T–90-es harckocsik és 
vállról indítható légvédelmi rakéták szállításáról.

Július 23-án Chávez egynapos munkalátogatás keretében Minszkben ismét talál-
kozo� Lukasenko elnökkel. Megbeszélésükön az olajipari együ�működés melle�
szóba került a védelmi ipar is, bár konkrét részleteket nem hoztak nyilvánosságra. 
Fehéroroszország már korábban vállalta, hogy a venezuelai légvédelmi rendszer mo-
dernizálásához kiképzéssel és szakértők küldésével is hozzájárul.40 

Noha a mostani Chávez-látogatás értékelése még korai volna, annyi bizonyossággal 
állítható, hogy Venezuela a jövőben is kiemelt fontosságú expor�erülete lesz mind az 
orosz, mind a fehérorosz védelmi iparnak, így – elsősorban a légvédelem területén – a 
Moszkva és Minszk közti együ�működésnek is. A jelenleg hozzáférhető információk 
alapján várható, hogy a fegyvereket Oroszország szállítja majd, akár saját jogán, akár 
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Fehéroroszországon keresztül, míg Minszk a kiképzésben és a rendszer venezuelai ki-
építésében nyújt majd segítséget. 

A fehérorosz fegyveres erők modernizációja – reexportforrás?
Nagy botrányt kavart 2008 januárjában a Jane’s nemzetközi katonai szaklap cikke, 
melyben azzal vádolta Fehéroroszországot, hogy kétütegnyi elavult, „létszám fele�i” 
Sz–300PT rakétarendszert szándékozo� eladni Iránnak.41 A fehérorosz és az orosz fél 
is hevesen tagadta a cikk állításait, mind januárban, mind 2008 júliusában azután, hogy 
a Jerusalem Post lényegében megismételte a januári vádakat.42

Felvetődhet a kérdés, vajon Fehéroroszországnak vannak-e további „létszám fele�i” 
légvédelmi fegyverei. A válasz nemcsak hogy határozo�an pozitív, de súlyos aggoda-
lomra adhat okot az is, hogy a fehérorosz légvédelmi rendszer jelenleg zajló, orosz 
segítséggel végrehajto� modernizációja következtében jóval több légvédelmi rakéta-
rendszer válhat „fölöslegessé,” mint a januári hírekben szereplő két üteg Sz–300-as.

A szovjet időkben terveze� Sz–300-as rendszerek első modernizált, orosz gyárt-
mányú változatait 2006-ban állíto�ák rendszerbe Fehéroroszországban.43 A Közép-
Európába telepítendő amerikai rakétavédelmi rendszerre válaszul Fehéroroszország 
2007-ben bejelente�e, hogy „számos” példányt szándékozik vásárolni a jelenleg leg-
modernebb orosz légvédelmi rakétarendszerből, az Sz–400-asból. Te�e ezt Minszk
annak ellenére, hogy az ország az emelkedő orosz energiaárak következtében súlyos 
gazdasági nehézségekkel küzd, ilyen helyzetben pedig a fegyveres erők modernizáció-
ja konkrét fenyegetés hiányában általában viszonylag alacsony prioritást élvez. A fegy-
verbeszerzési szándék eredetét mindenesetre jól demonstrálta, hogy a döntést először 
érdekes módon nem a fehérorosz védelmi minisztérium, hanem Alekszandr Szurikov, 
a Minszkbe akkreditált orosz nagykövet jelente�e be.44 Az Sz–400-as rendszer annyira 
új, hogy jelenleg Oroszország is csak egyetlen működőképes zászlóaljat állíto� had-
rendbe, amelyet Moszkva körül állomásoztat. Ennek ellenére Szurikov egy újabb, 2008. 
februári nyilatkozatában megerősíte�e a beszerzés lehetőségét.45

Egy hónappal korábban a Fehérorosz Állami Védelmi Ipari Bizo�ság elnöke, Nyikolaj 
Azamatov 2010-re becsülte a megrendelt két Sz–400-as zászlóalj hadrendbe állítását.46 
Jelenleg a fehérorosz légvédelmi rendszer gerincét három zászlóaljnyi Sz–300PT és egy 
zászlóalj modernizált Sz–300V alkotja, néhány régebbi eszközzel kiegészítve.47 

Feltételezve tehát, hogy Fehéroroszország nem készül arra, hogy csaknem megdup-
lázza rendszerben tarto� légvédelmi eszközeinek számát, felvetődik a kérdés, hogy a 
két zászlóaljnyi modern Sz–400-as megérkezése után mi lesz a sorsuk a rendszerből 
kivont Sz–300-asoknak? Véleményem szerint határozo�an fennáll a veszélye annak, 
hogy a másfél-két év múlva feleslegessé váló légvédelmi rakétákat Minszk legalább 
részben megpróbálja majd exportálni. Az eddigi tapasztalatok pedig azt mutatják, 
hogy a fehérorosz vezetés nem különösebben válogat a vásárlók közö�.
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Összegzés

Az Oroszország és Fehéroroszország közti katonai együ�működés sok szempontból 
ellentétét képezi a Minszk részéről az utóbbi években megjelenő, fokozatos, de hatá-
rozo�, Nyugat-Európa felé történő nyitási szándéknak. Amíg a fehérorosz külpoliti-
kai és gazdasági vezetés óvatos liberalizációs lépésekkel igyekszik enyhíteni az ország 
Moszkvától való függésén, az uniós állam projektjének kiteljesítése pedig csaknem hat 
éve stagnál, addig a védelmi szférában egyre közelebb és közelebb kerül egymáshoz 
a két ország. Úgy is lehet fogalmazni, hogy a védelmi szféra sajátosan önálló módon 
viselkedik a fehérorosz kül- és biztonságpolitika egészén belül. Külön is érdekes, hogy 
a külpolitikai téren egyébként rendkívül aktív, és néha a saját adminisztrációját is meg-
lepő mértékben kezdeményezőkész Lukasenko elnök mennyire visszafogo�, amikor
katonai védelmi kérdésekről esik szó.

A közeledés nemcsak a stratégiai dokumentumokban és deklarációkban érhető tet-
ten, de kifejeze�en árulkodók az amerikai rakétavédelmi rendszerre ado� válaszok is. 
Fehéroroszország olyannyira magáévá te�e a Közép-Európába telepítendő amerikai 
rakétavédelmi rendszerben fenyegetést látó orosz álláspontot, hogy nemcsak légvédel-
mi rendszerét szereli fel – gyaníthatóan orosz nyomásra – a legmodernebb, az amerikai 
fegyverek fenyegetését elhárítani képes orosz rendszerekkel, de előrehalado� tárgyalá-
sok folynak arról is, hogy orosz Iszkander–M föld–föld rakéták kerüljenek a fehérorosz 
haderő állományába. Ezeknek deklaráltan az volna a céljuk, hogy szükség esetén csa-
pást mérhessenek az amerikai rakétavédelmi rendszer lengyelországi és csehországi 
bázisaira – noha egyébként ez a szemlélet teljes mértékben ellentétes az alapvetően 
védelmi jellegű fehérorosz katonai felfogással. 

A fentiek melle� a védelmi ipar és a fegyverkereskedelem területén meglévő 
együ�működések is igazolni látszanak, hogy Oroszország – függetlenül a minszki 
vezetés egyes rétegeinek nyugati irányú nyitási kísérleteitől – hosszú távon számít 
Fehéroroszországra mint katonai szövetségesre. Ellentétben a posztszovjet térség töb-
bi államával, Fehéroroszország viszonylatában Moszkva nem igyekszik szabadulni a 
szovjet időszak iparszerkezetéből örökölt külső függéseitől, és egyelőre nem tervezi 
fehéroroszországbeli katonai bázisainak leszerelését sem.

Kérdéses, hogy a katonai szövetség milyen hatást gyakorol a két ország további 
integrációjára. Elképzelhető, hogy az uniós állam projektjének – a minszki vezetés 
erős ellenállásába ütköző – kiteljesítése helye� az orosz politika egy korlátozo�abb,
a védelmi szféra területére kiterjedő integráció megvalósítását tekinti majd fő céljá-
nak. Ezt egyelőre még korai lenne azonban biztosan kĳelenteni. Jelen pillanatban in-
kább az érzékelhető, hogy az utódlással, illetve a hatalom átstrukturálódásával elfog-
lalt Oroszország egyelőre még nem alakíto� ki hosszú távú, stratégiai koncepciót a 
Fehéroroszországhoz fűződő viszony jövőjéről.
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