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 Az európai biztonság- és védelempolitikai kezdeményezések (2.) 

Összefoglalás: A közelmúlt geopolitikai változásai és az Európai Unió belső di-
namikái következtében jelentős változások történtek az európai biztonság és 
védelempolitika területén. Ezzel összefüggésben az európai politikai diskurzusnak 
részévé vált az a tétel is, hogy idővel Európa önállóan is képes legyen a világpolitiká-
ban bekövetkező változásokra reagálni és a saját védelméről gondoskodni. A jelen 
(kétrészes) tanulmány1 alapvető célja az, hogy az európai védelmi kezdeményezé-
seket – politikai és intézményi kontextusba helyezve – megvizsgálja és értékelje.

Az első rész az EU védelmi ambíciójának a transzatlanti politikai-stratégiai kon-
textusát és a NATO-hoz való viszonyát ismertette, majd részletesen foglalkozott 
azzal a kérdéssel, hogy egy közös európai haderő felállításának milyen politikai 
és intézményi feltételei lennének. A második rész az – EU keretében és azon túl 
megfogalmazott – eddigi európai védelmi kezdeményezések eredményeit vizsgálja 
meg, s az elemzendő folyamatokat a magyar biztonság- és védelempolitika pers-
pektívájából is értékeli.

Abstract: The recent negative development in Europe’s security environment and 
the internal dynamics of the European Union have led to significant changes in 
European security and defense policy. Within this context, the goal of a Europe able 
to react to the geopolitical changes and capable of defending itself on its own has 
become a recurring theme in the European political discourse. The main objective 
of this two-volume study is to examine and evaluate the recent European defense 
initiatives placing them in a political and institutional context.

The first part of the study examined the political-strategic context of the 
European defense initiatives and its relation towards NATO then conducted an in-
depth analysis about the political and institutional conditions of the creation of a 
European army. The second part examines how far have recent European defense 
initiatives developed (including those which were devised within the EU framework 
and those outside of it) and evaluates the developments from the perspective of 
Hungarian security and defense policy as well.

1 A tanulmány elkészítésében közreműködött: Csiki-Varga Tamás (NKE SVKK), Etl Alex (NKE 
SVKK), Molnár Anna (NKE NETK), Tálas Péter (NKE SVKK), Wagner Péter (KKI).
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AZ EURÓPAI VÉDELMI KEZDEMÉNYEZÉSEK
TARTALMI ÉRTÉKELÉSE

Állandó strukturÁlt együttműködés
(Permanent Structured cooPeration, PesCO)

A PESCO a jelenlegi formájában az „ambiciózus és exkluzív” (a csatlakozáshoz 
szigorú feltételeket előíró) francia és az inkluzív (a lehető legtöbb tagállam 
bevonását megcélzó) német elképzelés közül inkább az utóbbi koncepciót 

tükrözi.2
A PESCO mai keretei a lisszaboni szerződésben vele kapcsolatban lefektetett 

rendelkezéseknek csak egy szeletét ölelik fel, és a ténylegesen alkalmazott sza-
bályai alapvetően a katonai képességfejlesztésre irányulnak. Az együttműködésen 
belül jelenleg két programcsomag keretében összesen 34 projekt végrehajtása 
zajlik; a második csomagot 2018. november 20-án fogadták el. Az első felajánlási 
fordulóban jóváhagyott 17 projekt egyfajta tesztként is értékelhető, mivel esetükben 
kisebb méretű, egyszerű programokról van szó, kevés konkrét képességfejlesz-
téssel. Az egyik kivétel a páncélozott szállítójárműre vonatkozó, olasz vezetésű 
PESCO-projekt, amelyben Magyarország megfigyelői státusszal bír. Külön kieme-
lendő az is, amely a válságkezelési műveletek központjának a létrehozását segíti 
elő,3 illetve az a holland vezetésű program, amely a katonai mobilitásra, alapvetően 
az infrastrukturális beruházásokra fókuszál, így kiemelt figyelmet kap az EU–NATO-
együttműködésben is. A jelenleg futó projektek egyik hátránya, hogy – tekintettel 
azok kis mértékére és marginális katonai jelentőségére – nem lesznek alkalmasak 
a PESCO-ban rejlő potenciál valódi felmérésére és értékelésére. Az újabb projekt-
javaslatok ambiciózusabb elemei (pl. Medium Altitude Long Endurance Remotely 
Piloted Aircraft System [közepes repülési magasságú, hosszú repülési idejű, táv-
irányítású légijárműrendszer, MALE RPAS]) viszont a tagállamok PESCO iránti 
elkötelezettségének növekedését jelzik.

Ugyanakkor az eddigi, igen rövid időre visszatekintő tapasztalatok azt vetítik 
előre, hogy a PESCO önmagában és a jelenlegi formájában nem lesz alkalmas a ma-
gasabb európai ambíciószint által elvárt képességek alapjainak a megteremtésére. 

2 Ennek értelmében a jelenleg működő PESCO keretében ún. kötelezőbb vállalásokat („more 
binding commitment”) tesznek a tagállamok egyes katonai képességfejlesztési programok 
közös megvalósítására, amelyek mérhetővé és számon kérhetővé teszik az egyes résztvevők 
teljesítményét. Ez utóbbi mindenképpen újszerű a CSDP keretében, és ez távlati szempontból 
az ambiciózusabb megközelítést sem zárja ki.

3 Az EUFOR CROC egy olyan lista összeállításáról szól, amely az uniós katonai műveletek 
végrehajtásához szükséges erők felállítását segítené, és a folyamatot gyorsítaná, vagyis a ké-
pességfejlesztési célkitűzésekhez (Helsinki Headline Goal 2003) visszatérve segítené a 60.000 
fős gyorsreagálású haderő összeállítását. Molnár, 2018.
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Jóllehet az együttműködés kiinduló pontja az arra hajlandó és képes tagállamok 
gyorsabb védelmi integrációjának az elősegítése, a jelenlegi formájában inkább a 
korábbi európai képességfejlesztési kezdeményezések (pl. Smart Defence [Okos 
Védelem]) sorába illeszthető, és majd csak az ellenőrzési-számonkérési mecha-
nizmusok gyakorlati hatékonysága, a konkrét projektek végrehajtásának alakulása, 
valamint a tagállamok elkötelezettségének a tartóssága fogja megmutatni, hogy 
azokon mennyiben lép túl.

Tekintettel a hazai külpolitikai szempontokra és a védelmi szféra kapacitásaira, 
Magyarország a PESCO kapcsán alapvetően a német elképzeléseket támogatta, 
akárcsak általában a térség más EU-tagállamai (Lengyelország, Csehország, a 
baltiak, Románia). A PESCO-nak ugyanis van műveleti aspektusa is, ám a tagálla-
mok a vonatkozó rendelkezéseket egyelőre nem töltötték meg lényegi tartalommal. 
Ennek hátterében a tagországok jelentős részének a műveleti követelmények EU-
szinten történő meghatározásával szembeni ellenállása áll. Megjegyezendő, hogy a 
PESCO erőteljes német támogatásában fontos szerepet játszik az a tényező, hogy 
az elkerülhetetlennek látszó védelmi költségvetési emeléseket „uniós köntösben” 
lehessen megjeleníteni a német választópolgárok előtt, tekintettel a társadalomnak 
a hadseregfejlesztéssel kapcsolatos ambivalens percepcióira, valamint a német 
biztonságpolitika egyre erőteljesebb európai integrációs beágyazottságára.

Az egyes PESCO-projektekre vonatkozó javaslatok a részes nemzetektől 
származnak, a projektcsomag kialakításában azonban – a kormányközi jellegéből 
adódóan – fontos szerepet kapott az Európai Védelmi Ügynökség (European 
Defence Agency, EDA). Az ügynökség a gyakorlatban az EU Katonai Törzsével 
(European Union Military Staff, EUMS) és az Európai Külügyi Szolgálattal (European 
External Action Service, EEAS) együttműködésben a PESCO-titkárság feladatait látja 
el. A PESCO-projektek végrehajtására és értékelésére vonatkozó eljárási szabályok 
azonban még folyamatosan formálódnak, és viták tárgyát képezik.4

2018 második felében a PESCO-val kapcsolatos legnagyobb viták a harmadik 
államok részvétele körül folytak. A végső megállapodás 2019-ben  kerülhet nyilvá-
nosságra, de a Politikai és Biztonsági Bizottság (Political and Security Committee, 
PSC) szintjén már létrejött kompromisszumos egyezmény összességében szigorú 
feltételrendszert ír elő e tekintetben. Ebben a kérdéskörben kiemelt ügy a brexit 
utáni helyzet, vagyis az Egyesült Királyság jövőbeni kapcsolódása a PESCO-hoz 
és általában az EU közös biztonság- és védelempolitikájához (Common Security 
and Defence Policy, CSDP), de más államok – különösen az Amerikai Egyesült 
Államok, Törökország és Norvégia – részvételének feltételei is terítékre kerültek. 
E vitában Franciaország (német támogatással) alapvetően szigorúbb, elzárkózó 
álláspontot képviselt, részben az európai (francia–német) védelmi ipar érdekében, 

4 Az EDA által javasolt csomagot a védelempolitikai igazgatók határozták meg, a végső dön-
tés azonban miniszteri szinten született meg. A jelenleg folyamatban lévő PESCO-projekteken 
belüli nemzeti vállalások végrehajtásáról és ütemezéséről az éves nemzeti végrehajtási terv 
(National Implementation Plan, NIP) keretében minden részt vevő tagállam jelentést készít. 
Magyar részről a HM védelempolitikai államtitkársága felel a NIP elkészítéséért, amelynek vég-
leges változatát a PESCO titkárságára küldik el.
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míg a közép- és kelet-európai országok – köztük Magyarország – inkább a harma-
dik államokkal való szorosabb együttműködés kialakítását támogatták.

kOOrdinÁlt éves védelmi szemle
(coordinated annual review on defence, Card)

A CARD mint védelmi tervezési egyeztetési mechanizmus szintén potenciálisan 
fontos szerepet kaphat az európai védelempolitikai célok megvalósításában. 
A jelenlegi formájában egy kötőerő nélküli tanácskozási platformot biztosít 

a tagállamok számára, amelyen a védelmi kiadások szerkezetéről, a tagállami ké-
pességfejlesztési tervekről, valamint a többnemzeti együttműködési lehetőségekről 
lehet diskurzust folytatni, továbbá éves szinten a vonatkozó kérdésekről összefog-
laló jelentést készítenek. Az EU szempontjából ideális esetben a PESCO-projekteket 
a CARD mechanizmusa alapján határoznák meg, ám azok viszonya e tekintetben 
még rendezetlen. Az EDA és az EEAS e területen is nélkülözhetetlen feladatot kap, 
hiszen a 2017-es tanácsi döntés óta – az EUMS-sel közösen – a CARD titkársága-
ként is működnek. A kérdéssel kapcsolatos vitákban meghatározó szerepet játszik 
a NATO védelmi tervezése (NATO Defence Planning Process, NDPP). A NATO-tag-
államok jelentős része – élükön az Egyesült Államokkal – továbbra is ellenzi, hogy 
a szervezet és az EU intézményi struktúrájában bármilyen duplikáció alakuljon ki. 
Ám ha az Európai Unió néhány kulcsterületen – például: védelemi tervezés vagy 
közös parancsnokság – autonóm katonai képesség kialakítására törekszik, akkor 
bizonyos feladatkörök párhuzamos betöltése elkerülhetetlennek látszik.

euróPai védelmi alaP (euroPean defence fund, edF)

A fentieken kívül fontos megemlíteni az Európai Védelmi Alapot is. Az Európai 
Bizottság (EB) az EDF révén az EU-védelempolitika, azon belül pedig az eu-
rópai védelmi ipar egyik fontos új szereplője lehet, tekintettel a rendelkezésre 

álló források nagyságára: az ún. előkészítő akció és az Európai Védelmi Ipari Fejlesz-
tési Program keretén belül 2020-ig 590 millió, a 2021–2027 közötti ciklusra pedig 
13 milliárd eurót irányoztak elő védelmi célú beszerzésekre és kutatás-fejlesztésre 
(K+F). Mindez azt is jelenti, hogy a védelmi területen megvalósuló K+F-finanszírozás 
keretein belül először lesz lehetőség a védelmi ipar fejlesztéséhez uniós költségveté-
si források felhasználására.5 Az EB-nek e forrásokon keresztül közvetve az európai 
védelempolitika befolyásolására is lehetősége nyílik; eddig csupán a védelmi iparra 
vonatkozó szabályozókon és harmonizáción keresztül volt – igen korlátozott – hatása.

Amennyiben a bizottsági védelmi ipari források felügyeletére egy védelmi igaz-
gatóság is létrejönne az EB-n belül – jelenleg már konkrét elképzelések vannak 
erre –, az a jelenleginél jóval nagyobb súlyt adna az Európai Bizottságnak az uniós 

5 Ennek jogi alapját az Európai Unióról szóló szerződés 173. cikke adja („az Unió és a tagállamok 
biztosítják az uniós ipar versenyképességéhez szükséges feltételek meglétét”).
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védelempolitika alakításában, és hatással lenne a CSDP egész intézményi hátterére 
is. A tagállamok jelentős része azonban nem kívánja az EB hatásköreit a védelem-
politika területére kiterjeszteni, illetve a védelmi ipar vonatkozásában is korlátok 
között szeretné tartani a szerepét, és alapvetően továbbra is a kormányközi jellegű 
Tanácsra bízná a kérdéskör EU-s szintű vezetését.

euróPai Békekeret (euroPean Peace facility, ePF)

A PESCO és más védelempolitikai kezdeményezések befolyásolni fogják az 
Európai Unió Harccsoport (EU Battlegroup) jövőjét is. A harccsoportra vo-
natkozó koncepció eddigi fő hátrányát a döntéshozatal nehézségei mellett 

a finanszírozással kapcsolatos megoldatlan kérdések jelentették. A tanulmány 
első részében már említett „Athéné” mechanizmus felülvizsgálatát a közelmúltban 
többen is kezdeményezték, ugyanakkor napjainkban tárgyalások folynak annak a 
harccsoportokra történő kiterjesztéséről is. A mechanizmus az adott harccsoport 
fenntartási költségeinek csupán egy elenyésző hányadában – 5-10 száza-
lékban – érvényesítette a közös teherviselés elvét, a túlnyomó rész biztosítása az 
adott keretnemzet és a harccsoportban részt vevő partnerországok feladata volt. 
Az EU főképviselője által javasolt EPF-nek az uniós költségvetésen kívül történő 
létrehozása a közös teherviselés növelése irányába mutató kezdeményezés, ám 
még nincs konszenzus róla a tagállamok között. Az eddigi tervek alapján az EPF az 
Athéné mechanizmust is tartalmazni fogja.

euróPai intervenCiós kezdeményezés
(euroPean intervention initiative, eik)

A francia javaslatra meghívásos alapon létrehozott EIK egy zártkörű kormány-
közi együttműködés. Célja a válságkezelési hajlandóság növelése egy közös 
stratégiai kultúra fejlesztésével, azaz a gyakorlati együttműködés megerősí-

tése az alábbi területeken:
• a stratégiai előrejelzés és a hírszerzési eredmények megosztása;
• a válságkezelési forgatókönyvek fejlesztése és tervezése;
• a műveletek támogatása;
• a tapasztalatok megosztása és a doktrínafejlesztés.

Az EIK alapvetően egyfajta hálózatként működik, nem hoz létre új intézményt. 
Ennek értelmében „erőforrás-semleges”, vagyis a különböző együttműködésekben 
már elérhető válságkezelő erőkre, valamint a tagállamok – köztük Franciaország – ösz-
szekötő tisztjeinek a hálózatára támaszkodik, tehát nem alakít ki új gyorsreagálású 
keretet, így nem igényli újabb nemzeti erők felajánlását.
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a védelmi kezdeményezések értékelésének kOnklúziója

A jelenleg az EU keretében zajló európai védelmi kezdeményezések kormány-
közi jellegű együttműködések maradnak. A fő irányuk a képességfejlesztés, 
ugyanakkor a kialakítandó struktúrák és eljárások nem érintik érdemben a 

tagállami szuverenitást sem a védelmi tervezés, a beszerzések és az üzemeltetés 
terén, sem pedig a lehetséges katonai műveletek politikai-stratégiai-hadműveleti 
szintű vezetésében-irányításában. A vizsgált programok továbbá alapvetően nem 
befolyásolják a NATO elsődleges európai védelempolitikai szerepét, azaz nem 
állnak fel a NATO-val konkuráló új párhuzamos struktúrák. Ugyanakkor bizonyos 
eljárások korlátozott jellegű megkettőződését maguk után vonják – különösen a CARD 
vonatkozásában –, de azok a jelen formájukban nem kérdőjelezik meg a NATO el-
sődlegességét. Noha e duplikációk nem eredményeznek minőségi előrelépést az 
európai védelempolitikában, erőforrásokat kötnek le. Bizonyos párhuzamos struk-
túrák kiépítése csak akkor jár együtt hatékonyabb védelempolitikai tervezéssel és 
végrehajtással, ha az a részt vevő európai államok között egyfajta integrációt valósít 
meg.

A fentiek értelmében a vizsgált kezdeményezések a gyenge ambíciószintet 
jelentő, korlátozott műveleti képességek fenntartását teszik lehetővé, a műveleti 
autonómia megteremtéséhez nem elegendő, meglehetősen korlátozott képesség-
fejlesztésekkel.

AZ EURÓPAI INTERVENCIÓS KEZDEMÉNYEZÉS
A FRANCIA ÉS A NÉMET TÖREKVÉSEK TÜKRÉBEN

az eik résztvevői

Az Európai Intervenciós Kezdeményezés (EIK/EI2) kialakításának szándé-
kát Franciaország 2017-ben jelentette be, majd a többkörös egyeztetések 
után, 2018. június 25-én írta alá Belgium, Dánia, Észtország, Franciaország, 

Németország, Hollandia, Portugália, Spanyolország és az Egyesült Királyság a 
létrehozására vonatkozó szándéknyilatkozatot.6 Utólag – a projektben részt 
vevő államok védelmi minisztereinek novemberi találkozóján – Finnország is 
csatlakozott az aláírókhoz. E rendezvényen az EIK politikai iránymutatásának a 
kidolgozása és az első Katonai Európai Stratégiai Párbeszéd7 megtartása volt 

6 A 2018-as parlamenti választások óta a Liga és az Öt Csillag Mozgalom koalíciójára épü-
lő új olasz kormány – elődje szándékaival ellentétben – végül nem írta alá a kezdeményezést.

7 Military European Strategic Talks (MEST) – az EIK-ban részes tagállamok katonai vezetőinek 
fóruma.
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napirenden. Az EIK-tagok névsora alapján – Észtország részvétele ellenére – fennáll 
azonban annak a veszélye, hogy a kezdeményezés új kelet–nyugati törésvonalakat 
alakít ki az EU-n és a NATO-n belül, a már meglévő ellentétek mellé.

az eik létrehOzÁsÁnak Okai

A kezdeményezés nemcsak a francia elnöknek az európai reformfolyama-
tokról indított diskurzusából táplálkozik, hanem Franciaország biztonsági 
környezetének kihívásai és az azok kezeléséhez szükséges intézményi ke-

retek hiányosságai, valamint az „európai stratégiai autonómia” erősítése iránti 
igények is indokolták azt. Az EIK létrehozásában kiemelt szempont volt a túlfe-
szített (a Szahara–Száhel térségben, illetve a Közel-Keleten harcoló) francia katonai 
erők tehermentesítése a partnerek fokozott bevonásával, de más is motiválta: az EU 
Harccsoportra vonatkozó koncepció kiüresedése, valamint a PESCO kialakításával 
kapcsolatos francia elvárások (szűk körű részvétel, ambiciózus műveleti képessé-
gek) korlátozott mértékű figyelembevétele (azaz a széles körű részvétel, elsősorban 
a képességfejlesztés területén). Kiemelendő az is, hogy Franciaország az uniós 
harccsoportok alkalmazhatóságát meglehetős fenntartásokkal kezeli. További fon-
tos dimenziót jelenthet az EIK-ban való brit részvétel, amely a brexit után különösen 
felértékelheti ezt az együttműködési formát. Végül említést érdemel az is, hogy a 
kezdeményezés a német keretnemzet-koncepció térnyerésének bizonyos mérté-
kű ellensúlyozását szolgálhatja. Az EIK így pragmatikus megközelítéssel a közös (EU-, 
NATO-) intézményi keretektől független cselekvési képesség biztosítását jeleníti 
meg, az európai műveleti készenlét kialakítását és a francia műveletek tehermente-
sítését célzó ambíciók alapján.

az eik tartalma és működése

Az EIK tehát az intézményi korlátoktól mentes műveleti készenlét megteremté-
sének rugalmas (nem kényszerítő), zártkörű kormányközi fóruma. Tervezett 
hatékonyságának zálogát az exkluzív jellege és a katonai képességeket 

használni „hajlandó és képes” (maximum 14-15 országból álló) tagsága jelenti. Az 
európai stratégiai autonómia koncepciójára felfűzött célja – mint korábban arról 
már szó volt – a válságkezelési hajlandóság növelése a közös stratégiai kultúra ki-
fejlesztésével. Azaz a tagoknak a stratégiai előrejelzések, a hírszerzési eredmények 
és a tapasztalatok megosztásában, a válságkezelési forgatókönyvek fejlesztésében 
és tervezésében, a műveletek támogatásában és a doktrínafejlesztés területein tör-
ténő gyakorlati együttműködést irányoz elő.

Az EIK működése a felépítése szerint inkább egy félinformális hálózatként 
szervezett stratégiai fóruméra, nem pedig egy intézményére hasonlít. „Erőforrás-
semlegessége” következtében – ahogy már említettük – más együttműködések 
válságkezelő erőire és az összekötő tisztek hálózatára támaszkodik, amelyet egy 
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Párizs központú és francia állományú állandó titkárság koordinál. A költségek-
től mentes működési elv megnövelte a tagállamok csatlakozási hajlandóságát, 
akárcsak az, hogy nem igényli újabb nemzeti erők felajánlását. Az EIK szándéknyi-
latkozata szerint a NATO keretnemzet-koncepciója (Framework Nations Concept, 
FNC) az EIK „munkájából duplikáció nélkül meríthet”. Mindezek alapján tehát az EIK 
egy keretnemzeti mintára szerveződött, és egy (Franciaország), esetleg két nagy 
országra (Franciaország és az Egyesült Királyság) ráfűzött kisebb nemzeti képes-
ségcsomagokkal rendelkező formáció, amely idővel a már létező válságkezelési 
kereteket (Összhaderőnemi Expedíciós Erő [Joint Expeditionary Force, JEF], Egyesí-
tett Összhaderőnemi Expedíciós Erő [Joint Expeditionary Force, CJEF]) összefűző 
gyakorlati képződménnyé is válhat.

az eik a CsdP és a PesCO viszOnylatÁBan

Az uniós harccsoportoktól eltérően az EIK-nak nincs állandó készenléti eleme. 
Ennek ellenére a harccsoport-koncepció kihívója lehet, amennyiben a tag-
államok egy része nem a CSDP vontatott működésű intézményi kereteibe, 

hanem a hatékonyabb fellépést lehetővé tévő ad hoc koalíciókhoz tereli a vál-
ságkezeléshez kapcsolódó feladatokat. Az EIK szándéknyilatkozata határozottan 
leszögezi, hogy a kezdeményezés független a CSDP intézményrendszerétől – töb-
bek között az Egyesült Királyság helyzetének és Dánia kimaradási lehetőségének 
(opt-out) köszönhetően. A két állam sajátos státusza pedig kiváló indok arra, hogy 
az EIK ne tagozódjon be a PESCO-projektek közé. Műveleti készenléti fókusza, va-
lamint rugalmas és exkluzív jellege miatt az EIK a PESCO „ellentéte”, ugyanakkor 
– ebből eredően – a műveleti-képességfejlesztési szegmensek felosztása mentén 
ki is egészíthetik egymást.

Németország álláspontját tükrözi, hogy az EIK a szándéknyilatkozata szerint 
„a lehető legnagyobb mértékben igyekszik a PESCO céljait és projektjeit támogat-
ni”, s megerősíti, hogy az EIK- és a PESCO-projektek között hamarosan „konkrét 
együttműködési területeket” is azonosítani fognak. E vonatkozásban fontos a német 
vezetésű EUFOR CROC (European Union Force Crisis Response Operation Core) 
projekt, amely egy átfogó erőgenerálási lista megteremtésével az EU válságkezelési 
műveleteihez biztosíthat felgyorsított erőkivetítési lehetőséget – a haderőelemek 
listája ugyanis az EIK válságkezelési tevékenységét is támogathatja.

az eik a FőBB Partnerek szerint

A NATO és az Amerikai Egyesült Államok eddig az EIK óvatos támogatását 
jelezte, elismerve a francia szerepvállalást a Száhel–Szahara térségben. Az 
Egyesült Királyság számára az EIK kellően pragmatikus és NATO-konform 

együttműködés, erős bilaterális kapcsolatok alapján áll, és az EU-intézményektől 
függetlenül kapcsolja Londont az európai védelempolitikához. A potenciálisan két-
sebességessé váló európai védelempolitika kapcsán jelentkező német aggályok 
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tompítása érdekében az EIK a PESCO-val „a lehető legszorosabban fog össze-
kapcsolódni egy közös stratégiai kultúra fejlesztése érdekében”. Továbbá az EIK 
ambíciói Berlin-kompatibilisebbé váltak azzal, hogy a tagok a stratégiai tervezéshez 
és az előrejelzéshez, valamint a logisztikai támogatáshoz történő hozzájárulással 
is kiválthatják a harci műveletekben való részvételt. Ugyanakkor a francia–német 
védelmi ipari együttműködés erősödésének és az EU reformfolyamatainak párhu-
zamos kontextusában Németországnak nem maradt mozgástere a kezdeményezés 
visszautasítására.

az eik lehetséges hatÁsa

Az EIK a PESCO strukturálóképesség-fejlesztési programjai és a létező európai 
haderők közötti szocializációs szerepet tölthet be, hosszú távon az európai 
válságkezelési hajlandóságot erősítve. Nem a CSDP-t teszi kétsebességessé, 

hanem az európai válságkezelési gyakorlatot tematizálja az intézményi tehetetlen-
ség és az informális koalíciós hajlandóság/képesség mentén. Franciaország (és az 
EIK résztvevői) ezzel nem az Európai Unió, hanem „Európa” nevében léphet(nek) fel 
a válságkezelési műveletek indításakor, ami egyúttal erősíti Párizs vezető szerepét 
is. Franciaország szemszögéből az EIK a multilaterális cselekvési opciók bővülé-
sét, valamint a francia érdekek és Párizs európai központi szerepének az erősítését 
jelenti, míg az EU és a NATO nézőpontjából egy olyan alternatív, bár laza együttmű-
ködési forma, amely egy szorosabb brit–francia kooperáció esetén akár komolyabb 
szerepet is játszhat a jövőben. Az EIK potenciálisan megosztó hatását fontos ár-
nyalni abban a tekintetben, hogy a jövője továbbra is a benne részt vevő államok 
akaratán múlik. E nélkül – a rugalmas és kötelező formáktól mentes jellegéből adó-
dóan – csak papírtigris marad az európai védelempolitika dzsungelében.

A MAGYAR KÉPESSÉGFEJLESZTÉSI CÉLOK 
ÖSSZEHANGOLÁSA

AZ EURÓPAI VÉDELMI KEZDEMÉNYEZÉSEKKEL

ÁltalÁnOs BiztOnsÁgPOlitikai szemPOntOk
a PesCO-részvételBen

Magyarországnak a PESCO-ban való eddigi részvételében meghatározó sze-
repet játszottak a kül- és biztonságpolitikai megfontolások. A vonatkozó 
célok közé tartozik a CSDP fejlődési irányának a befolyásolása, egy kétse-

bességes EU megakadályozása, az Európai Unió katonai-védelmi dimenziójának a 
megerősítése (a NATO kollektív védelmi garanciájának elsődlegessége mellett) és 
Magyarország uniós elkötelezettségének demonstrálása. Megemlítendő továbbá, 
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hogy a Németországhoz fűződő kapcsolatainkban az elmúlt években felértékelő-
dött a biztonság- és védelempolitikai dimenzió, így a PESCO alapcélkitűzéseivel 
kapcsolatos német álláspont támogatása a magyar–német viszony alakulásában 
is jelentőséggel bír – különös tekintettel arra, hogy a hazai védelmi beszerzések so-
rán nemzetgazdasági megfontolásokból is várhatóan prioritást kapnak az európai, 
köztük a német beszállítók.

Megjegyzendő ugyanakkor, hogy a PESCO-ban a harmadik országokhoz fűző-
dő kapcsolatokról jelenleg zajló vitákban hazánk álláspontja eltér Németországétól. 
Amennyiben a magyar–német reláció biztonsági és védelemi dimenziója még in-
kább felértékelődik, és az EU autonóm védelmi képességeinek az erősítése mellett 
felhozott magyar érvek tovább erősödnek – többek között a NATO-val és az USA-val 
való viszony megváltozásának függvényében –, azok a CSDP-ről és a PESCO-ról 
kialakított hazai álláspont módosulásához is vezethetnek.

a PesCO-Ban megvalósuló magyar kéPességFejlesztés
lehetőségei ÁltalÁnOs megközelítésBen

A szövetségesi vállalások (NDPP) által is meghatározott nemzeti védelmi ké-
pességfejlesztési célok megvalósítása érdekében magyar részről célszerű 
lehet annak megvizsgálása, hogy a „Zrínyi 2026” program egyes elemei 

összekapcsolhatóak-e a PESCO-val, tekintettel annak potenciális előnyeire (pl. 
költséghatékonyság, EU-források bevonása, haderőfejlesztési lehetőségek kibő-
vítése). A PESCO-val összehangolt EDF lehetőséget biztosíthat ugyanis a magyar 
védelmi ipar kapacitásainak az erősítésére, az európai védelmi ipari ellátási lán-
colatba való bekapcsolódásra (értelemszerűen az ilyen jellegű hazai kapacitásokhoz 
igazodóan). Ehhez azonban szükséges a PESCO és a Zrínyi 2026 közötti lehetséges 
kapcsolódási pontok feltérképezése, vagyis az együttműködésben megvalósítandó 
képességfejlesztési célok kijelölése, a potenciális partnerek beazonosítása, valamint 
a magyar védelmi ipari szereplők megfelelő tájékoztatása, bevonása a döntés-elő-
készítésbe.

A már elindított PESCO-programok közül Magyarország az alábbiakban vesz 
részt:8

• integrált önjáró földi gépjármű-rendszer (Unmanned Ground System, UGS);
• vegyi, biológiai, radiológiai és nukleáris (CBRN) megfigyelés mint szolgálta-

tás;
• Európai Logisztikai Csomópontok Hálózata és Művelettámogatási Hálózat 

(Network of Logistic Hubs in Europe and Support to Operations);
• katonai mobilitás;
• a kiberfenyegetésekre és kiberbiztonsági eseményekre való reagálással 

kapcsolatos információmegosztási platform (Cyber Threats and Incident 
Response Information Sharing Platform).

8 EU Tanács (KKPB) 2018/1797 határozata
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Egyelőre nem ismert, hogy a Zrínyi 2026 mennyire számol a PESCO-val. Az EDF 
kapcsán ugyanakkor magyar szempontból is központi kérdés, hogy milyen módon 
lesznek hozzáférhetőek az azon belül rendelkezésre bocsátott EU-források. Annak 
érdekében, hogy Magyarország eséllyel tudjon azokhoz hozzáférni, néhány alapve-
tő belső feltétel teljesülése szükséges:

• a társfinanszírozáshoz szükséges erőforrások megteremtése;
• megfelelő kormányzati kapacitások kiépítése;
• a kormányzaton belüli megfelelő koordinációs mechanizmusok kialakítása;
• a magyar védelmi ipari szereplők támogatása a technikai know-how és az 

információáramlás megerősítése révén.

Egy mindezeket figyelembe vevő, átfogó kormányzati megközelítésre van szükség 
a tervezés, a végrehajtás és az információáramlás minden szintjén. A kormányza-
ti humánerőforrás-kapacitások korlátai értelemszerűen meghatározó tényezők, 
ugyanakkor figyelemmel kell lenni arra, hogy az EDF-részvétellel pótlólagos európai 
források bevonására, illetve költségmegtakarításokra nyílik lehetőség.9 A képes-
ségfejlesztési tervekre vonatkozó információmegosztás, továbbá a szükséges 
kapacitások megléte és a belső koordináció elengedhetetlen az EDF-forrásokhoz 
való sikeres hozzáférés egy másik fontos feltételéhez, a megfelelő nemzetközi part-
nerek megtalálásához és a velük való hatékony együttműködéshez.

A felvázolt feltételek alapvető jelentőséggel bírnak az alábbi, vonatkozó kor-
mányzati célok megvalósításában:

• katonai képességfejlesztés;
• a hazai védelmi ipar fejlesztése, benne a magyar katonai és kettős fel-

használású termékekkel kapcsolatos technológiai-innovációs fejlesztések 
támogatása;

• befektetésösztönzés;
• a külpolitikai célok támogatása.

A PESCO-ban és az EDF-ben való sikeres részvételt biztosító, megfelelő kor-
mányzati struktúra kialakítása során érdemes figyelemmel lenni az EDA-ban szerzett 
tapasztalatokra is. Az EDF-forrásokból történő részesedésre az említetteken kívül 
akkor nyílik reális esély, ha Magyarország az eddigi vállalásai végrehajtásában és 
a jövőbeni PESCO-projektek kapcsán politikai, pénzügyi és technikai értelemben is 
erőteljes elkötelezettséget mutat.

A vonatkozó magyar katonai képességfejlesztési célok kialakításánál érde-
mes azonban a kül- és biztonságpolitikai szempontokat is figyelembe venni. Azok 
alapján kiemelt szerepet kap a Németországgal és a V4-ekkel való, illetve egyéb 
közép-európai formációk (Közép-európai Védelmi Együttműködés) keretében 
történő kooperáció. A kelet-közép-európai EU-tagállamok által vezetett projektek 
közül eddig mindössze kettő került bele a két PESCO-csomagba, ami a regioná-
lis kezdeményezőkészség jelenlegi korlátjait is mutatja. Egy állandó, strukturált 

9 A PESCO-ban és az EDF-ben való sikeres részvételt biztosító, megfelelő kormányzati struktúra 
kialakítása érdekében javasolt figyelemmel lenni az EDA-ban szerzett tapasztalatokra is.
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V4-es védelempolitikai együttműködés jelentős új hozzáadott értéket jelentene a 
V4-ek európai megjelenítése tekintetében – ennek alapfeltétele lenne egy PESCO-
projektben való közös részvétel. Egy ilyen haditechnikai együttműködés kialakítása 
előtt nem elhanyagolható politikai és technikai akadályok állnak, de egyes, már 
létező képességfejlesztési projektek (pl. a szlovák vezetésű gyalogsági páncélo-
zott jármű (Infantry Fighting Vehicle, IFV) program esetében érdemes az együttes 
V4-részvétel lehetőségeit megvizsgálni.

A Németországgal való védelempolitikai együttműködés elmélyítésére a 
PESCO keretében a német vezetésű katonai egészségügyi és EU-missziós képzési 
programhoz történő csatlakozás nyújthat rövid távon lehetőséget. Ugyanakkor a 
haditechnikai beszerzések terén is érdemes a németekkel való PESCO-alapú ko-
operáció lehetőségét megvizsgálni. Általában véve azonban alapvetően a Magyar 
Honvédség szövetségesi keretekben (NDPP) meghatározott nemzeti képességfej-
lesztési igényei kell, hogy iránymutatóul szolgáljanak az európai programokban való 
esetleges magyar részvétel tekintetében.

KONKLÚZIÓK

Az európai védelempolitika további fejlődésének irányát – az egész EU-éhoz 
hasonlóan – alapvetően Franciaország és Németország fogja meghatá-
rozni. Amennyiben e két hatalom részéről politikai döntés születne akár egy 

fokozottabb védelmi integráció, akár egy kétsebességes Európai Unió megvalósí-
tására vonatkozóan, akkor az erőteljesen meghatározná az EU további fejlődését 
és későbbi karakterét. Egy esetleges ilyen döntést az integráció egészét érintő 
politikai-stratégiai-gazdasági megfontolások alapoznák meg, s elsősorban a külső 
fenyegetettség percepciója és az Egyesült Államok európai szerepének a változása 
határozná meg. A végrehajtását a kisebb európai országok csak egy igen széles 
koalícióban tudnák megakadályozni, esetleg az integráció mélységét korlátozni.

Az európai biztonság- és védelempolitika jövőjét illetően minden uniós ország-
nak számolnia kell azzal az összefüggéssel, amely az európai katonai képességek 
minőségi megerősítése (ambiciózus műveleti autonómia) és az európai bizton-
ság- és védelempolitikai integráció, illetve a nemzeti szuverenitás között fennáll. 
Ennek megfelelően az önálló európai cselekvő- és katonai képességben minőségi 
előrelépés – különösen egy uniós haderő létrehozása – kizárólag a nemzeti szuve-
renitást is csökkentően, a védelempolitikai integráció bizonyos fokú elmélyítésével 
lehetséges. A jelenlegi, alapvetően kormányközi alapú és a szuverenitást nem érintő 
európai struktúrák keretein belül leginkább a katonai képességfejlesztés területén 
van mód korlátozott előrelépésre.

Franciaország és Németország azonban egyelőre továbbra is fenn kívánja tar-
tani a NATO-nak az európai biztonsági rendszerben betöltött szerepét, és igényli 
az USA európai katonai szerepvállalását – ez pedig az integráltabb európai bizton-
ság- és védelempolitika egyik meghatározó korlátját jelenti. Az európai opciók iránti 
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francia és német nyitottság fokozódása ugyanakkor jelentős részben az amerikaiak 
elkötelezettségével kapcsolatos bizonytalanság következménye. Ennek ellenére az 
európai biztonságpolitikai mozgástér növelését egyelőre alapvetően a jelenlegi eu-
rópai biztonsági struktúrákon belül kívánják elérni, azok radikális átalakítása nélkül.

A döntően német és francia kezdeményezések irányát az Egyesült Államokkal 
kapcsolatos szempontok mellett a többi EU-tagállam preferenciája és az Egyesült 
Királyság változatlanul jelentős európai biztonságpolitikai szerepe is befolyásolja. Az 
EU-n belül Lengyelország és más közép- és kelet-európai államok mellett – eltérő 
biztonságpolitikai megfontolások alapján – olyan „magállamoknak” is fenntartásai 
vannak az európai védelmi integráció minőségi elmélyítésével szemben, mint Hol-
landia, Svédország és Ausztria.

Magyarország biztonság- és védelempolitikájának az alappillérét a saját védel-
mi erőfeszítésein túl továbbra is a NATO biztosítja, különös tekintettel a kollektív 
védelemre. Az európai védelmi kezdeményezések a jelen formájukban alapvetően 
csupán arra alkalmasak, hogy a NATO európai pillérét valamelyest erősítsék. Ugyan-
akkor kérdéses, hogy a NATO európai elsődlegessége és kohéziója a fejlődésben 
levő európai védelmi együttműködés milyen szintje és tartalma mellett maradhat 
meg. Az uniós országoknak az európai kezdeményezésekhez való viszonyulásukra 
vonatkozó stratégiája eltérő, így a céljuk lehet:

• alacsony intenzitású CSDP-képességfejlesztési részvétel és hozzáadott ér-
ték

• vagy aktív részvétel mellett a jelenlegi CSDP-struktúrák erősítése,
• de hosszú távon – akár a műveleti autonómia erősítése érdekében – a védelmi 

integráció további fokozatos elmélyítése irányába mutató kezdeményezések 
erőteljesebb részvétellel vagy anélkül történő (a későbbi csatlakozást szem 
előtt tartó, külső) támogatása.

Az európai védelempolitikai kezdeményezések kapcsán eddig követett magyar 
stratégiában meghatározó volt az a külpolitikai szempont, hogy Magyarország ne 
maradjon ki az együttműködés erősítését célzó programokból, s így befolyással 
bírjon azok alakulására. E cél mögött részben az a megfontolás áll, hogy hazánk 
egyértelművé tegye a NATO-nak az európai és a magyar biztonság- és védelem-
politikában betöltött vezető szerepét. E tekintetben tehát a kétsebességes európai 
integráció megakadályozásához fűződő magyar külpolitikai érdek a meghatározó 
tényező a jelenlegi biztonság- és védelempolitikánkban, azon belül is az európai 
képességfejlesztési kezdeményezésekhez való viszonyulásban.

Az EU geopolitikai környezetében esetlegesen bekövetkező további negatív vál-
tozások – a biztonsági fenyegetések növekedése, az USA regionális válságkezelési 
hajlandóságának csökkenése – következtében azonban a magyar érdekek is úgy 
alakulhatnak, hogy szükségessé válhat az európai műveleti autonómia és benne 
egy jelentős léptékű európai képességfejlesztés megvalósítása felé tett lépések fel-
gyorsítása. Ebben a kontextusban a Németországhoz fűződő politikai és gazdasági 
kapcsolatok hosszú távú erősítése és az abból adódó számtalan előny is fontos 
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tényező lehet a magyar kül- és biztonságpolitika számára. Mindez az európai és a 
magyar katonai képességfejlesztési célok hangsúlyosabb megjelenítését igényel-
né az EU-t érintő magyar biztonság- és védelempolitikában. Az esetleges negatív 
geopolitikai változások kontextusában tehát felértékelődhet a szorosabb európai 
védelmi integrációban rejlő potenciális előnyök értéke az európai országok, így Ma-
gyarország számára is. Ennek keretében felmerülhet az ambiciózusabb védelmi 
integráció támogatásának a lehetősége – akár részvétellel, akár az esetlegesen lét-
rejövő, de jelenleg a napirenden még nem szereplő szorosabb integrációhoz történő 
későbbi csatlakozással.

A jelenlegi európai védelempolitikai struktúrák keretén belüli ambiciózusabb 
magyar részvételt – a jelentős fegyverzetrendszerekre is vonatkozó multilaterális 
képességfejlesztést, a magyar részvétellel zajló PESCO-projektekben való erőtel-
jesebb jelenlétet – a nemzeti katonai képességfejlesztési célok mentén szükséges 
kialakítani. Az erőteljesen atlantista Lengyelország példája is azt támasztja alá, 
hogy az európai védelmi kezdeményezésekben, képességfejlesztési programokban 
való aktív részvétel növeli az ország biztonságpolitikai mozgásterét és érdekérvé-
nyesítő képességét. A következő években a katonai képességfejlesztési célokra 
rendelkezésre álló pluszforrások lehetőséget biztosítanak az európai és a regionális 
biztonságpolitikai-védelmi kapcsolatok elmélyítésére, ami növelheti a magyar ér-
dekérvényesítési képességet mind az EU-n, mind a NATO-n belül.

A PESCO keretében esetlegesen megvalósuló programok európai társfinanszíro-
zásának azonban fontos feltétele a megfelelő kormányzati kapacitások biztosítása 
és a magyar védelmi ipari szereplők európai projektekben való részvételének tá-
mogatása. A magyar kül- és Európa-politika szempontjait figyelembe véve érdemes 
megvizsgálni a Németországgal és a kelet-közép-európai partnerekkel történő kö-
zös képességfejlesztési együttműködés lehetőségeit is. A magyar biztonságpolitika 
szempontjából változatlanul meghatározó jelentőségű transzatlanti kapcsolat erő-
sítéséhez fűződő érdekek miatt szükség van az Egyesült Államokkal való védelmi 
kapcsolatok további ápolására is, amelyhez a védelmi együttműködési megállapo-
dás megfelelő kiindulási alapot biztosít.

Az európai védelempolitikában egyértelmű az a tendencia, hogy mind gyakorib-
bá válnak az EU-n és a NATO-n kívüli, de azok célkitűzéseit támogató bilaterális és 
multilaterális együttműködési struktúrák. Ezért érdemes megvizsgálni azt is, hogy 
a CSDP-kereteken kívüli moduláris vagy integrált haderőelemek formájában milyen 
új, állandó jellegű bilaterális vagy multilaterális katonai együttműködésre lenne le-
hetőség, illetve Magyarország számára melyek lehetnek előnyösek.
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