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1. Summary  

Almost at the same time as the emergence of the single economic space - created by the 

European states-, the need for a common European foreign policy was articulated; at 

that time its primary aim was to promote economic development. 

Later, in response to various global policy changes, it was accompanied by the 

emergence of a unified security policy. The importance of the area were soon 

appreciated at the end of the bipolar world order as the Cold War has ended and the 

Soviet Union broke into pieces. Security deficits accompanying the transformation of 

former socialist countries into democracies, including reunification (e.g. German 

reunification), secession (e.g. the former member states of the former Soviet Union: the 

secession of Georgia, Armenia, Azerbaijan), war conflicts (eg the South Slavic war) 

called for long - term solutions. 

Subsequently, the enlargement of the European Union (EU) posed new security 

challenges, inter alia due to the unpreparedness of the Member States that entered the 

Schengen Area for countering cross-border organized crime. The abolition of internal 

border controls is an essential element of free movement and the free movement of 

goods, without that it would be difficult for the EU to maintain the European Single 

Market. However, this caused a significant security deficit that was difficult to offset by 

previous law enforcement measures. 

Given that the EU and many of its Member States see its economic development 

granted by ensuring the creation of a digital single market, it has to face new challenges. 

Some of these are evolving day by day, due to the explosive development of technical 

devices that are now used not only by organized criminal circles, but also by state actors 

to achieve their goals. As a result of this evolutionary process, we live in the age of 

“hybrid warfare” that could be interpreted as an analogy to the “Cold War”. 

In addition to explaining the problems outlined above, the doctoral research aims to 

present the priorities and future prospects of the EU security policy. (However, the 

dissertation is not intended to present the military dimension of the EU, its bodies, such 

as the EU Military Council or the EU Military Staff.) Moreover, the dissertation 

describes the tools of the EU and its Member States in their security policies and the 

practical applications of these. 
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2. A kutatás előzményei 

Doktori kutatásom célja volt, hogy megvizsgáljam az EU biztonságpolitikájának 

szerepét a kritikus infrastruktúrák védelmének tekintetében. Ezt elsődlegesen a 

biztonsági kockázatok meghatározásával láttam célszerűnek megkezdeni, majd az 

azokra adott válaszok releváns elemeit gyűjtöttem össze, ezeket vizsgáltam meg. 

Az EU biztonság- és védelempolitikája (a továbbiakban: KBVP) az EU közös kül- és 

biztonságpolitikájának (a továbbiakban: KKBP) szerves része. A KBVP a politikai és a 

katonai struktúráknak, valamint a külföldön végrehajtott polgári és katonai misszióknak, 

műveleteknek a kereteit biztosítja. Az uniós szintű fellépések iránti növekvő igény, 

illetve a kockázatok emelkedése miatt a KBVP jelentős stratégiai és műveleti 

változásokon esett át. 

 

A közös fellépést azonban nehezíti, hogy a tagállamok gazdasága eltérő, így nem 

azonos szinten vannak felkészülve az aktuális kihívásokra. Az is fontos tény, hogy a 

kockázatok sokszor eltérő mértékben sújtják a tagállamokat. Ilyenkor a közösségi 

fellépés késlekedhet, amely a járulékos veszélyek hatásait növelhetik. A problémát az is 

fokozhatja, hogy az eltérő fenyegetettségeket és azok kezelését a tagállamok kormányai 

különböző módon értékelik, a KBVP prioritásának meghatározása és a lényegi 

döntéshozatala pedig az EUSZ 24. cikke alapján, a tagállami kormányok Tanácsban 

meghozott egyhangú döntésén múlik. A politikai konszenzust igénylő döntés 

megszületéséig emiatt olykor jelentős az időveszteség. A modern kori kockázatok pedig 

rendkívül gyorsan jelennek meg, továbbá módosulnak. Ez a hatás érezhető akkor is, 

amikor a tagállamok nem értenek egyet a felmerülő kockázatok tekintetében. A 

fentieknek iskolapéldája az európai migrációs politika kezelése. 

 

A tagállamok geopolitikai elhelyezkedése is jelentős különbségeket generál, hiszen az 

előbbiekben említett közel-keleti és afrikai migrációs kockázat Görögországot, 

Olaszországot és Spanyolországot jobban érinti, mint például Észtországot, Lettországot 

vagy Litvániát. Egyéb kockázat (például Oroszország befolyásolási szándéka) pedig 

éppen fordítva fejti ki hatását az említett országok tekintetében. 
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A fenti dimenziót erősíti, hogy a nagyobb lakosságszámú tagállamok jobban tudják 

befolyásolni a közösségi döntéseket, így a KBVP területén jelentkező kockázatok közül 

is nagyobb prioritást kapnak azok a kérdések, amelyek a népesebb tagállamokat jobban 

érintik. 

 

Fontos kérdés, hogy a haderők, ásványkincsek és energiahordozók tekintetében jóval 

kedvezőbb ellátottsággal rendelkező Brazília, Oroszország, India, Kína és a Dél-afrikai 

Köztársaság társulása (a továbbiakban: BRIC(S) az EU egyik ellenpólusaként teljesen 

más rendszerben, hatékonyabban képesek alkalmazkodni a kihívásokhoz, illetőleg az 

azokra adott válaszokhoz. Ez számukra nagy előnyt jelent. 

 

Az EU-nak és tagállamainak védelmi politikájuk tekintetében az Észak-atlanti 

Szerződés Szervezetében (a továbbiakban: NATO) meglévő, széles körű bizalma 

kockázat lehet, mivel a szervezet legnagyobb erejét adó Amerikai Egyesült Államoknak 

az érdekei – kiváltképp az Egyesült Királyság EU-ból való kilépését követve – több 

esetben ellentétesek a Közösségével. Itt elsődlegesen az EU katari gázhoz való 

jutásának nehezítésére, valamint az EU-t sújtó menekülthullámot okozó közel-keleti 

politikájára gondolok elsődlegesen.  Ez a megállapítás vonatkoztatható a szintén 

NATO-tag Törökországra is, amely ország Oroszország egyre nagyobb szövetségesévé 

válik. A szövetséges erők Afganisztánból történő kivonulása ugyanakkor a szervezet 

globális megítélését is tovább gyengítette. 

 

3. Célkitűzések 

Az értekezés elkészítése során az alábbi célkitűzéseket tartottam szem előtt:  

1. Áttekinteni és rendszerezni az EU KBVP és azon belül is a biztonságpolitika 

jelenlegi kihívásait. 

2. Megvizsgálni a kockázatoknak az EU-ra és egyes tagállamaira gyakorolt 

jelenlegi és jövőbeni hatásait. 

3. Feltárni az EU és egyes tagállamainak intézkedéseit (benne foglalva a jogi és 

intézményi keretet is) a kockázatok hatékony leküzdése érdekében. 

4. Megtalálni és adaptálni a vonatkozó hazai és nemzetközi szakirodalmat. Interjút 

készíteni a terület elismert szakembereivel. 
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5. Az összegyűjtött kutatási anyag megismerését és feldolgozását követően 

elemzés alá vonni, majd az eredményeket kiértékelve felhívni a téma 

fontosságára a figyelmet. 

6. Alátámasztani vagy kizárni az alább megfogalmazott kutatási hipotéziseket. 

7. A szintézis kialakítását követően lehetséges fejlődési irányok, jövőbeni célok, 

kiemelt területek, valamint az értekezés felhasználói körének meghatározása. 

 

Doktori értekezésemben a kutatási célokkal összhangban a következő hipotéziseket 

állítottam fel: 

1. Feltételezem, hogy az EU beavatkozása nélkül a konfliktusos térségekben újbóli 

fegyveres összecsapások robbannak ki, amelyek következtében kialakuló 

menekültáradat komoly hatást fejthet ki az EU Közös Kül-, és Biztonságpolitikájára. 

2. Feltételezem, hogy a tagállamok állampolgárai és egyéb legális tartózkodásra 

jogosult személyek alapjogai jelentős mértékben korlátozhatók a kiemelt 

biztonságpolitikai kockázatok tekintetében, úgymint a terrorizmus, de ennek 

törvényi feltételei kizárólag megfelelő kontroll bevezetése mellett teremthetők meg. 

3. Feltételezem, hogy az EU biztonságpolitikája és a KBVP intézményrendszere 

megfelelő jogi környezetbe van ágyazva, rendelkezik a működéshez szükséges 

anyagi háttérrel, azonban nem mindig alkalmazkodik rugalmasan a kockázatok 

gyors változásához. 

 

4. Vizsgálati módszerek 

Kutatásom témájaként választott EU biztonságpolitikája kevés elméletet és gyakorlatot 

is magába foglaló szakirodalommal rendelkezik az EU KBVP témaköréhez tartozóan. 

Az európai biztonságpolitikának olyan megközelítése, amely a hétköznapi kockázatok 

komplex vizsgálatát tenné meg, még ennél is szűkebb mértékben áll rendelkezésre. 

Szakmai életpályám biztosította számomra, hogy egészen közelről megismerhessem 

mind a közösségi, mind a tagállami szakmai, gyakorlati mechanizmusokat, valamint a 

kevés, de annál értékesebb szakirodalmat. Kutatásommal a terület szélesebb körű 

megismertetését tűztem ki célul, ami ezáltal annak jelentőségére is jobban ráirányítja a 

figyelmet.  
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Kutatásom során az alábbi módszereket használtam: 

• Céljaim elérése érdekében az általános kutatási módszereket (úgymint az 

analízis, az indukció, a dedukció és a szintézis) vettem igénybe. 

• Összegyűjtöttem a rendelkezésre álló szakirodalmat az EU közös kül- és 

biztonságpolitikájának vonatkozásában, emellett a jogi keretek összegzésével 

együtt, kronologikus-történeti kutatási módszert alkalmaztam az EU 

biztonságpolitikájának tekintetében. 

• Kutatásomban feldolgoztam az összegyűjtött hazai és nemzetközi szakirodalmat, 

és kiegészítettem azon gyakorlati és elméleti tapasztalatokkal, amelyeket a 

Terrorelhárítási Központ (a továbbiakban: TEK) Tudományos Tanácsának 

elnökeként, illetve a Belügyi Tudományos Tanács tanácskozási jogú tagjaként 

szereztem. 

• Primer gyakorlati tapasztalatokat (rendfenntartói) szereztem az az EU EULEX 

Koszovó nevű jogállamiság-missziójában (a továbbiakban: EULEX) rendőrségi 

tanácsadóként, amelyeket kutatásomban szintén felhasználtam (irreguláris 

migráció, az EU Balkán-stratégiája). 

• Vezetője voltam a TEK terrorfinanszírozás elleni munkacsoportjának, amelynek 

2017-ben kiemelt feladata volt a Moneyval-országelemzésre (a Pénzügyi 

Akciócsoport, Financial Action Task Force, a továbbiakban: FATF ajánlásoknak 

megfelelően) történő felkészülés, illetve a Magányos Elkövetők 

munkacsoportjának, ami egy hatékony, hazai felderítési metodika kidolgozását 

tűzte ki célul (terrorizmus, terrorfinanszírozás, jogszabály-kezdeményezés).  

• Szintén elsődleges, közvetlen gyakorlati tapasztalatokat szereztem a TEK 

munkatársaként (mint delegációvezető) Kijevben és Ammanban a Bevándorlási 

és Állampolgársági Hivatal (az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság 

jogelődje) telepítési missziójában (irreguláris migráció, terrorizmus). 

• Ugyancsak szakmai tapasztalatokat (nemzetközi rendőri együttműködés, 

terrorizmus, szervezett bűnözés, kiberbűnözés) szereztem és tettem kutatásom 

szerves részévé az Európai Rendőrségi Hivatalnál, European Police Office (a 

továbbiakban: Europol) eltöltött hospitációs időszak alatt (összekötő tiszt). 

• Megismertem az EU kül- és biztonságpolitikájának alakulását, aktualitásait 

(terrorizmus, irreguláris migráció, hibrid hadviselés, kiberfenyegetések, kritikus 

infrastruktúrák, energiabiztonság) kihívásait, módszereit is, mivel több éven át 
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képviseltem a TEK (vezető elemzőként) az Európai Külügyi Szolgálat, 

European Union External Action, EEAS (a továbbiakban: EKSZ) 

Helyzetelemző Központjában, Intelligence Analysis and Situation Centre (a 

továbbiakban: IntCen) évente megtartott szolgálatvezetők és évente 

megrendezésre kerülő elemző vezetők munkaértekezletén. A hivatalos 

programokat követő informális rendezvényeken aktuális álláspontokat 

ismerhettem meg európai hírszerző és elhárító szervezetek vezetőitől 

(titkosszolgálati együttműködés). Ezen tapasztalatokat szintén felhasználtam a 

kutatásomban. 

• Számos nemzetközi konferencián vettem részt itthon és külföldön, amelyek 

közül kiemelem az Izrael Állam Külügyminisztériumának Terrorelhárítás 

jelenlegi kihívásai című konferenciáját Jeruzsálemben 2016-ban, valamint a 

Közel-kelet és Észak-Afrika régió, Middle East and North Africa region (a 

továbbiakban: MENA) által 2017-ben Nizzában megrendezésre kerülő 

nemzetközi konferenciáját. Mindkét helyszínen több ország vezető hírszerző és 

elemző vezetőivel folytathattam szakmai megbeszéléseket, eszmecserét. 

• Számos, külföldi szolgálat által szervezett tanfolyamon vettem részt, úgymint az 

amerikai Központi Hírszerző Ügynökség, Central Intelligence Agency, (a 

továbbiakban: CIA) vagy Sigurnosno obavještajna agencija, a horvát Biztonsági 

és Hírszerző Szolgálat a továbbiakban: SOA) alapszintű, középszintű és 

felsőszintű elemzői tanfolyamán. Ezek során számos ismeretanyaggal 

gazdagodtam, amelyet kutatásomhoz fel tudtam használni. 

• A fentiek alapján számos konzultációt folytattam hazai és nemzetközi 

szakértőkkel, amelynek köszönhetően mélyrehatóan megismerhettem kutatási 

területem gyakorlati vetületeit is. 

• A Terror&Elhárítás folyóirat főszerkesztőjeként számos, a kutatásom 

tekintetében egyéb releváns szakirodalmat is megismerhettem. 

• A fentiek alapján beszerzett szakirodalmat analizáltam, amely módszerrel az EU 

kül- és belbiztonságára jelentő legnagyobb kockázatokat meghatároztam. Ezt a 

részeredményt a gyakorlati tapasztalatokkal szintetizáltam. 

• A kutatás alapjait jelentő általános megállapításokat a megközelítés szerinti, 

logikai összehasonlító elemzés alá vetettem. 



9 

• Kutatási eredményeimet a megismertetés és a reakciók céljából szakmai jellegű 

kiadványokban publikáltam. Ezen túlmenően az eredményeimről előadásokat 

tartottam hazai és külföldi konferenciákon, valamint előadás-sorozatot az Eötvös 

Loránd Tudományegyetem (a továbbiakban: ELTE) Bölcsésztudományi Karán 

(2015–2016 között), a Pécsi Tudományegyetem (a továbbiakban: PTE) 

Bölcsésztudományi Karán (2017-ben) és alkalmankénti előadásokat a Nemzeti 

Közszolgálati Egyetemen (a továbbiakban: NKE). 

 

Az értekezésben felhasznált valamennyi szakirodalmat a Felhasznált irodalom 

jegyzékében tüntettem fel. 

Kutatásomat 2021 májusában zártam le, így az azt követő változásokat, új 

statisztikai adatokat az értekezés nem tartalmazza. 

 

5. Új tudományos eredmények  

T1. Igazoltam, hogy az EU jelenléte nélkül a konfliktusos térségekben újból fegyveres 

összecsapások robbantak volna/robbannának ki, amelyek következtében kialakuló 

menekültáradat komoly hatást fejthet ki az EU KKBP-jára. 

Ezen belül: 

Az EU missziói megfelelő jogi segítséget nyújtanak a demokratikus jogállamok 

kiépítésében és jogrendjük megszilárdításában. Álláspontomat erősítik az afganisztáni 

EUPOL misszió megszűntetésének, illetve a nemzetközi erők kivonulásának 

következményei. A politikai döntés eredményeként tömegek kényszerülnek az országuk 

elhagyására, amely kihívás kiemelten fogja sújtani az EU-t. 

T2. Egyértelműen nem vált bizonyítottá annak igazolása, miszerint az uniós polgárok és 

egyéb legális tartózkodásra jogosult személyek alapjogai jelentős mértékben 

korlátozhatók a kiemelt biztonságpolitikai kockázatok tekintetében, úgymint a 

terrorizmus. Emiatt ennek lehetőségét kizártam. 

Ezen belül: 
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Megvizsgáltam a célzott likvidálások, a jogellenes kombattáns fogalmának 

alkalmazását, illetőleg ennek következményeként a személyek határidő nélkül történő 

fogva tartását. A célzott likvidálások tekintetében megállapítottam, hogy inkább 

megfelelő jogi garanciákkal biztosított törvényi felhatalmazás keretében javasolt azok 

alkalmazása, mintsem a nélkül. Ezek végrehajtása ugyanis köztudomású tény. A 

jogellenes kombattáns intézménye és a határidő nélküli fogva tartások korábbiak 

szerinti alkalmazása ugyanakkor a jogállamiság kereteit egy idő után teljesen kiüresítik, 

ezért azok használatától javasolt eltekinteni. 

T3. Igazoltam, hogy az EU közös biztonság- és védelempolitikájának 

intézményrendszere megfelelő jogi környezetbe van ágyazva, rendelkezik a 

működéshez szükséges anyagi háttérrel, a tudományos probléma megfogalmazásában 

kifejtettek miatt azonban nem minden esetben alkalmazkodik rugalmasan a kockázatok 

gyors változásához. 

 Ezen belül: 

Vizsgálat alá vontam a meghatározott kockázatok védelmére kijelölt intézményeket és 

azok működését. A vizsgálat gyakorlati megismerést is jelentett, amelynek 

következtében beleláthattam az eljárási és döntési mechanizmusokba, a működés anyagi 

vonzatába. A terület bizonyos esetekben rendkívül gyorsan reagálni tudott bizonyos 

kockázatok tekintetében, de ez nem minden esetben mutatkozott meg, ennek egyik 

eklatáns  példája az irreguláris migráció kezelése volt, amely inkább politikai, mintsem 

szakmai indokokra vezethető vissza. 

 

6. Az eredmények hasznosítási lehetősége 

A kutatási célkitűzésekkel összhangban elkészített értekezés eredményei véleményem 

szerint a következő területeken használhatók fel:  

1. Az értekezés felsőoktatási intézmények, doktori iskolák hallgatóinak, a témakört 

vizsgáló kutatóknak, a rendészet területén dolgozó szakértőknek nyújthat segítséget a 

téma mélyebb megismerésében. 
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2. Élénkítheti a témával kapcsolatos szakmai és szakpolitikai párbeszédet, kiemelt 

területként a terrorizmus és az irreguláris migráció elleni küzdelem jövőbeli 

irányvonalait. 

3. A témában publikált tanulmányaim fokozhatják a szakmai eszmecserét a felvázolt 

kockázatok megoldásaival kapcsolatban. 

4. Kutatásom a rendelkezésre álló, hazai szakirodalom szélesebb körrel való 

megismertetéséhez is segítséget nyújt. 

 

A doktori kutatásom eredményeinek felhasználása több szinten valósult meg: 

1. Az irreguláris migráció témájában publikált eredményeim a magyarországi politikai 

pártok diskurzusának egyik kérdéskörévé vált, bizonyítva ezzel, hogy ezen tárgykörök 

mekkora jelentőséggel bírnak napjainkban. 

2. Szakpolitikai szinten számos kutatási eredményemet fel tudtam használni a TEK 

tevékenysége során, ennek köszönhetően került többek között kialakításra a 

terrorfinanszírozás elleni tevékenységet folytató osztály a Felderítési Igazgatóságon 

belül, ami az általam korábbiakban vezetett Terrorfinanszírozás Elleni Munkacsoport 

jogutódja lett. 

3. Számos eredményemet fel tudtam használni felsőoktatási intézményekben tartott 

előadások során, két tananyag elkészítéséhez járultam hozzá és tizenhat tanulmányt 

publikáltam. 

4. A minősített adatok védelmét betartva, a legfrissebb terrorcselekményekkel 

kapcsolatos információkat tudtam megosztani a tudományos elit képviselőivel, úgymint 

a párizsi és a brüsszeli terrortámadások elkövetőinek irreguláris migrációs útját feltáró 

eljárások eredményét. Ennek jelentősége abban is megmutatkozott, hogy korábbi 

eredményeimet felül kellett vizsgálnom, és megállapítanom, hogy az irreguláris 

migrációnak igenis van terrorkockázata. 
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