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1. A témaválasztás indoklása és a tudományos probléma megfogalmazása 

 

Az 1980-as évek végén és az 1990-es évek elején a bipoláris szembenállás 

megszűnésével bekövetkező paradigmaváltás jelentős biztonsági kihívást gyakorolt a közép-

európai régióra. Közép-Európában a szovjet befolyás megszűnése, többek között a szovjet 

hadsereg kivonulása, valamint a régió országaiban lezajló demokratizálódási folyamatok 

alapjaiban megváltoztatták a régió országainak biztonsági helyzetét, illetve a régió teljes 

átalakulásához vezettek. Felszínre kerültek a szocialista időszak1 alatt évtizedekig 

mesterségesen elnyomott – zömmel a világháborúkat lezáró békediktátumok által előidézett – 

problémák2, amelyek egyes esetekben fegyveres válságokat is eredményeztek. A régióban az 

etnikai ellentétek következtében kialakult konfliktusok3 miatt a Cseh és Szlovák Szövetségi 

Köztársaság felbomlása és a két új, önálló köztársaság megjelenése is biztonsági kérdéseket 

vetett fel. A Szlovák Köztársaság 1993. január 1-jei megalakulásával egy olyan új 

államalakulat jött létre, amely korábban nem rendelkezett a közép-európai nemzetekhez 

hasonló államisággal4. Szlovákia politikai, gazdasági, katonai és biztonsági szempontból új 

szereplője lett a közép-európai régiónak, így a régió biztonsági struktúrájára meghatározó 

hatással volt. Szlovákia 1993 és 1998 között, az ország euroatlanti integrációjának első 

szakaszában a régió országaitól eltérő – kiemelten oroszbarát – kül- és biztonságpolitikát 

valósított meg, amely jelentős kihívást gyakorolt a közép-európai országok biztonságára. 

Azonban az 1998-as kormányváltás utáni szlovák kül- és biztonságpolitikának köszönhetően 

Szlovákia 2004-ben elérte a teljes európai és euroatlanti integrációt5, amellyel a szűk 

régiónkban lezárult egy korszak. Ennek következtében a régió biztonsági rendszerének 

szempontjából szükséges áttekinteni Szlovákia – 1993 és 2004 közötti – kül- és 

biztonságpolitikáját, mert annak elemzésével értékes következtetéseket lehet levonni 

Magyarország biztonságára vonatkozóan. A Szlovák Köztársaság létrejöttével egy új haderő 

jelent meg a közép-európai régióban, amelynek következtében a régió országainak egy új, 

önálló katonai potenciállal is számolniuk kellett. Szlovákia méretét és lakosságát figyelembe 

véve a környező országokhoz képest a szlovák haderő nagyobb erőt képviselt, kiemelten a 

                                                 
1 Az 1945 és 1989 közötti időszak, amikor az egykori kelet-európai szocialista országok politikáját, ideológiáját 
Szovjetunió határozta meg.  
2 Ezek közé tartozott a világháborúkat lezáró békeszerződések és a közép-európai országokban egyes közösségek 
ellen végrehajtott diszkriminatív intézkedések miatt kialakult etnikai, kisebbségi, vallási és területi problémák.  
3 A régióban kiemelten a Jugoszlávia szétesése következtében kialakult etnikai háborúk jelentettek biztonsági 
kihívást.  
4 1993 előtt a szlovák nemzet 1939 és 1945 között rendelkezett önálló államisággal, korábban a cseh nemzettel 
alkotott közös államot, azt megelőzően a szlovákok a Magyar Királyság területén éltek. 
5 Szlovákia 2004-ben az Európai Unió és az Észak-atlanti Szerződés Szervezetének teljes jogú tagjává vált.  
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légierő tekintetében. A szlovák haderő nemzetközi szerepvállalásának, az új biztonsági 

kihívások kezelésének, azon belül a terrorizmus elleni harcban való részvételének elemzése 

értékes lehet a Magyar Honvédség számára. 

Magyarországnak az északi szomszédjával, Szlovákiával van a leghosszabb közös 

határszakasza. A két nemzet évezredes közös történelmi múlttal rendelkezik, de többnyire 

nagyon felszínes és néha téves ismereteik vannak egymásról, ami időnként vitákhoz vezet a 

két ország között6. Számunkra általában ismeretlenek azok a történelmi események és 

személyiségek7, amelyek (akik) a szlovák történelem meghatározó elemei és szereplői. 

Mindezek ismerete azonban szükséges ahhoz, hogy megértsük a szlovák kormány kül- és 

biztonságpolitikai lépéseit.  

Magyarország biztonságának garantálása, a nemzetközi közösségben elfoglalt 

szerepének erősítése érdekében rendkívül fontos a közép-európai régió országainak biztonsági 

és katonai törekvéseinek alapos ismerete, valamint az országok által előidézett biztonsági 

kihívások felfedése és elemzése, hogy a döntéshozók valós információkhoz jussanak a 

megfelelően alátámasztott intézkedések meghozatalához. A közép-európai régió 1993. január 

1-jével új szereplőkkel bővült, amikor a Cseh és Szlovák Szövetségi Köztársaság 

felbomlásával megalakult a Szlovák Köztársaság és a Cseh Köztársaság. A Szlovák 

Köztársaság létrejötte és fennállása számos biztonsági problémát vetett fel a régióban.  

A kutatásom során az alábbi tudományos problémákat vizsgáltam meg: 

– Közép-Európában milyen feltételrendszer mellett jöhetett létre egy új 

államalakulat?  

– Az államiság megteremtése érdekében milyen lépéseket tett a szlovák politikai 

elit, hogy bizonyítsa az új állam létjogosultságát?  

– Milyen változások következtek be egy közép-európai ország haderejében az 

1990-es évek biztonsági környezetének átalakulása során?  

– Milyen feltételek miatt módosították Szlovákiában a haderőreform fő 

irányvonalait? 

 

 

                                                 
6 Erre a legutóbbi példa az Európai Unióban a német oktatásügyi miniszter által kezdeményezett közös 
történelemkönyvek létrehozására vonatkozó egyeztetések, amelyek a szlovák-magyar viszonylatban teljes 
kudarcot vallottak. 
7 Az események közé sorolhatjuk: a Szlovák Nemzeti Felkelést, a szlovákok 1848-as tevékenységét, a Nagy-
Morva Birodalom történelmét, míg a személyek közé sorolhatjuk: Milan Rastislav Štefanikot, Milan Hodžát, 
Andej Hlinkát, vagy éppen Ján Goliant.  
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2. Kutatási célok 

 

A kutatásom során azokat a tényezőket vizsgáltam meg, amelyek részei a Szlovákia 

által indukált biztonsági környezetnek. Ennek megfelelően a következő kutatási célokat 

határoztam meg:  

– megállapítani azokat a feltételeket, amelyek az államiság eléréséhez 

szükségesek; 

– meghatározni azokat az eseményeket és tényezőket, amelyek a Szlovák 

Köztársaság államiságának megteremtését és létrehozását befolyásolták; 

– elemezni Szlovákia megalakulása által előidézett biztonsági kihívásokat; 

– áttekinteni a Szlovák Köztársaság kül- és biztonságpolitikájának hatásait a 

közép-európai régióra; 

– összegezni a szlovák haderő létrehozásának tapasztalatait, az esetleges hibák és 

problémák kiemelésével; 

– feltárni a szlovák haderőreform sikereit és kudarcait a tapasztalatok levonása 

mellett; 

– a biztonság területén felállítani Közép-Európa jövőjével kapcsolatos 

forgatókönyvet. 

 

3. Kutatási módszerek 

 

A meghatározott kutatási célok elérése érdekében az alábbi kutatási módszereket 

alkalmaztam: 

– nagy számú külföldi (kiemelten szlovák és angol nyelvű) dokumentum 

áttanulmányozása és feldolgozása;  

– a kutatási területtel kapcsolatos magyar nyelvű szakirodalom áttekintése;  

– az államisággal és az 1990-es években végrehajtott haderőreformokkal 

kapcsolatos nemzetközi és hazai tanulmányok feldolgozása;  

– Szlovákiában folytatott személyes kutatás (személyes konzultációk, helyszíni 

kutatások);  

– konferenciákon való részvétel. 

 

A kutatási célok teljesítése során, a biztonságpolitikai elméleteken kívül figyelembe 

vettem más tudományágak eredményeit, amelyek befolyásolták a vizsgált tényezőket és 
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folyamatokat. Ebben az összefüggésben a történelem-, a politika- és a jogtudomány, valamint 

a szociológia megállapításait is megvizsgáltam. A kutatás során az adott témakörökben a több 

(szlovák, angol és magyar) forrásból származó szakirodalom áttanulmányozása mellett 

helyszíni (szlovákiai és levéltári8) forrásokat is figyelembe vettem. A megállapításokat, 

valamint a feltárt folyamatokat mélyrehatóan elemeztem.  

 

A nemzetközi kapcsolatok elméletének és a biztonságpolitikai tanulmányok külföldi 

szakirodalmának áttekintését és elemzését követően megállapítottam, hogy a Szlovák 

Köztársaság létrejöttének és annak biztonságpolitikai, valamint katonai hatásainak 

elemzésével eddig kiemelten közép-európai (osztrák, cseh, szlovák, lengyel, magyar, ukrán) 

kutató foglalkoztak. Más – főleg angolszász – szakirodalomban kevés azoknak a kutatóknak 

a száma, akik Szlovákia létrejöttének és politikájának biztonsági hatásait elemezik. A nem 

közép-európai elemzők9 általában nem a közép-európai régió egy-egy országának eseményeit 

vizsgálták, hanem átfogóan a teljes régióét. Egy országgal részletesen csak abban az esetben 

foglalkoznak, ha valamilyen biztonsági kihívást indukált a régióban. A kutatók általában 

egy-egy területtel foglalkoztak és nem komplex módon vizsgálták Szlovákia által 

indukált biztonsági kihívásokat. A korábban Csehszlovákiával foglalkozó kutatók a 

szövetségi köztársaság felbomlását követően zömmel cseh szakértőkké váltak. A közép-

európai (nem szlovák) kutatók közül Csehszlovákia felbomlásával kapcsolatosan kiemelkedő 

munkássága van Hamberger Juditnak és a cseh Jiří Musilnek. A nemzetközi szakirodalomban 

való kutatásom során megállapítottam, hogy a Szlovák Köztársaság létrejöttének 

biztonsági kihívásaival foglalkozó tanulmány még nem született, ezért értekezésemet 

hiánypótlónak lehet tekinteni. 

 

4. Az értekezés felépítése és rövid leírása 

 

Az értekezésem három fő fejezetből áll , amelyek egy-egy főbb témakört dolgoznak 

fel Szlovák Köztársaság létrejöttével és annak biztonsági és katonai hatásaival kapcsolatban. 

                                                 
8 A levéltári kutatásokat a Hadtörténeti Intézet és Múzeum Hadtörténelmi Levéltárában folytattam, ahol 
I. fondfőcsoport, 31. Magyar Király Honvédelmi Minisztérium, b. Katonai Csoport 3151-3786 anyagai között 
kutattam, az 1939-es szlovák-magyar katonai konfliktust. Ezt a konfliktust a szlovák katonai tradíciók egyik 
központi elemének tartják.  
9 Többek között: John A. Wiant (USA) a Joint Military Intelligence College vendégprofesszora, Kevin Deegan-
Krause (USA) Wayne State University professzora, Dr. Matthew Rhodes, (USA) George C. Marshall European 
Center for Security Studies professzora, Karen Henderson (GBR) az University of Leicester (UL) professzora és 
Renée de Nevers (USA) a Maxwell School, Syracuse University professzora. 
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A fő fejezeteket alfejezetekre osztottam, amely az adott témakör egy-egy részletét, vagy 

területét tekintik át.  

 

I. fejezet: A Szlovák Köztársaság államiságának megteremtése 

 

A szlovák történelemtudomány eredményeinek figyelembe vételével egy történelmi 

áttekintés során bemutattam a szlovák nemzet történelmének azon eseményeit és tényeit, 

amelyek befolyásolták az államiság elérésének folyamatát. Ennek az eseménysorozatnak a 

főbb állomásai alapján következtetéseket vontam le, hogy a szlovák politikai elit az ország 

megalakulását követően miért hozta meg azokat a döntéseket, amelyekkel sértette a régió 

egyes országainak érdekeit. A történelmi áttekintés során elemeztem a közép-európai 

államiság sajátosságait. Az államisággal kapcsolatban megállapítottam, hogy annak 

eléréséhez egy komplex feltételrendszernek kell teljesülnie, amelynek társadalmi, történelmi, 

nemzetközi jogi, valamint nemzetközi (geo)politikai elemei vannak. A társadalmi 

feltételekhez soroltam a társadalom alrendszereit is, így többek között a gazdasági feltételeket. 

Ezt követően megvizsgáltam, hogy Szlovákia milyen módon teljesítette a fenti feltételeket és 

megállapítottam, hogy a szlovák nemzet teljes mértékben eleget tett az államiság eléréséhez 

szükséges feltételrendszerének. 

 

II. fejezet: A Szlovák Köztársaság létrejöttének biztonságpolitikai hatása a 

közép-európai régióra 

 
A fejezetet öt alfejezetre osztottam, amelyekben az 1990-es évek elejének és Közép-

Európa biztonsági helyzetének más-más elemét vizsgáltam. Először hosszas elemzésnek 

vetettem alá az 1990-es évek elejének biztonsági folyamatait. A vizsgálatot egy általam 

kifejlesztett leírómátrix alapján végeztem. A mátrix megalkotása során figyelembe vettem a 

nemzetközi kapcsolatok elméletének több – neorealita és neoliberalista – iskolájának 

eredményeit is. A mátrix oszlopai a biztonság dimenzióit, a sorai pedig a biztonság szintjeit 

tartalmazzák, míg a mezőkben az adott biztonsági szinten és dimenzióban tapasztalható 

meghatározó biztonsági tényezők találhatók. Az 1990-as évek elejének biztonsági 

folyamatainak elemzését követően megállapítottam, hogy a legkedvezőbb folyamatok globális 

szinten zajlottak, míg regionális, nemzeti és egyéni szinten zömmel negatív hatásokat lehetett 

beazonosítani. A biztonsági helyzet elemzését követően a nemzetközi kapcsolatok, valamint a 

biztonságelméletek szakirodalmában megkerestem azt a modellt, amellyel legpontosabban fel 
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lehetett vázolni Közép-Európa biztonsági struktúráját. Erre legalkalmasabbnak Barry Buzan 

regionális biztonsági komplexum elméletét találtam. Az elméletet alkalmaztam a régióra és 

megalkottam a Közép-európai Regionális Biztonsági Szubkomplexumot. A szubkomplexum 

az európai komplexum része, de sajátos jellemzői miatt évszázadok alatt megtartotta 

viszonylagos függetlenségét. Megállapítottam, hogy a régió országainak – zömmel 

nacionalista – törekvései miatt a szubkomplexum középtávon is fennmarad a régió teljes 

európai és euroatlanti integrációja után. Az 1990-es évek biztonsági helyzetének elemzése, 

valamint a régió biztonsági struktúrájának felvázolása után megvizsgáltam a Csehszlovákia 

felbomlásának és a két új állam, köztük a Szlovák Köztársaság létrejöttének biztonsági 

hatásait. A folyamatot négy szakaszra osztottam, mert a különböző szakaszokban más-más 

jellegű biztonsági kihívásokat lehetett beazonosítani. Ezeket a kihívásokat a biztonsági 

helyzet leírómátrixának alapján mutattam be, amelynek során megállapítottam, hogy a 

folyamat globális szinten indukált legkisebb kihívást, míg a biztonság többi szintjén egyre 

nagyobb problémát okozott. Ezt követően elemzés alá vettem a Szlovák Köztársaság 1993-

2006. közötti kül- és biztonságpolitikáját, amely során a stratégiai dokumentumokban 

deklarált törekvéseket külön vizsgáltam a megvalósított politikától, mert számos esetben 

jelentős eltérés fedeztem fel a deklarált és a megvalósított kül- és biztonságpolitika között. Az 

elemzés során kiemeltem azokat a biztonsági kihívásokat, amelyek negatív hatással voltak a 

régió, így Magyarország biztonságára is. A stratégiai dokumentumok áttekintése során 

kiemelt figyelmet fordítottam az egymást követő stratégiák közötti különbségekre. A fejezet 

végén egy előrejelzést készítettem Szlovák Köztársaság középtávú biztonságpolitikai 

lehetőségeiről, amely során megállítottam, hogy a Szlovák Köztársaság jövőjét a NATO és az 

EU jövőbeli helyzete határozza meg.  

 

III. fejezet: A szlovák haderő létrehozása és reformjai 

 

Ebben a fejezetben bemutattam a szlovák haderő létrehozásának, megszervezésének és 

folyamatos átszervezésének folyamatát, tapasztalatait, problémáit és eredményeit. Igazoltam, 

hogy a haderő létrehozása és megszervezése során számos olyan probléma merült fel, 

amelyek jelentős mértékben meghatározták az ország védelmi képességét. A szlovák haderő 

folyamatos és állandóan módosuló átszervezésének áttekintésével rámutattam azokra a 

problémákra, amelyek megakadályozták, hogy az átalakításokat (reformokat) az elmúlt 15 

évben maradéktalanul hajtsák végre. Értékeltem az egyes haderőreformok eredményeit, hibáit 

és tapasztalatait. Ezt követően igazoltam, hogy a szlovák haderő sikerének egyik fő területe a 
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haderő nemzetközi szerepvállalása. Szlovákia a külföldi missziókban a specializálódásra 

helyezte a hangsúlyt, amelynek előnyösségét is bemutattam. A fejezet végén összegeztem a 

szlovák haderő szerepét és lehetőségeit az európai és az euroatlanti védelmi rendszerben. 

Megállapítottam, hogy a szlovák haderő jövőjét a NATO és az EU keretében vállalt 

kötelezettségek teljesítése határozza meg.  

 

5. Összegzett következtetések  

 

A Szlovák Köztársaság létrejötte a közép-európai régióban különböző mértékű 

biztonsági kihívást indukált, ugyan egyes nyugati szakértőkkel szemben a régióban nem 

okozott fegyveres konfliktust. Csehszlovákia felbomlása és az új államok létrejötte 

azonban több problémát is felvetett, amelynek központi eleme a legitimáció hiánya, mert a 

szövetségi köztársaság felszámolásáról a cseh és a szlovák politikai elit döntött, nem az 

állampolgárok. Ez jelentős hatással volt az évszázados államisággal nem rendelkező 

Szlovákia számára. Ugyan a szlovák nemzet már a XIX. században teljesítette az államiság 

létrehozásához szükséges – kiemelten társadalmi – feltételeket, de a nemzetközi politikai 

helyzet csak a XX. században adta meg a lehetőséget az első szlovák állam létrejöttének. 

Szlovákia államisága az elmúlt évszázadban is több lépcsőn ment át, mert évtizedeken 

keresztül a cseh nemzettel közösen alkottak államot, majd rövid ideig – a náci Németország 

hathatós támogatásával – a szlovák nemzet ugyan elérte az államiságot, de a második 

világháború után vissza- és átrendeződés ismét közös államiságot hozott a cseh nemzettel. A 

következő lépcsőfok az 1968-as csehszlovákiai eseményeket követően Csehszlovákia 

szövetségi állammá történő átalakítása volt, amellyel Szlovákia ugyan jelentős 

korlátozásokkal, de önálló tagköztársasággá vált. A szlovákok számára az évszázad végén a 

globális világban bekövetkező paradigmaváltás hozta el az önálló államiságot, mert az 

egykori kelet-európai szocialista országokban, így Csehszlovákiában meginduló 

demokratizálódási folyamatok az ország felbomlásához és két új állam, a Cseh Köztársaság és 

a Szlovák Köztársaság létrehozásához vezettek. Szlovákia ekkor érte el az államisághoz 

vezető nemzetközi politikai (geopolitikai) és (nemzetközi) jogi feltétel teljesülését. Szlovákia 

létrehozásában jelentős szerepet vállalt a Vladimir Mečiar által vezetett Demokratikus 

Szlovákiáért Mozgalom (HZDS), amely az 1992-es választásokon a parlamenti mandátumok 

49,33%-át szerezte meg. A Mečiar-féle szlovák politikai elit ideológiájában meghatározó 

szerepet kapott a szlovák állam létjogosultságának bizonyítása, amelyben nagy szerepet 

kapott az államiság kérdésköre. A szlovák politikai elit ennek érdekében a nacionalizmus 
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fordult, amellyel számos érdeket sértett a régióban. Ennek következtében az államiság 

kérdésköre mindig is fontos szerepet töltött be a szlovák társadalomban, ezért az 

értekezésem első fejezetében vizsgálat alá helyeztem az államiság eléréséhez szükséges 

feltételeket. Az elemzést követően megállapítottam, hogy az államiság eléréséhez egy 

komplex feltételrendszernek kell teljesülnie, amelynek társadalmi, történelmi, jogi és 

nemzetközi politikai (geopolitikai) elemei vannak. A társadalmi feltételek közé soroltam a 

társadalom alrendszereit, többek között a gazdasági, a katonai, a közigazgatási és a környezeti 

szektort is. A szlovákok a modern nemzetfejlődés során a XIX. század végére teljesítették 

ezeket követelményeket, már csak a kedvező nemzetközi politikai lehetőségre vártak, amely a 

XX. században jött el számukra. Szlovákia államiságával kapcsolatban – a szlovák 

történelemszemlélettel ellentétben – megállapítható, hogy az elmúlt évszázadban – a 

történelmi eseményeket vizsgálva – a szlovákok államisága számára inkább a csehek 

jelentettek veszélyt, mint a magyarok. 

Csehszlovákia felbomlása és a Szlovák Köztársaság létrejötte az 1980-as évek végén 

és az 1990-es évek elején lezajlott globális paradigmaváltás következménye volt. Közép-

Európa XX. század végi biztonsági helyzetének mélyreható elemzését egy biztonsági 

leírómátrix alapján végeztem el, amely alapján megállapítottam, hogy a biztonság négy 

szintjén, a biztonság öt dimenziójában más-más hatások érvényesültek, amelyek előjele több 

esetben ellentétes volt. Az 1990-es évek elején globális szinten történtek a legkedvezőbb 

biztonsági változások kiemelten a katonai, valamint a politikai dimenzióban, míg egyedül a 

környezeti dimenzióban voltak negatív hatások a globális környezeti változásoknak 

köszönhetően. Ezzel szemben a biztonság regionális, nemzeti és egyéni szintjén zömmel 

negatív hatások voltak meghatározóak, kiemelten a gazdasági és a társadalmi szektorban, 

de a regionális biztonság katonai szegmensére jelentős negatív hatást gyakorolt a délszláv 

háborúk. 

A biztonsági helyzet leírását követően a közép-európai biztonsági rendszer struktúráját 

a buzani elméleten alapuló regionális biztonsági komplexum elmélete alapján elemeztem, 

amely során megállapítottam, hogy Közép-Európa egy egységes biztonsági 

szubkomplexumot alkot, amely megmaradt a régió országainak európai és euroatlanti 

integrációját követően. Ez a szubkomplexum sajátos – más (szub)komplexumoktól eltérő - 

jellemzőkkel rendelkezik. A régió jellemzői közé lehet sorolni a sokszínűséget, a 

megosztottságot, a konfliktusos jelleget, valamint a közös történelmi múltat, 

hagyományokat és tradíciókat. A közép-európai szubkomplexum az EU-európai 

komplexum része, de előreláthatóan a régió országainak – zömmel nacionalista – törekvései 
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következtében a szubkomplexum középtávon is fennmarad és megőrzi viszonylagos 

függetlenségét. A régió biztonsági struktúrája az elmúlt évszázadban több alkalommal 

átalakult. Ebben az időszakban a biztonsági struktúra három állapotát különböztettem meg: a 

befolyásolásos, az egyensúlyozásos és a hegemón rendszerét. Eddig a legstabilabbnak a 

befolyásolásos rendszer bizonyult, amikor külső hatalom, vagy hatalmak olyan mértében 

gyakoroltak nyomást a régióra, hogy a biztonsági rendszer belső folyamatai leálltak, vagy 

minimálisra csökkentek. A leginstabilabbnak, inkább csak rövidéletűnek az egyensúlyozásos 

rendszer volt tekinthető, mert külső hatalmak – egykoron a Szovjetunió, napjainkban az 

észak-atlanti szövetség – nyomásgyakorlásának köszönhetően átalakult befolyásolásos 

rendszerré. A hegemón rendszer kialakítására eddig leginkább az Osztrák-Magyar Monarchia 

volt példa, de a régió teljes euroatlanti és európai integrációját követően kialakulhat hegemón 

rendszer, amely a belső biztonsági folyamatok teljes felszámolását jelentené.  

Csehszlovákia felbomlása és Szlovák Köztársaság létrejöttének biztonsági hatásait a 

biztonság leírómátrixának felhasználásával négy szakaszban vizsgáltam meg, mert a 

különböző szakaszokban tapasztalható biztonsági hatások eltérőnek bizonyultak. A 

folyamatot az alábbi szakaszokra bontottam: 

- a szövetségi köztársaság felszámolására vonatkozó döntésig tartó időszak; 

- az osztozkodás időszaka a szövetségi köztársaság felszámolásáig; 

- az új államok létrejöttének időszaka; 

- az új államok első biztonságpolitikai törekvéseinek időszaka. 

Az első szakasz gyakorlatilag az 1989-es „bársonyos forradalommal” kezdődött, 

amelytől a föderációban a két tagköztársaság közötti problémákat már nem diktatórikus, 

hanem demokratikus úton kívánták megoldani. A problémák és a vitás kérdések akkora 

szakadékot alkottak a cseh és a szlovák politikai elit között, hogy az ország kettészakadásához 

vezetett. Azonban ez nem volt olyan egyértelmű, mert a szétválást csak az elit egy bizonyos 

része szorgalmazta, akiknél néhol személyi indokok is szerepet játszottak. Az osztozkodás 

időszaka viszonylag jól körülhatárolható, mert a döntéstől annak megvalósulásáig tartott. Az 

új államok létrejöttének időszaka ugyan egy pillanat volt, de valójában az új államok 

nemzetközi elismeréséig tartott. Az utolsó szakasz szintén egy hosszabb időszak volt, amely 

gyakorlatilag az új államok első biztonságpolitikai dokumentumának kidolgozásáig tartott. 

Ebben az időszakban világossá váltak az ország biztonságpolitikai törekvései, valamint az 

ország által indukált biztonsági hatások, kihívások.  

A biztonság négy (globális, regionális, nemzeti és egyéni) szintjén a szétválás és az új 

államok létrejöttének fenti szakaszai különböző nagyságú és esetenként ellenkező irányú 
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biztonsági hatásokat idéztek elő. A folyamat legkisebb hatást globális szinten eszközölte, mert 

a szétválás – Jugoszlávia felbomlásával ellentétben – békésen zajlott le, valamint az 

események nem a globális folyamatokat is meghatározó nagyhatalomban történt. A szétválás 

és az új államok létrejötte a biztonság többi szintjén a regionálistól a nemzetin keresztül az 

egyéniig egyre nagyobb biztonsági kihívást indukált. Regionális szinten az első és a negyedik 

szakasz volt negatív hatással a biztonságra, mert a szétválásról való döntésig a két 

tagköztársaság közötti viták, megoldatlan kérdések, valamint Csehszlovákia 

demokratizálódási folyamata során felmerülő regionális – többek között kisebbségi, valamint 

a bős-nagymarosi vízlépcsővel kapcsolatos – problémák új kihívásokat gyakoroltak a 

biztonságra, míg az utolsó szakaszban a megalakuló Szlovákia nacionalista és harmadik utas 

törekvései jelentettek kockázati tényezőt a régió országai számára. Nemzeti és egyéni szinten 

az egész folyamatnak inkább negatív hatásai voltak, mert az ország védelmi képessége a 

folyamat során korlátozott volt, valamint az országok társadalmi és gazdasági átalakulása 

jelentős társadalmi rétegek számára létbizonytalanságot okozott. Nemzeti szinten a felbomló 

föderációban és a létrejövő új államokban megjelenő negatív tényezők, többek között a 

nemzetiségi problémák is hatást gyakoroltak az egyén biztonságára.  

A szétválás és az új államok létrejöttének negyedik szakaszában már megjelentek a 

Szlovák Köztársaság kül- és biztonságpolitikájának egyes jellegzetességei. Az új állam 

nemzetközi pozíciójának központi eleme, hogy Szlovákia az európai kisállamokhoz 

tartozik, így korlátozott képességekkel rendelkezik érdekei érvényesítése során a 

nemzetközi közösségben, ezért ezt a „hiányosságot” a nemzetközi szervezetekben való 

aktív szerepvállalással akarja semlegesíteni. A Szlovák Köztársaság kül- és 

biztonságpolitikája 1993, az ország megalakulása és 2004, az ország teljes európai és 

euroatlanti csatlakozása között jelentős változásokon ment keresztül, amely részben 

visszavezethető az országban hatalmon lévő politikai erők törekvéseire is. Szlovákia az 

integrációs folyamata során a különböző stratégiai dokumentumokban folyamatosan 

deklarálta, hogy elkötelezett híve az ország NATO- és EU-csatlakozásának és teljesíti a 

csatlakozási feltételeket. Ezzel eszemben 1998-ig egy más irányú kül- és biztonságpolitikát 

valósított meg, amely a régióban egy harmadik utas politikának számított, mert ekkor 

Szlovákia a nyugat és a kelet között egy híd szerepet kívánta volna betölteni, de ezzel 

szemben Oroszország egyik „szövetségesévé” vált. Ebben az időszakban Oroszország 

Szlovákián keresztül törekedett európai jelenlétének erősítésére. Ezt a szlovák politikát 1997-

ben érte jelentős kudarc, amikor Szlovákiát nem hívták meg a NATO-csatlakozás első körébe. 

Ez a kudarc jelentősen csökkentette Szlovákia pozícióját a nemzetközi közösségben. Az 
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1998-as választásokat követő kormányváltás során a Szlovákiában hatalomra került politikai 

elit szakítva elődje politikájával a tényleges és valós európai és euroatlanti integrációt 

helyezte előtérbe, amelyet 2004-ben el is ért.  

Szlovákiában 1993. és 2006. között négy stratégiai dokumentumrendszert dolgoztak 

ki, amelyek három, valamint négy szintből álltak. A rendszer csúcsán a biztonsági stratégia 

áll, amelyet követ a védelmi stratégia, majd a katonai stratégia, valamint a haderő 

tevékenységét szabályozó katonai doktrína. Az első stratégiai dokumentumot az ország 

megalakulását követően egy évvel, 1994-ben dolgozták ki, a többit pedig 1996-ban, 2001-ben 

és 2005-ben. A különböző dokumentumok egy fejlődési folyamatot is lerajzolnak, mert az 

első az ország megalakulását követően meghatározta az ország főbb törekvéseit, a második 

már tartalmazta az ország integrációs törekvéseit, a harmadik a NATO- és az EU-csatlakozás 

elérését helyezte előtérbe, míg az utolsó a sikeres csatlakozást követően kialakult helyzethez 

igazodott. A dokumentumok vizsgálata során megállapítható, hogy Szlovákia képességeihez 

és lehetőségeihez képest a nemzetközi közösségben sokkal nagyobb szerepet kívánt játszani. 

Ennek következtében az egyes stratégiákban a távolabbi körzetek és térségekben való 

szerepvállalás is megjelenik.  

A szlovák haderő 1992-es és 1993-as létrehozásával egy új katonai potenciál jelent 

meg a régióban, amely az ország méreteihez képest a környező országokhoz viszonyítva 

eltúlzottnak lehetett tekinteni, kiemelten a légierő tekintetében. Az új haderő létrehozás során 

számos probléma merült fel, amelyek meghatározták az ország védelmi képességét is. A 

problémák kiküszöbölése, valamint a kor és a nemzetközi környezet követelményeinek való 

megfelelés érdekében a haderő megalakulása után azonnal megkezdték annak átszervezését, 

amely napjainkig is tart. Az átalakítás központi eleme a csökkentés volt, vagyis első 

lépcsőben a haderő hozzáigazítása az ország lehetőségeihez, majd az euroatlanti csatlakozás 

feltételeihez, ezt követően pedig a szövetséges kötelezettségekhez. Ez a folyamatos átalakítás 

– a szomszédos országokéhoz hasonlóan – nem voltak minden esetben pozitív hatással az 

ország védelme szempontjából. Az átszervezéseket minden esetben a különböző 

haderőreform elképzelések alapján hajtották végre. A reformokat számos esetben 

módosították, amelynek az volt oka, hogy a tervezett feladatokat - kiemelten pénzügyi 

források hiányában – nem tudták végrehajtani, valamint jelentős változás történt az ország 

biztonsági helyzetében, vagy a kül- és biztonságpolitikájában. A szlovák haderő átalakítására 

az elmúlt másfél évtizedben jellemző volt az alulfinanszírozottság, amely az ország 

korlátozott gazdasági lehetőségeiből fakadt. Azonban megállapítható, hogy a szlovák 

társadalom, valamint a szlovák politikai elit mindig jelentős figyelmet szentelt a haderőnek, 
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amely megnyilvánult abban is, hogy évek óta a haderő az egyik legnépszerűbb állami 

intézmény. A haderő társadalmi támogatottságát fokozta a szlovák katonák nemzetközi 

szerepvállalásának sikerei. Szlovákia a szerepvállalásai során törekedett a specializációra, 

vagyis a missziókba a lehetőségekhez képest műszaki, valamint klasszikus békefenntartó 

alegységeket vezényelt.  

 

6. A tudományos eredmények megfogalmazása 

 

Meghatároztam az államiság elérésének feltételrendszerét a XX. századi Közép-

Európában. Megállapítottam, hogy az államiság feltételrendszere egy komplex rendszer, 

amelynek több elemét is meg lehet különböztetni. Ezek közé tartoznak a társadalmi, a 

történelmi, a jogi, valamint a nemzetközi politikai feltételek, amelyek között nem lehet 

egyértelmű sorrendiséget felállítani, mert egyes esetekben más-más feltételnek volt primátusa. 

Azonban megállapítható, hogy a nemzetközi politikai (geopolitikai) feltételek több esetben 

felülírták a rendszer többi elemét. Ennek ellenére a többi feltétel teljesülése is szükséges egy 

létrejövő állam tartós fennmaradása érdekében. A feltételrendszert a szlovák nemzet 

államisághoz vezető folyamatán keresztül mutattam be. Az államiság közép-európai 

feltételrendszerének azonban jelentős aktualitást ad Koszovó jövőbeli státusával kapcsolatos 

döntés körül kialakult viták, mert a feltételrendszer alapján előre jelezhető, hogy a tartomány 

alkalmas lesz-e az államiság elérésére, illetve hosszabb távon történő fennmaradásra.  

Elsőként vázoltam fel egy biztonságpolitikai leírómátrixot, amely a nemzetközi 

kapcsolatok egy időszakának, valamint egy biztonsággal összefüggő eseménynek pontosabb 

és megbízhatóbb elemzését segíti elő. A mátrix a biztonság tágabb értelmezésén alapul, 

valamint a biztonság alanyainak szélesebb körét veszi figyelembe, így jelentősen támogatja az 

adott biztonsági helyzet alaposabb és mélyreható vizsgálatát. A nemzetközi kapcsolatok 

neorealista és neoliberális irányzatának egyes meghatározó elemeit is átveszi, amellyel 

mindként iskola képviselői alkalmazni tudják a mátrixot elemzéseik során. A mátrix a 

biztonság négy (globális, regionális, nemzeti és egyéni) szintjén vizsgálja a biztonság öt 

(politikai, katonai, gazdasági, társadalmi, környezeti) dimenzióját, hogy az adott időszakban, 

valamint esemény során melyek azok a főbb tényezők, amelyek meghatározták a biztonságot. 

A biztonság öt dimenziója felöleli a társadalom egyes alrendszereit is. A mátrix nemcsak a 

biztonságot befolyásoló tényezők bemutatására alkalmas, hanem arra is, hogy ezek a tényezők 

pozitív, vagy negatív hatással voltak a biztonságra. A tényezők felsorolásával és azok 

biztonságra gyakorolt hatásával teljesebb képet kaphatunk egy időszak biztonságpolitikai 
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helyzetéről, vagy a nemzetközi kapcsolatok rendszerében bekövetkező esemény biztonságra 

gyakorolt hatásáról. A leírómátrixot gyakorlatban is alkalmaztam, amikor az 1990-es évek 

elején bekövetkező paradigmaváltás utáni biztonsági helyzetet elemeztem, amelynek 

eredményeként több megállapítást is sikerült levonni.  

Elsőként alkalmaztam a buzani regonális biztonság komplexum elméletét (RSCT) 

a közép-európai régióra, amellyel megalkottam a Közép-európai Regionális Biztonsági 

Szubkomplexumot (CE RSSC), mint a közép-európai biztonsági rendszer struktúráját. A 

CE RSSC az EU-európai komplexum része, de sajátos jellemzői és struktúrája miatt a 

komplexumon belül egy egységet (szubkomplexumot) alkot, ami nem jelenti azt, hogy nem 

vonatkoznak rá az EU-európai komplexum tulajdonságai. A szubomplexum felvázolása során 

megállapítottam, hogy a közép-európai regionális rendszer az elmúlt másfél évszázad során 

egységességet mutatott annak ellenére, hogy ebben az időszakban jelentős behatások és 

befolyások érték a régiót. A szubkomplexum történelmi gyökerekkel is rendelkezik, amely a 

Habsburg Birodalomig, illetve a középkori Magyar Királyságig vezethető vissza. A régió 

sajátos jellemzői és viszonylagos egységessége annak ellenére megmaradt, hogy a régiót 

alkotó országok egy része a XXI. század elején elérte a teljes európai és euroatlanti 

integrációt, míg a fennmaradó ország(ok) fő célkitűzése szintén az integráció elérése. A régió 

vizsgálata során megállapítottam, hogy a közép-európai országok nemzetállami törekvései 

miatt a CE RSSC megszűnése középtávon nem várható. 

A Szlovák Köztársaság létrejöttének biztonsági hatásainak vizsgálata során 

megállapítottam, hogy – egyes nyugati várakozásokkal ellentétben – az új államalakulat 

létrejötte összességében nem okozott jelentős biztonsági kihívást globális (nemzetközi) 

szinten. Azonban regionális és nemzeti szinten kialakultak olyan biztonsági problémák, 

amelyek negatív hatással voltak a regionális kapcsolatokra, valamint Szlovákia biztonságára. 

Ide sorolható a szétválás társadalmi támogatottságának hiánya – legitimációs problémái –, 

valamint a szomszédsági kapcsolatokban bekövetkező negatív folyamatok, amelyek zömmel a 

létrejövő ország nacionalista törekvéseivel voltak összefüggésben. Ezek a tényezők kiemelten 

a biztonság politikai, társadalmi és gazdasági dimenziójában jelentkeztek, amelyek zöme 

összefüggésben volt a régió – politikai, társadalmi és gazdasági – átalakulásával is. A 

szövetségi köztársaság felbomlásának és az új államalakulatok létrejöttének folyamata során a 

biztonságra leginkább Csehszlovákia megszüntetéséről szóló megállapodás előtti időszak 

(politikai válság), valamint az új országok első biztonságpolitikai lépései jelentettek kihívást. 

A folyamat a biztonság katonai és környezeti dimenziójában okozott a legkisebb problémát. A 

katonai dimenzióban egyedül a szövetségi köztársaság, valamint a létrejövő országok védelmi 
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képességében jelentkező problémák okoztak negatív hatásokat. A biztonság környezeti 

dimenziója a folyamat során háttérbe szorult, azonban a kétoldalú kapcsolatokban a szlovákiai 

és a csehországi atomerőművek biztonságával és környezetszennyezésével kapcsolatos viták 

megjelentek. 

A Szlovák Köztársaság stratégiai dokumentumaiban szereplő és a megvalósított kül- 

és biztonságpolitika elemzését követően felállítottam egy elméletet, amely felvázolja 

Szlovákia jövőképét a teljes európai és euroatlanti integrációt követően. A Szlovák 

Köztársaság sorsa az Európai Unió és az Észak-atlanti Szerződés Szervezetének 

jövőjétől függ, amelyre vonatkozóan két alternatívát lehet felállítani. Az egyik alternatíva 

Szlovákia biztonságának fokozódását jelentheti, amely azt feltételezi, hogy a jelenlegi szintnél 

egységesebb és stabilabb rendszer alakul ki. A másik alternatíva esetén a két szervezet tagjai 

között érdekellentétek és viták következtében csökkenhet (hosszú távon meg is szűnhet) az 

európai és az euroatlanti biztonsági rendszert fenntartó szervezetek jelentősége és befolyása, 

amelyet követően az európai hatalmak érdekszövetségei és ad hoc országcsoportok  

határozzák meg a kontinens, így Szlovákia biztonságát. A kontinensen belüli biztonsági 

rendszer jövőjét a külső befolyásoló tényezők, valamint Európa hatalmi potenciálja is 

meghatározza. Várhatóan hosszú távon globális szinten Európa befolyása csökken és a 

globális folyamatok középpontja (feltehetően a távol-keleti, vagy az ázsiai) régiókra 

helyeződik át. Ennek következtében Szlovákia, mint „kis” állam befolyása a nemzetközi 

folyamatokra tovább csökkenhet, ami az ország biztonságára is negatívan hathat. 

Magyarországon elsőként elemeztem ilyen részletességgel a szlovák haderő 

létrejöttének eseményeit, átalakulásai folyamatát és a közép-európai régió biztonságára 

gyakorolt hatásait. A szlovák haderő megalakulása során rávilágítottam azokra a tényezőkre, 

amelyek meghatározták a szervezet létrehozását. Megállapítottam, hogy milyen problémák 

merültek fel a szlovák haderő létrehozása és megszervezése során. Ezek közül a 

legsúlyosabbnak a fegyverzet és a haditechnikai eszközök Csehországból történő 

átcsoportosítása során kialakult szervezési problémákat, az ország védelmi képességében 

bekövetkező hiányosságokat, valamint a személyi problémákat tekintem. A személyi 

problémákat az okozta, hogy a csehszlovák haderő nemzetiségi megoszlása során kevés volt a 

szlovák származású tapasztalt parancsnok és törzstiszt, így számos fiatal – kevés tapasztalattal 

rendelkező – fiatal katonatiszt került magas beosztásba a létrejövő szlovák haderőben. 

Megállapítottam, hogy a szlovák haderő megszervezése és folyamatosan módosuló 

átszervezése jelentős problémákat okozott haderő képességeiben, így az ország védelmi 

képességeiben is. A haderő számára a legsúlyosabb gondot az alulfinanszírozás jelentette, 
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amely hosszú távon a fegyverzet és a kiképzés színvonalának romlásában is megnyilvánult, 

annak ellenére, hogy a szlovák haderő jelentős mértékben támaszkodott a hazai hadiipar 

termékeire, valamint az orosz államadósság törlesztése során beszerzett fegyverekre. A 

reformok folyamatos módosítása a meghatározott célok teljesítésének hiányából fakadt. A 

szlovák haderőre is jellemző volt – a régió haderőihez hasonlóan – a folyamatos csökkentés, 

de üteme és mértéke elmaradt a szomszédos országokétól. Megállapítottam, hogy Szlovákia a 

haderő megalakulása óta rendkívül fontosnak tartotta a nemzetközi műveletekben való 

részvételt, amely során specializálódásra törekedett. Ennek megfelelően zömmel műszaki és 

klasszikus békefenntartó alegységeket vezényelt a válságkörzetekbe. A szlovák haderő 

nemzetközi szerepvállalásait számos siker és elismerés övezte, amely jelentős tapasztalatot 

adhat, valamint irányt mutathat számunkra is.  

 

7. Ajánlások és az értekezés gyakorlati felhasználhatósága 

 

Az értekezés felhasználható a tudományos kutatások, a képzés és a 

biztonságpolitikai elemzések során. A tudományos kutatásokban Barry Buzan regionális 

biztonsági komplexum elméletének közép-európai alkalmazása új lehetőséget biztosít a 

közép-európai regionális biztonsági rendszer elemzésére. A képzés területén a közép-európai 

államiság kialakulásának rendszerezése jelent új információkat, valamint az értekezés 

megállapításai a közép-európai biztonsági folyamatok megértéséhez új nézőpontokat biztosít. 

A biztonságpolitikai képzés területén felhasználható a dolgozat második fejezete is. A 

biztonsággal foglalkozó szakemberek számára az adott időszak és a régió biztonságpolitikai 

elemzéséhez nyújt segítséget a biztonság elemzésének leírómátrixa, valamint a regionális 

biztonsági komplexum elmélete, amelyek pontosabb és széleskörű lehetőséget biztosítanak a 

biztonsági folyamatok megértéséhez. A szlovák haderő megszervezésének és reformjainak 

bemutatása hasznos tapasztalatokat nyújt a Magyar Honvédség átalakításai és felülvizsgálatai 

során.  
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8. Publikációs jegyzék 

 

A kutatási témakörökben az alábbi tudományos publikációim jelentek meg: 

A publikáció A folyóirat megnevezése 
címe nyelve részvételi 

arány 
A Szlovák Köztársaság NATO-csatlakozá-
sának folyamata (1993-2004) 

magyar 100% Felderítő Szemle III/3.  
2004.szeptember 

A tudós, a francia tábornok, a csehszlovák 
miniszter és a szlovák hazafi (Gondolatok 
M.R. Štefanikról) 

magyar 100% Valóság 2005/2.  
Február 

A szlovák haderő külföldi katonai 
szerepvállalása (1993-2004) 

magyar 100% Felderítő Szemle IV/1.  
2005. március 

A roma kisebbség hatása Szlovákia 
biztonságára 

magyar 100% Új Honvédségi Szemle 
2005/10. 

A szlovákok létszámának alakulása az 
elmúlt 125 évben 

magyar 100% Társadalom és Honvédelem 
2005/2-3.  

A nemzetközi terrorizmus hatása egy közép-
európai országra (A Szlovák Köztársaság és 
a terrorizmusellenes küzdelem) 

magyar 100% Felderítő Szemle V/2.  
2006. március 

Tények és adatok a szlovák hadiiparról magyar 100% Új Honvédségi Szemle 
2007/1. 

A regionális biztonsági komplexum 
elmélete és alkalmazása Közép-Európára 

magyar 100% Hadtudomány 
2007/1 

A szlovák-magyar fegyveres konfliktus 
1939 tavaszán 

magyar 100% Társadalom és Honvédelem 
2007/1 

The Central European Regional Security 
Sub-complex 

angol 100% AARMS  
2007/2 

 

Budapest, 2007. szeptember 15. 


