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FARKAS ÁDÁM, HORVÁTH LÍVIA, KÁLMÁN JÁNOS 

ADALÉKOK A KATONAI TEVÉKENYSÉG KISZERVEZÉSÉNEK 
MEGÍTÉLÉSÉHEZ 

Jelen dolgozat célja egy már divatossá vált gazdasági privatizációs techni-
ka, az outsourcing egy sajátos területének, a katonai tevékenységek kiszer-
vezésének célirányos áttekintése. Dolgozatunkban a kiszervezés ismerteté-
sét követően, a katonai tevékenységek kiszervezésének a szuverenitáshoz, a 
legitim fizikai erőszak állami monopóliumához, a számonkéréshez való 
viszonyát vizsgáljuk, végül kitekintést teszünk a kérdés gyakorlati megva-
lósulása, vagyis az amerikai modell felé. 

1. FEJEZET 
EGY DIADALÚTRA INDULT GAZDASÁGI TECHNIKA 

1.1. A kiszervezés fogalmáról 
Az outsourcing1 fogalmának megjelenése a 80-as évekre, a neoliberális 
gazdaságpolitika által indukált „privatizációs forradalom”2 kezdetére tehe-
tő. Külső megközelítésben a jelenség táptalaját az adta, hogy az egyre bő-
vülő vállalatok a növekvő számú feladatok felett egyre nehezebben tudták 
gyakorolni a megfelelő hatékonyságú felügyeletet, illetve bizonyos körök-
ben problémássá vált a feladatok ellátási színvonalának megszokott szinten 
tartása is. A vállalatok a diverzifikáció helyett minimalizálták a tevékeny-
ségük révén érintett üzletágak számát, és az alapvető kompetenciákat egy 
gerinc mentén fókuszálták.3 Belső megközelítésben pedig azt mondhatjuk, 
hogy „a költségcsökkentési kényszer, a stratégiai előnyszerzésre való tö-
rekvés, a piaci helyzet javítására irányuló vállalati igény napjainkban az 
outsourcing – kiszervezés – folyamatban talál mozgásformát.”4 

                                                 
1 Eredetileg: Outside Resource Using. 
2 A privatizációs forradalom kereteiben a neoliberális gazdasági szemlélet azon 
felfogásának megvalósulását értjük, mely szerint a piac kereteinek kiterjesztésével 
hatékonyabbá és profitábilisebbé tehetők az egyes tevékenységek, beleértve szá-
mos állami tevékenységet is. 
3 Ezt dediverzifikációs politikának nevezi a szakirodalom. 
4 TURCSÁNYI KATALIN: Outsourcing itthon és külföldön – divat, vagy szükségsze-
rűség?, http://kgk.bmf.hu/system/files/Turcsanyi.pdf, 2010.02.15. 
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Szűkebb értelemben az outsourcing a vállalat egy vagy több tevékeny-
ségének kihelyezése a szervezeten kívülre. Ez azt jelenti, hogy egy külső 
szolgáltató látja el az adott tevékenységet, átvállalja a vállalattól a tevé-
kenység során felmerülő kockázatokat, és teszi mindezt egy (rendszerint) 
hosszú távú szerződés keretében.5 A hosszú táv fontos tényező, mivel a 
kiszervezés előnyei (lásd az I.2.-es fejezetben) hosszú távon figyelhetők 
meg. Ha a vállalat kiszervezi valamelyik tevékenységét, amihez a szüksé-
ges eszközei, illetve a munkaerő a rendelkezésére áll, akkor általában a 
szolgáltatónak adja át azokat. Ebben az esetben a vállalatnak ügyelnie kell 
arra, hogy a szerződésben mindezt rögzítsék a munkaerő elbocsátásának 
elkerülése végett. 

Tágabb értelemben az outsourcinghoz tartozik minden (feladatellátás-
ra irányuló) szerződéses kapcsolat, mint például az alvállalkozó viszony, a 
bérmunka alkalmazása és a továbbértékesítésre szánt késztermékek vásárlá-
sa.6 

Az outsourcing definícióját sokan, sokféleképpen megfogalmazták 
már. Véleményünk szerint a magyar szakirodalomban az egyik legátfogóbb 
Könczöl Erzsébet, Hinek Mátyás által idézett fogalommagyarázata, misze-
rint „az outsourcing szűkebb értelemben a már meglévő, korábban a válla-
laton, illetve intézményen belül ellátott feladatok és az elvégzésükhöz 
szükséges eszközök, berendezések, kapacitások kihelyezése, külső szolgál-
tató megbízása, jogilag elkülönült szervezetbe történő kiszervezés.”7 

Az outsourcing fogalma természetesen nem csak tevékenység kihelye-
zést takar, a leglényegesebb formái közé tartozik még az erőforrás kihelye-
zés, és az alkalmazás kihelyezés is.8 

Ez nem kevesebbet jelent, mint hogy a kiszervezett tevékenység min-
den részéért, az erőforrások beszerzésétől a tevékenység végzésén át az 
ellenőrzésig a szolgáltató felelős. A szerződés csak az elvárt eredményt 
rögzíti.9 

                                                 
5 HINEK MÁTYÁS: Az outsourcing – A tevékenység-kihelyezési döntések elmélete 
és gyakorlata, Ph.D. értekezés, http://www.gphd.ktk.pte.hu/files/tiny_mce/File/ 
Vedes/ Hinek_Matyas_disszertacio .pdf, 2010.02.19. 
6 Uo. 
7 Uo. 
8 TREMBECZKY LÁSZLÓ: Az outsourcing működése, lehetőségeinek kihasználása a 
Honvédelmi Minisztérium – Magyar Honvédség gazdaságosabb ellátása érdeké-
ben, 2007, doktori értekezés, Budapest. 
9 HINEK: i. m. 
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A kiszervezés –mint már említettük– sokszor hosszú távú szerződésen 
alapul, a feltételeket a vállalat igényei szerint alakítják, amely a szerződés 
időtartama alatt folyamatosan kapcsolatban áll, kommunikál az alvállalko-
zóval.10 A kiszervezés nem csak hosszú távú szerződés kereteiben történ-
het. Gyakran előfordul az is, hogy miután a vállalat adott tevékenység ki-
szervezése mellett dönt, a szolgáltatókat versenyezteti, és mindig a legjob-
bat, számára legkedvezőbbet választja. 

Az outsourcing történhet egy országon belül, 11 de akár át is nyúlhat az 
országhatárokon. Tipikus példája az országhatáron kívülre helyezésnek, 
amikor a gyártást alacsonyabb bérköltségű, vagy kedvezőbb adózású or-
szágba helyezik át.12 Ennek oka lehet még a tranzakciós költségek csökken-
tése, a szakképzett munkaerő vagy a termelési tényezők hiánya és a mun-
kaerő-piaci korlátozások miatti hátrányok kiküszöbölése. 

A kihelyezés stratégiai fontosságú döntés. Ha a vállalat jó döntést hoz, 
az outsourcing nagy mértékben hozzájárul a minőség javításához, a költsé-
gek csökkentéséhez, és ez által a vállalat versenyképességének javításához 
is. A kiszervezési döntésnél a jogi, a gazdasági, a kulturális, az infrastruktu-
rális, a szakmai és a HR tényezők a legfontosabbak.13 

Amikor egy vállalat dönt a kiszervezésről, mérlegelnie kell a végzett 
tevékenységek fontosságát, meg kell keresni azt a kulcstevékenységet (core 
business), amihez a legjobban ért, és ezt mindenképpen meg kell tartania. A 
kulcstevékenységen kívül vannak olyan tevékenységek, amikről nem dönt-
hető el egyértelműen, hogy hozzájárulnak-e a vállalat versenyképességének 
növeléséhez. Azokat a tevékenységeket érdemes kiszervezni, amiket nem 
tud hatékonyan végezni (pl. méretgazdaságossági okok vagy munkaerőhi-
ány miatt), vagy nem kapcsolódnak szorosan a fő tevékenységhez (pl. por-
taszolgálat, őrző-védő szolgálat, takarítás, bérszámfejtés, stb.). Ha az adott 
tevékenységre már nincs szüksége a vállalatnak, egyszerűen lezárják a kap-
csolatot a szolgáltatóval. Ennek főleg a rövid távon, csak speciális esetek-
ben (pl. projekteknél) igénybe vett szolgáltatásoknál van jelentősége. 

                                                 
10 HINEK: i. m. 
11Az outsourcing ezen fajtáját onshoringnak hívja a szakirodalom. 
12 Fontos megjegyeznem, hogy az outsourcing fogalma nem összekeverendő az 
offshoring-gal, ugyanis a kiszervezés célja nem leányvállalat vagy külföldi telep-
hely létrehozása és az ezzel járó kedvezmények kihasználása, hanem tényleges 
tevékenységek kihelyezéséről van szó. 
13 TREMBECZKY: i. m. 
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1.2. Az outsourcing előnyei és hátrányai 
Az outsourcing hosszú, összetett folyamat, ezért sok buktatója lehet, de 
optimális esetben - kellő körültekintéssel meghozott döntések esetén - a 
kiszervező vállalatnak többnyire előnye származik belőle. 

A legfontosabb előny a költségek csökkenése. Outsourcing esetén a 
szolgáltató több vállalatnak nyújtja ugyanazt a szolgáltatást, így a méret-
gazdaságossági előnyöket és a folyamatok standardizálását kihasználva 
olcsóbban termel. Ezzel együtt a vállalat is pénzt és erőforrást takarít meg, 
mivel kedvezőbb áron jut hozzá a szolgáltatáshoz, mintha saját maga bizto-
sítaná azt. 

Ha a vállalat csak ideiglenesen, rövid távon, vagy a tevékenység kis 
részéhez használ bizonyos erőforrásokat, érdemes az adott tevékenységet 
kiszervezni, ezzel jelentős megtakarítást érhet el, valamint ez hozzájárul a 
vállalat nagyobb likviditásához is.14 

A fix költségek, amik az adott folyamatra vonatkoznak, változó költ-
séggé alakulnak, mert a szükségletek arányában változnak, a szolgáltató az 
aktuális igényeknek megfelelően végzi a tevékenységet. 

Az outsourcing szintén nagy előnye az olyan helyszínre való kihelye-
zés, amiből a vállalatnak költségelőnyei származnak. Ez főleg a munkaerő-
költségben nyilvánul meg, de fontos még a további erőforrások közelsége 
(szállítási költség) és az adott ország adópolitikája, vállalatoknak nyújtott 
kedvezmények is.15 

Ha több hasonló illetve kapcsolódó tevékenységet ugyanazon szolgál-
tatóhoz helyez ki a vállalat, tranzakciós költségeket takarít meg, ami szin-
tén fontos, hiszen a kiszervezésnek jelentős tranzakciós költségei lehetnek, 
ha nem megfelelően átgondolt döntés alapján kötik meg a szerződéseket. 

A költségelőnyökön kívül természetesen más egyéb szempontok is 
vannak, amik a kiszervezés mellett szólnak. Talán a legfontosabb a kocká-
zatok megosztása, hiszen a kiszervezett tevékenységekért a teljes felelőssé-
get a szolgáltató vállalja. 

                                                 
14 A kiszervezett tevékenység nem igényli azokat az erőforrásokat, eszközöket, 
amiket abban az esetben kellene birtokolnia a vállalatnak, ha saját maga végezné 
azt. Ezzel elkerülhető az adott tevékenységgel kapcsolatos a felesleges tőkelekötés, 
így a vállalat likviditása fokozódik. 
15 Egyes országok törekednek arra, hogy a külföldi vállalatoknak kedvezőbb kö-
rülményeket teremtsenek, ezáltal a külföldi tőke az országba áramlik, nem beszélve 
a munkahelyekről, amit a vállalat teremt. Az érem másik oldala a vállalat alkuere-
je, ugyanis lehet olyan erős alkupozícióban, hogy ő kényszeríti ki a kedvezménye-
ket az országtól. 
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Ha a vállalat a fő tevékenységéhez szorosan nem kötődő tevékenysé-
geket kiszervezi, több figyelem, tőke, stb. jut a core business-re, így azt 
tökéletesítheti a vállalat. A tevékenységeket annak a szolgáltatónak helye-
zik ki, aki arra specializálódott, így a legnagyobb szakértelemmel látják el 
feladatukat, amire a vállalat nem lenne képes a hozzáértés és a szükséges 
tudás hiánya miatt. Ezzel együtt a szükséges újítások, továbbfejlesztések is 
hozzájárulnak a minőség javításához és a termék fejlesztéséhez. 

Az outsourcing legnagyobb kockázata a nem elég körültekintően 
meghozott döntés, a nem megfelelő tevékenység kiszervezése. Az 
insourcing16 jelentős tranzakciós költségekkel járhat. Nem beszélve arról, 
hogy ha a kulcstevékenységet is kiszervezik, a vállalat kiadja magát a kon-
kurenciának, mert nyilvánosságra kerülhetnek a vállalat kulcstevékenység-
gel kapcsolatos titkai. 

Másik rossz döntés lehet, ha megfelelő tevékenységet ugyan, de nem 
megfelelő szolgáltatónak szerveznek ki. Ha nem szakértők kezébe adják a 
tevékenység elvégzését, nem biztos, hogy az elvárt mértékben tudják javí-
tani a minőséget, illetve tudnak költségeket megtakarítani. 

A szerződést kellő körültekintéssel kell kötni, különös tekintettel a 
költségek, a felelősség és a tevékenységhez tartozó egyéb körülmények 
rögzítésére. A szolgáltatónak átadott erőforrásokról - különös tekintettel a 
munkaerőre- a vállalatnak rendelkeznie kell.17 A rossz szerződés kötése is 
nem várt problémákat okozhat a vállalat számára. A kihelyezéssel járó 
tranzakciós költségek olykor magasabbak lehetnek annál, mintha a vállalat 
végezné az adott folyamatot. 

Szintén fontos, hogy a szolgáltató és a kihelyező vállalat vállalati filo-
zófiája harmóniában legyen. 

A Deloitte Consulting 2004-es outsourcing tanulmányából18 azonban 
jól látszik, hogy a kiszervezési döntések mögött lévő várakozásokat a ta-
pasztalatok sokszor nem támasztják alá. A megkérdezettek legtöbbje, azaz 
70%-a a kiszervezés mellett szóló legfőbb érvnek a költségmegtakarítást 

                                                 
16 A kiszervezett folyamatok visszaszervezése a vállalaton belülre. 
17 Ha a szerződésben nem rögzítik a munkaerővel kapcsolatos szabályokat, a dol-
gozók esetleges elbocsátása a többi dolgozóban nem várt reakciót válthat ki, a 
bizalom megrendülhet, és ez a vállalat számára végzetes következményeket is 
maga után vonhat. 
18 http://itm.bme.hu/dl/p%C3%A9nzinfo%5C7.%20P%C3%A9nzinformatikai% 
20konferencia%20%282006%29%5C%C3%81prilis%2026%5C2.%20terem%5C0
1%20-%20Outsourcing/01%20-%20L%C3%A9vai%20G%C3%A1bor%20%28 
Mansoon%29.pdf. 
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tartja, de az esetek 38 %-ában felmerültek rejtett költségek, amikről a válla-
lat azt hitte, hogy a szerződésben benne vannak. A vállalatok 58%-a tartja a 
legfontosabb szempontnak a minőségi szolgáltatás vásárlását és a folyama-
tos innovációt, de 38%-uk szerint a szolgáltató a szerződés megkötése után 
önelégültté vált. A megkérdezettek 35%-a tartja a rugalmasságot a legfon-
tosabbnak, de sok esetben a szolgáltató nem hozza a kiszervező vállalat 
által elvárt rugalmasságot. A válaszadók ugyancsak 35%-a tartja fontosnak 
a core business-re fókuszálást, de ¼-ük a kiszervezés után rájött, hogy rosz-
szul ítélték meg az adott tevékenységet, és vissza kellett szervezniük azt. A 
megkérdezettek 22%-a gondolja úgy, hogy a magasan képzett munkaerő-
höz jutás a fontos a kiszervezési döntésnél, de 20%-uk a döntés után nem 
tapasztalta a várt javulást. A válaszoló vállalatok 22%-a tarja fontosnak a 
kockázat áthárítását, de legtöbb esetben a valóságban ez nem működik. A 
megkérdezettek 16%-a a saját szakértelem hiánya miatt döntött a kiszerve-
zés mellett, de az esetek 44%-ában vissza kellett szervezni a tevékenységet, 
mert a szolgáltatás nem lett színvonalasabb, mint azelőtt. 

A gyakorlati tapasztalatok tehát azt mutatják, hogy a kiszervezésnek 
sok árnyoldala van, amit nagyon nehéz elkerülni, még akkor is, ha a válla-
latvezetés úgy véli, hogy jól átgondolt, megalapozott döntést hozott az 
outsourcingról. Meggondolandó tehát, hogy hosszú távú szerződést kötnek 
az ideálisnak vélt szolgáltatóval, vagy versenyeztetnek több kiválasztott 
céget, és ezzel próbálják csökkenteni a lehetséges kockázatokat. 

1.3. A kiszervezés eddigi alkalmazási területei 
A kiszervezésnek két fajtáját különböztethetjük meg: az informatikai 
outsourcingot19 és az üzleti folyamatok kiszervezését20. Az outsourcing 
megjelenésekor főleg az IT tevékenységet szervezték ki, napjainkban is ez 
a legelterjedtebb kiszervezett tevékenység. Szintén elterjedt kiszervezett 
tevékenységek a portaszolgálat, a takarítás, a pénzügyi-számviteli-, az őrző-
védő-, illetve a jogi tevékenység. Napjainkra egyre inkább népszerű a lo-
gisztikai és a HR outsourcing. 

Az outsourcing területei közül néhány elterjedtebb, magyar gyakorlat-
ban is alkalmazott tevékenység:21 

- ITO: IT infrastruktúra menedzsment, telefonos segítségnyújtás (help 
desk), alkalmazástámogatás, alkalmazásmenedzsment, 

                                                 
19 ITO-Information Technology Outsourcing. 
20 BPO-Business Process Outsourcing. 
21 HINEK: i. m. 
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- BPO: Bérszámfejtés, tranzakció-feldolgozás, pénzügyi és számviteli 
tevékenységek, ügyfélkapcsolat-központ (call center), logisztika. 

2. FEJEZET 
KATONAI TEVÉKENYSÉG: TILTOTT, VAGY SPECIÁLIS TERÜLET? 

A katonai tevékenység kiszervezését legitimáló hármas fogat, nevezetesen 
a hidegháborús jaltai rend felbomlása, a hadviselés technikai-metodikai 
jellegében bekövetkezett változások és a neoliberális gazdaság- és társada-
lomszervezés körében kivitelezett „privatizációs forradalom” ellenére is 
központban álló kérdéskör az, melyre dolgozatunk e részében válaszokat 
kívánunk találni, vagy legalábbis felvetésekkel fogunk élni. 

A cím sokatmondó a dolgozat e részének tartalmára nézve és a kérdés-
re adható válasz álláspontunk szerint kettős mérce alkalmazását legitimálja, 
mivel az eltérő méretű, gazdaságú és hatalmi pozíciójú államok vonatkozá-
sában eltérően alakulnak a válaszok. Ez a kérdés ugyanis e tényezőkön 
keresztül és önmagában véve is szoros összefüggésben van a szuverenitás 
kérdésével, így pedig az egyes államok stabilitásával. Ennek okán pedig 
úgy véljük, dolgozatunk második részében három fő témakör vizsgálatán át 
kell értelmezni a katonai tevékenységek kiszervezését, nevezetesen: 

- a katonai területek „klasszikus” kiszervezési területekkel történő ösz-
szehasonlításán, 

- a szuverenitás és az állami feladatok problémakörén, 
- valamint a jogi és politikai síkú felelősség kérdésén át. 

2.1. A katonai tevékenységek és a „klasszikus” kiszervezés 
„Mi a közös egy haderőreformot végrehajtó NATO-tagállamban, egy bánya 
ellenőrzéséért küzdő bukott állam (failed state) kormányában, egy konflik-
tuszónában kitermelést végző multinacionális vállalatban és egy hadműve-
letet végrehajtó szuperhatalomban? Az, hogy mindannyian katonai magán-
vállalatok szolgáltatásait veszik igénybe.”22 

A gondolatébresztőnek szánt idézet úgy véljük Janus-arcú. Egyik ar-
cával azt mutatja, hogy a katonai magánvállalatok alkalmazása, vagyis a 
katonai kiszervezés a kialakulóban lévő új világrend minden szereplőjét 
érintő, mindegyikük által igénybe vehető és igénybe veendő út, másik arcá-
val pedig (részben ebből következően) azt, hogy ez az alkalmazási terület 
                                                 
22 VARGA KRISZTIÁN: Civilek a harcmezőn, in MKI-Tanulmányok 2009/12. szám, 
Magyar Külügyi Intézet, 3. o. http://www.kulugyiintezet.hu/index.php?menu= 
23&ev=2009, 2010.02.14. 
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sem tér el az összes többitől, a „klasszikus”23 területektől. Az idézet azon-
ban prima facie fogadható csak el, mivel a kérdés mélyebb elemzésénél 
beigazolódik, hogy „az ördög a részletekben rejlik”. 

Egy haderőreformra törekvő NATO tagállam ugyanis igaz, hogy ki-
szervez(het), de fő szabály szerint költséghatékonysági céllal csak objek-
tumvédelmi és ellátmányozási feladatokat, melyek igaz, hogy nem elha-
nyagolhatóak, de nem is „core-közeli”24 tevékenységek. Egy bukott állam a 
politikai stabilitás és általa a lojalitás hiánya okán kényszerül (megfelelő 
anyagi háttér fennállása esetén) katonai erő vásárlására, míg egy profitori-
entált multinacionális cégnek gazdasági érdeke, hogy a profiljába nem illő 
fegyveres tevékenységet külső cég alkalmazottai útján lássa el. Ami pedig 
„A” szuperhatalom hadműveleti tevékenységét illeti, nos, az a már fent 
említett kettős mérce kérdéséhez tartozik. Egy ilyen státuszú állam (neveze-
tesen az USA és mintakövetési-kísérleti jelleggel az Egyesült Királyság) 
vezetésének politikai érdeke, hogy a haza egyenruhás fiainak halála helyett 
„zsoldosokkal” végeztessen bizonyos tevékenységeket, amiben szintén 
rejlik politikai kockázat (ahogy ezt később még tárgyaljuk), de a választá-
sokig ható rizikófaktor beálltának valószínűsége lényegesen kisebb, mint 
tisztán saját katonai erő bevetése esetén.25 
Ezek után tehát Janus másik arca revideálásra vár. Egyrészt azért, mert a 
katonai tevékenység, bármilyen típusú is, jelentékeny mértékben érinti az 
adott állam szuverenitását és stabilitását, másrészt mert e területen a kiszer-
vezési modellek több alcsoportba sorolhatók. Ezek a következők: 

- a katonai erő biztosítása, 
- a katonai tanácsadás, 
- a katonai támogatás, 
- katonai-biztonsági tevékenység.26 

E tevékenységi körök közül az első tekinthető a legkritikusabbnak, hiszen 
pontosan ellentétes a mainstream kiszervezési elmélettel, mivel a taktikai 

                                                 
23 „Klasszikus” alkalmazási területekről a kiszervezés körében azért csak idézője-
lek közt beszélhetünk, mert maga a jelenség még olyannyira új és folyamatosan 
változó és terjeszkedő jellegű, hogy ez a jelző csak hozzávetőlegesen alkalmazható 
mellette. 
24 Core-közeli: annyit tesz, hogy a fő tevékenységi körbe, vagy annak közvetlen 
holdudvarába tartozó feladatok, tevékenységi körök. 
25 Különösen igaz ez akkor, ha figyelembe vesszük, hogy Irakban és Afganisztán-
ban az objektum- és személyvédelmi, valamint konvojkísérő csapatok fokozottabb 
veszélynek vannak kitéve rejtett támadásokkal szemben. 
26 VARGA: i. m. (2009/12. szám), 5-6. o. 
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szintű szolgáltatások révén főtevékenységre irányul és egyébként a szak-
irodalom több szerzője szerint ez a típus 2004 áprilisa, a brit Sandline In-
ternational megszűnése óta nem létezik. A második csoportba az elemző, 
tanácsadó, vagy épp kiképzési szolgáltatások tartoznak, melyek lényegében 
core-közelinek tekinthetők, hiszen ezek befolyásolják a fő tevékenységgel 
kapcsolatos hatékonyság és metodika jelentős részét, így ez szintén rizikós 
terület. A harmadik körbe tartozó támogató27 tevékenységek talán mondhat-
juk, hogy a „klasszikus” kiszervezési területekkel legnagyobb rokonságot 
mutató cselekmények, mivel ezek másodlagos, core-közelinek nem nevez-
hető tevékenységekre irányulnak. Végül a negyedik csoport az, amelyet 
magunk csak részben tekintünk katonai területnek, talán azt is mondhat-
nánk, hogy típusos zsoldos-testőr-biztonságiőr28 feladatkörök ezek. 

A jelenlegi (álláspontunk szerint túlerőltetett és fékevesztett) alkalma-
zás messze túlmutat a PMC29-k hidegháború végére jellemző alkalmazásán, 
hiszen ma már a létszámcsökkentés és költséghatékonyság melletti ütőké-
pesség helyett, az alkalmazóknak számos esetben létfontosságú tevékeny-
ségeket látnak el ezek a vállalatok. Így volt ez az „Operation Iraqii 
Freedom”30 vonatkozásában is, ahol kulcsfontosságú fegyverrendszerek 
üzemeltetése is a magánszektor szereplőinek feladatkörébe került, az épít-
kezések, ellátmányozás és más szolgáltatások mellett.31 

Összességében tehát azt mondhatjuk, hogy a katonai tevékenységek 
kiszervezése messze nem értelmezhető a „klasszikus” kiszervezési terüle-
tekkel párhuzamban, mivel mások az alapvető viszonyítási pontok, így 
például a szuverenitás és a kulcsfontosságú állami feladatok kérdésköre, 
valamint e feladatkörök kiszervezései lényegesen sajátos, álláspontunk 
szerint elhibázott politika mentén alakultak. Ezen álláspontunkat erősíti 
egyébként az újra meg újra felmerülő kérdés, hogy kinek, kiknek állna ér-
dekében nemzetközi szinten is elfogadottá tenni a magánszektor általi 
peacekeeper és peacemaker missziók lefolytatását, valamint az is, hogy az 

                                                 
27 Például élelmezés, üzemeltetés, logisztikai támogatás, építés. 
28 Objektum- és személyvédelem, konvojbiztosítás, szállítmánybiztosítás és más 
hasonló feladatok értendők ez alatt. 
29 PMC: Private Military Corporation – Katonai Magánvállalat. 
30 Operation Iraqii Freedom: Iraki Szabadság Hadművelet, mely név alatt a 
Hussein-rezsim megbuktatása, Irak jelenleg is tartó megszállása és demokratizálá-
sa, stabilizálása jegyzésre került a Pentagonban. 
31 VARGA: i. m. (2009/12. szám), 6-7. o. 
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ENSZ hasonló kérdései kapcsán más alternatívák is megfogalmazásra ke-
rültek.32 

2.2. A szuverenitás és az állami feladatok problémaköre 
A katonai kiszervezés kiemelt kezelésének tehát egyik indoka a szuvereni-
tás egyik tartóoszlopának (a védelemnek) a részleges kiszervezhetőségének 
kérdése. Annak ellenére, hogy a szuverenitás mára részben „imitált és 
megosztott”33 azt kell mondanunk, hogy az egyik (de már messze nem az 
egyetlen) alapvető politikai-hatalmi szint a kulturális, politikai és gazdasági 
érdekazonosságra évszázadok nyomán kiépült egység, a nemzetállam szint-
je. Bár a vesztfáliai paradigma korát már meghaladtuk, vagy épp meghalad-
juk a maga eredetiségében, mondhatni „a szuverenitás és a nemzetállami-
ság a vesztfáliai rendszer megrepedezett sarkkövei”,34 mégis más hathatós 
viszonyításra alapot még érdemben nem találhattunk a hatalmi-politikai 
kérdéskörben. E paradigma lényege, hogy a világ felettük lévő főhatalmat 
el nem ismerő, független, szuverén államokból áll, melyek jogilag egyen-
lők, függetlenül a hatalmi viszonyoktól.35 

A szuverenitás tehát az állam lényegi alkotóelemét adó politikai-jogi 
kategória, mely azt fejezi ki, hogy a társadalom által létrehozott intézmé-
nyek csúcsa (és egyben kerete) maga az állam, melytől független magasabb 
főhatalom nem létezik. Ennek szükségképpeni, fő alkotóelemei a függet-
lenségben, egységességben és integritásban, önrendelkezésben, kizáróla-
gosságban, felelősségre vonhatóságban, hadüzenet-hadviselés, illetve béke-
kötés és kegyelmezés jogában ragadhatók meg.36 

E megközelítésben tehát a katonai kiszervezés több síkon is erőteljesen 
érinti a szuverenitást, hiszen a kiszervező belső szuverenitása vonatkozásá-
ban rizikófaktorokat teremt, külső szuverenitása vonatkozásában az esetle-
ges határokon kívüli tevékenységek okán a bevetés helye szerinti állammal 

                                                 
32 Az ENSZ vonatkozásában felmerült alternatívák: (1) államközi munkamegosz-
tás, például más államok általi tanácsadás, kiképzés, (2) egy központi ENSZ gyors-
reagálású erő létrehozása, (3) vagy egy nonprofit ENSZ PMC létrehozása. Lásd: 
NÉNYEI JUDIT: Békefenntartók Zrt.?, in Kül-Világ, 2009/4. szám, 23-24. o. 
33 Prof. Dr. Francis Delperée leuveni szenátornak az 5. Európai Jogász Fórumon 
előadott gondolataiból. 
34 FUKUYAMA, FRANCIS: Államépítés, 2005, Századvég, Budapest, 121. o. 
35 TAKÁCS PÉTER (szerk.): Államelmélet, 2009, Szent István Társulat, Budapest, 
156. o. 
36 SZABADFALVI JÓZSEF: Nemzetállam, in TAKÁCS PÉTER (szerk.): Államelmélet, 
2001, Bíbor Kiadó, 132-133. o. 
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való kapcsolatra is jelentős hatást gyakorol, nem beszélve a kiszervező 
állam szövetségesekkel és nem állami szereplőkkel való viszonyáról, emel-
lett pedig a bevetés helye szerinti állam belső szuverenitásáról.37 

Így szemlélve tehát a szuverenitás kifejezetten sokat mond a katonai 
kiszervezés vonatkozásában (is), főleg akkor, ha kiegészítjük az autoritas, 
non veritas, facit legem38 kissé anakronisztikusnak ható elvével, és Carl 
Schmitt azon gondolatával, miszerint „szuverén az, aki a kivételes állapot-
ról dönt”. Mindként gondolatban központi helyen áll ugyanis a fegyveres 
erő, a honvédelem, a katonai tevékenység és annak minden komponense, 
minden kiegészítő tevékenysége. Nem véletlen az sem, hogy a kérdés köz-
gazdász elemzői rendre a katonai vezetés szemére vetik, hogy sokszor ride-
gen elzárkóznak a kiszervezés kérdésétől. Ennek oka vélhetően (és állás-
pontunk szerint megingathatatlan jogalappal) az, hogy a hatalom végső 
zárköve mindig a fegyveres erő (belső és részint külső vonatkozásban is), 
akárcsak a kivételes állapot, a jogrendet részben, egészben mellőző időszak 
rendteremtő céljának alapja is. S mint ilyen zárkőnek és alapnak minden 
kérdése kiemelt fontosságú, még a támogató, kiegészítő tevékenységek is, s 
ezt igazolják az állami feladatok lajstromozási gyakorlatai is. 
Stumpf István például a következőkben ragadja meg az állam alapvető, 
elsődleges funkcióit:  

- belbiztonság,  
- külső biztonság (honvédelem),  
- nemzeti statisztika előállítása,  
- külügyek,  
- bevándorlási politika,  
- termelés és munkahelyek biztonságának megteremtése, 
- monetáris politika.39 

E feladatok között a katonai (és tágabb értelemben vett állami fegyveres) 
tevékenységek komoly helyet foglalnak el, hiszen az első, második, negye-
dik és részben az ötödik pontban foglaltakban is komolyan érintettek. Ezek 
kapcsán a szuverenitás egy nagy kérdéséhez, a legitim fizikai erőszak álla-

                                                 
37 „A jogirodalomban található vitás felfogások ellenére a szuverenitáson legáltalá-
nosabban az államhatalom legfelső voltát, főhatalmi jellegét értik »befelé«, és az 
állam függetlenségét »kifelé«.” TAKÁCS (szerk.): i. m. 144. o. 
38 „A törvények a hatalomból és nem az igazságból következnek” (Thomas Hob-
bes). 
39 STUMPF ISTVÁN: Állam és kormányzás, in EGRESI KATALIN – SULYOK GÁBOR 
(szerk.): Jog, Állam, Politika, 2009/3. szám, 157. o. 
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mi monopóliumához kapcsolódnak, melynek magánkézbe szervezése állás-
pontunk szerint elvi szinten sérti a jogbiztonság elvét, s teszi ezt függetle-
nül az adott állam hatalmi státuszától, vagyis a kérdés e részére már nem 
terjed ki a kettős mérce gondolata. 

A kisebb hatalmi potenciállal bíró államoknál azért is kritikus kérdés 
ez, mert a legitim fizikai erőszak monopóliumának célzatos „bérbeadása” 
veszélyt jelenthet végső esetben az állam belső stabilitására, veszélyforrá-
sokat teremt az alább tárgyalandó politikai felelősség vonatkozásában és 
egyúttal (ahogy erre a katonai vezetők többször felhívták a figyelmet) ve-
szélyeztethetik a katonai tevékenységek végső bevetési hatékonyságát. Erre 
hozzák fel klasszikus példaként a kivételes állapot beálltát. Mi történik a 
béke és rend fenntartására kötelezett fegyveres erőkkel, ha a kiszervezés 
okán a gazdasággal együtt megingott, vagy ne adja Isten, bedőlt magánsze-
replők nem tudják biztosítani az állomány élelmezését, ellátását, bizonyos 
technikai rendszerek működését. Ez elgondolkodtató, és ez alól nem mente-
sítenek a szupranacionális és kormányközi szervezetek sem. 

Lehet, hogy valóban „új szuverenitás” alakul ki a szupranacionális 
egységesülések integratív szintjén,40 de ezek azért még messze nem tudják 
pótolni és helyettesíteni az állami szuverenitás megnyilvánulási lehetősége-
it, sem jogi, sem hatalmi, sem politikai szempontból. Ezen állítás bizonyítá-
sára idéznénk meg érintőlegesen az afganisztáni hadszíntérről kivont nem-
zeti erők, a közös európai uniós haderő, illetve biztonságpolitika problémá-
it, valamint a NATO működésének rendjét, ugyanis „a szövetség első és 
talán legfontosabb jellegzetessége, hogy szuverén és független nemzetek 
alkotják, továbbá olyan kormányközi szervezet, amely minden döntését 
konszenzussal hozza. […] A tagállamok kollektív védelmére vonatkozó 5. 
cikkelye a szövetség részéről nem ír elő automatikus katonai beavatkozást, 
a tagállamok számára előírt kötelezettség az azonnali konzultációra és arra 
vonatkozik, hogy megfelelő módot választanak a segítségnyújtásra.”41 

Mindezekből jól érezhető tehát, hogy a katonai lépések még mindig fő 
szabály szerint nemzetállami szintű döntések, különösképp azért, mert a 
katonai erőt nemzetállami haderők adják, még a katonai tömb vonatkozásá-
ban is felajánlásos, vállalásos rendszerben. Ebből pedig a fent említett szu-
verenitás kérdés mellett az is következik, hogy a katonai tevékenységek 
kiszervezése elsődlegesen a nemzetállamra és annak politikai rendjére há-
rítja a felelősség kérdését és minden más terhét, s ezen a szinten pedig 
                                                 
40 SZABADFALVI: i. m. 139. o. 
41 RÁBAI GYÖRGY – TÜZES KÁROLY: NATO útmutató, 2003, Magyar Országgyű-
lés, Budapest, 19. o. 
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alapvető kötelesség felkészülni minden eshetőségre, így például a már em-
lített kivételes állapotra éppúgy, mint a kiszervezett tevékenységek körében 
beálló problémákra, bűncselekményekre és kárt, vagy veszélyt okozó mu-
lasztásokra, elégtelenségekre. 

E körben tehát azt mondhatjuk, hogy a szuverenitás, a belbiztonság, az 
állami feladatok és a legitim fizikai erőszak állami monopóliumának kérdé-
sei felől megközelítve a tág értelemben vett katonai tevékenységek kiszer-
vezése nem, vagy csak nagyon komoly megszorításokkal és szűkítésekkel 
alkalmazható még akkor is, ha a szuverenitás jelentős változásokon ment át 
az elmúlt években és megy át egészen a mai napig. A kiszervezés helyett 
álláspontunk szerint az ésszerű és differenciált vállalások, illetve a kor-
mányközi együttműködések serkentése indokolt a katonai tevékenységek 
körében, osztva az ENSZ békefenntartó tevékenysége kapcsán felvetett 
kiszervezés-semlegesítő alternatívákat. 

2.3. A felelősség kérdése jogi és politikai síkon 
A katonai tevékenységek kiszervezésének eddig áttekintett kritikus kérdései 
mellett, mintegy záróakkordként szót kell ejtenünk a felelősség ez eddig 
nagy port kavart problémájáról. Ez a kérdés már szorosabb, mondhatni 
szimbiotikus összefüggésben áll a gyakorlattal, hiszen a fő és elsődleges 
kiszervezők az Amerikai Egyesült Államok, illetve az amerikai, vagy ame-
rikai mintájú nem állami szereplők, akiknek magatartása nagyban határozta 
meg a felelősség alakulását. 

A felelősség vonatkozásában három szint ragadható meg. Az első a 
PMC belső szabályzatainak és ezekkel összhangban gazdasági és társadal-
mi érdekeinek szintje, a második a szakmai érdekképviseletek kódexeinek 
szintje, a harmadik pedig az állami büntetőhatalom szintje.42  

Az első szint vonatkozásában a szakirodalom nyilvánvalóként kezeli, 
hogy a márkanév védelme elsődleges a PMC-k számára, hiszen a bűncse-
lekményekkel összefüggésben álló cégek elvesztik megbízatásaik zömét és 
lényegében a csőd felé sodródnak. Ennek következtében a katonai magán-
vállalatoknak saját jól felfogott érdeke, hogy belső szabályozókkal garan-
tálják a rendezett, fegyelmezett, professzionális és egyben törvénytisztelő, 
és nem utolsó sorban szerződésszerű teljesítést, illetve ennek perszonális 
szintű veszélyeztetését maguk is hathatósan szankcionálják. Mindez azon-
ban mondhatjuk, hogy „szép, szép”, de nagyon messze áll a jogállamiság 

                                                 
42 VARGA: i. m. (2009/12. szám), 14. o. 
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ideálja által meghonosított garancialitás elvétől és az emberi jogok biztosí-
tottságától. 

Ugyanez mondható el a második szintről is, ami lényegében nem több, 
mint az egyes cégek első szintű felelősségi fokát részben megemelő társu-
lása, afféle kamara létrehozása. Garanciális jellege bizonyosan van és az 
amerikai modellben úgy tűnik, jól érvényesül, de szögezzük le, hogy mesz-
sze nem jelenthet elégséges biztosítottságot, hiszen ezek a testületek és 
kódexeik nem rendelkeznek megfelelő kényszerítő és felügyeleti hatalom-
mal, ami lehetőséget teremt arra, hogy az egyes cégek kijátszva a szabályo-
kat, olyan személyeket is alkalmazzanak, akik mellett gazdasági érvek szép 
számmal és ugyanígy morális ellenérvek is szép számmal adódnak. 

A szakirodalomban megnevezett felelősség harmadik szintje komoly 
dilemma volt hosszú időn át, ugyanis nem volt világos, hogy miképp alakul 
a büntetőjogi felelősség a PMC-k alkalmazottaira nézve (például a Nisour 
téri incidens43 után). Azért sem volt ez világos, mert Amerika, akárcsak 
katonáit, civil fegyvereseit is egy huszárvágással kiemelte a nemzetközi jog 
szabályainak hatálya alól. E kérdésnek azonban 2007 óta mintegy a katonai 
kiszervezés részkérdéseként kézzel fogható irodalma és gyakorlata alakult 
ki azzal a megoldással, hogy a Bush-adminisztráció társadalmi és politikai 
nyomásra az amerikai katonai büntető igazságszolgáltatás hatálya alá vonta 
az állam érdekében eljáró fegyveres civileket, míg a nem állami szereplők 
szerződésesei vonatkozásában a nemzetközi jog joghatósági szabályai ma-
radtak irányadók szerte a világban. 

Álláspontunk szerint azonban ez a felelősségi szintrendszer hiányos, 
mivel nem fektet kellő hangsúlyt a politikai felelősségre. A kiszervező ál-
lam és annak képviselői ugyanis maguk viselik a PMC-k alkalmazásával 
járó politikai felelősséget. Kritikus kérdés ez, hiszen ezek a civilek nem 
ritkán a függelmi rendben álló és jogilag pontosan rendezett felelősségű 
katonákkal együttesen teljesítenek szolgálatot, azonban a függelmi rendszer 
a maga eredetiségében nem terjed, nem terjedhet ki rájuk, csupán egy sajá-
tos magánjogi kötelék formájában, ami rendszerint katonás küllemet ölthet. 

                                                 
43 Az incidens fontosságát az adta, hogy az Irakban lévő amerikai követség állomá-
nyát és épületeit védő Blackwater USA fegyveresei 2007. szeptember 16-án Bag-
dadban, a Nisour téren lelőttek tizenhét iraki állampolgárt és további huszonhetet 
megsebesítettek feladatellátás címén. A jogi felelősség pedig tisztázatlan volt, 
tekintettel arra, hogy az amerikai vezetésű Koalíciós Ideiglenes Hatóság 17. számú 
rendelete alapján az amerikai állam érdekében eljáró magánvállalatok személyi 
állománya immunitást élvez a nemzetközi jog standardjai szerint rendelt iraki jog-
hatóság alól. 
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Mégis kérdéses, hogy egy a Nisour térhez hasonló incidens esetén mi törté-
nik. Felelősségre vonják-e az esetlegesen együtt szolgáló katonákat a civi-
lek tetteiért, vagy felfelé hárul a felelősség a politikai szintre, s ott aztán 
miképp fog becsatornázódni. Olyan rendezetlen mégis létező felelősségi 
szint ez, amit magunk újabb ellenérvként értékelünk a katonai kiszervezés-
sel szemben. 

A politikai felelősség dilemmája ugyanis ellensúlya a katonai kiszer-
vezés mögött álló és érthető politikai érdeknek, nevezetesen a katonaéletek 
védelmének, főként az esetlegesen sorozott katonák vonatkozásában. De 
vajon milyen politikai súllyal csapódik le egy incidens akkor, amikor egy-
értelműen az Amerikát kritizálni nem félő sajtóorgánumok és gondolkodók 
Amerika zsoldosainak mészárlásairól, túlkapásairól, vagy egyáltalában 
Amerika zsoldos hadairól beszél? És elvonatkoztatva Amerikától, aki talán 
a kettős mérce okán – anyagi, hatalmi és politikai jellegénél fogva – megte-
heti, hogy PMC-k és PSC44-k sokaságát dollár milliárdokért alkalmazza a 
katonai és biztonsági szektorban, létezik-e még olyan állam, mely jogi, 
politikai, hatalmi, gazdasági és társadalmi szempontból nyíltan megenged-
heti magának ezt a „privatizációs forradalomból” vadhajtásként kinőtt, 
rendkívül rizikós, sok hátránnyal bíró gyakorlatot?  

Álláspontunk szerint az Egyesült Királyságtól eltekintve nincs ilyen 
állam, de talán még az Egyesült Királyság sem ilyen, csupán a külpolitikai 
érdek nagyította ilyenné. Ezt az álláspontunkat pedig a katonai kiszervezés 
amerikai modelljének adatai úgy véljük, méltóképp alátámasztja. 

3. FEJEZET 
AZ AMERIKAI MÓDSZER, AVAGY A KATONAI KISZERVEZÉS A GYA-

KORLATBAN 
Mint azt a bevezetőben tárgyaltuk, a privatizáció korunk egyik domináns 
közgazdasági koncepciója. Általános értelemben véve a vagyontárgyak és a 
szolgáltatások áthelyezését jelenti az állami szektorból, a magánszektorba, 
amit a verseny-alapú piacok és a vállalkozói kezdeményezések jellemez-
nek. Az államok olyan funkciókat is felvállaltak, amelyek ellátását nehezen 
tudják finanszírozni, így a privatizáció egyfajta válasz az állami szektor 
túlterjeszkedésére. „A »veszteséges« területek magánkézbe adása csök-

                                                 
44 PSC: Private Securityi Corporate – Biztonsági Magánvállalat a nemzetbiztonsági 
és ezzel határos metodikájú és célzatú biztonsági szektorokban ténykedő cégek 
megnevezésének rövidítése. 
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kentheti az állami kiadásokat, továbbá növelheti az adott szolgáltatás minő-
ségét is.”45 

Kiszervezésről (outsourcing) –ami a privatizáció egyik megnyilvánu-
lási formájának is tekinthető- akkor beszélhetünk, amikor az állam fizet a 
szolgáltatásért, de annak teljesítésére egy az adott szolgáltatásra specializá-
lódott piaci szereplőt szerződtet.46 A katonai szektor vonatkozásában az 
outsourcing felé történő legdinamikusabb elmozdulást az USA-ban figyel-
hetjük meg. Az állam részéről felmerült igény kielégítésére egy új iparág, a 
katonai szolgáltatóipar jött létre. A szolgáltatások teljesítésére pedig a vál-
lalatok új típusai, a katonai magánvállalatok (Private Military Company, 
PMC; illetve a biztonsági szektorban a Private Security Company, azaz 
PSC) szakosodtak. Ezen cégek tevékenységének köszönhetően a korábban 
kizárólag a nemzeti haderő hatáskörébe tartozó funkciók egyre nagyobb 
része került részleges vagy teljes kiszervezésre. 

3.1. A PMC-kről és tipizálásukról általában 
Katonai magánvállalatnak nevezzük azt a vállalkozást vagy vállalatot, 
amely a katonai szférához tartozó szolgáltatásokat nyújt ügyfelei részére. 
Vagyis, egy olyan magánvállalat, amely – nyereségességi alapon – olyan 
szolgáltatásokat nyújt, amelyeket korábban a nemzeti hadseregek láttak 
el.47 

A katonai szolgáltatások piaca egy kereslet-kínálati piac, ahol az álla-
mok megrendelései alakítják a kínálatot. A legnagyobb megrendelőknek az 
angol-szász államok számítanak, közülük is kiemelkedik az Amerikai 
Egyesült Államok. 

Fontos kiemelni, hogy a hadiipari cégek csak abban az esetben tartoz-
nak a katonai szolgáltatóipar vállalatai közé, ha az általuk gyártott fegyve-
reket saját maguk üzemeltetik, vagy kiképzési és karbantartási szolgáltatást 
is biztosítanak megrendelőik számára. 

„A magánvállalatok által végzett feladatok listáján szerepel többek kö-
zött katonai objektumok őrzés-védelme, konvojok biztosítása, magas be-
osztású kormánytisztviselők és katonai parancsnokok személyi védelme, a 
legmodernebb haditechnikai eszközök karbantartása valamint üzemeltetése, 
                                                 
45 SZALAI GÁBOR: A nemzeti hírszerzés és a magánszektor kapcsolatának alapkér-
dései az USA-ban, in Hadtudományi Szemle, 2008/2. szám, 
http://hadtudomanyiszemle.zmne.hu/files/2008/2/szg.pdf, 2010.04.11. 
46 A kiszervezés nemcsak a privatizáció egyik formája, hanem az üzleti életben is 
sűrűn alkalmazott stratégia, amit az I. 1. alatt részletesen tárgyaltunk. 
47 VARGA: i. m. (2009/12. szám), 3. o. 
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a vezetés-irányítási támogatás bizonyos elemeinek biztosítása, továbbá 
speciális kiképzési programok vezetése.”48 Ezeket négy fő kategóriába 
csoportosíthatjuk: 

- műveleti vagy taktikai támogatás, 
- katonai tanácsadás és tréning, 
- logisztikai támogatás, 
- rendfenntartás és biztonság.49 

Ezeket a szolgáltatási kategóriákat jól lehet használni az egyes PMC-k típu-
sainak meghatározásához. Ezek alapján megkülönböztethetünk: 

- katonai erőt biztosító vállalatokat (military provider firm), 
- katonai tanácsadó vállalatokat (military consulting firm), 
- katonai támogató vállalatokat (military support firm), 
- katonai-biztonsági vállalatokat (private security company, további-

akban PSC). 

A katonai erőt biztosító vállalatok (Executive Outcomes, Sandline Interna-
tional), olyan vállalatok, amelyek közvetlenül részt vesznek a harcokban és 
az irányítási feladatok ellátásában. A szolgáltatást igénybe vevők közös 
ismertető jegye, hogy nem rendelkeznek megfelelő katonai potenciállal és 
nem is számíthatnak nemzetközi fegyveres segítségre, azonban közvetlen 
katonai beavatkozást szükségessé tevő biztonsági kihívásokkal kell szem-
benézniük. A szakértők között egyetértés van abban, hogy ez a vállalattípus 
napjainkban nincs jelen a katonai szolgáltatások piacán. Az utolsó, magát 
katonai erőt biztosító vállalatnak valló PMC, a brit Sandline International 
2004 áprilisában számolta fel magát. 

A katonai tanácsadó vállalatok (MPRI), olyan vállalatok, amelyek 
olyan elemző, tanácsadó és kiképző szolgáltatásokat nyújtanak, amelyek 
központi jelentőségűek a megbízó állam haderejének működtetése, átszer-
vezése szempontjából. 

A katonai támogató vállalatok (KBR, DynCorp International, Flour 
International), olyan vállalatok, amelyek ún. kiegészítő jellegű katonai 
szolgáltatásokat nyújtanak. Ezek olyan feladatok, amelyek az ügyfél kato-
nai képessége szempontjából másodlagosak. E feladatok ellátásával az ügy-
felek jobban tudnak koncentrálni a tisztán katonai jellegű feladataikra. 

A katonai-biztonsági vállalatok50 (Blackwater/Xe, Triple Canopy, 
DynCorp International), olyan vállalatok, amelyek fegyveres biztonsági 
                                                 
48 SZALAI: i. m. 26. o. 
49 VARGA KRISZTIÁN: Funkcionális szükségszerűség? – Katonai Magánvállalatok 
állami alkalmazása, in Szakmai Szemle 2009/4. szám, 95. o. 
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szolgáltatásokat nyújtanak az ügyfeleiknek a konfliktuszónákban. Felada-
tuk ellátásához katonai taktikát és könnyűfegyverzetet használnak. A ma-
gáncégek szolgáltatásai között leginkább a fegyveres konvojbiztosítás, 
személy- és objektumvédelem érdemel említést. Elizabeth Joh az őrző-
védő, a hírszerző, a közszolgálati és a vállalati rendvédelem megkülönböz-
tetésének tipológiáját alkalmazza a katonai biztonsági vállalatokon belül.51 

3.2. Adatok az „amerikai módszerről” 
Miért használ az USA PMC-ket? –teszi fel a kérdést egy 2010-es Kong-
resszusi beszámoló.52 A kérdésre a választ pedig meg is adja: azért, mert 
jelentős műveleti előnyöket tudnak nyújtani. A kontraktorokat gyorsabban 
tudják felbérelni és telepíteni, mint az ugyanúgy kiképzett és ugyanakkora 
méretű katonai egységeket. Ez a gyorsaság pedig hozzásegíti a szövetségi 
ügynökségeket a környezet változásaihoz történő alkalmazkodáshoz. Né-
hány esetben pedig a PMC-k olyan egyedülálló képességeknek vannak a 
birtokában, amelyekből a hadsereg hiányban szenved. Valamint a 
kontraktorok pénzt takarítanak meg a Kormánynak, mivel csak arra az idő-
re bérelik fel őket, amelyre szükségesek. 

Egyes szakértők szerint,53 az USA-ban az outsourcing mértéke már el-
érte azt a szintet, amikor is a haderő kritikus mértékben függ a magánválla-
latok szolgáltatásaitól. A katonai kiszervezés egyfajta függőséggé vált. A 
PMC-k annyira betagozódtak az USA védelmi rendszerébe, hogy a 2006-
ban, a Védelmi Minisztérium által kiadott Négyéves Védelmi Felülvizsgá-
latban a Minisztérium „totális erejének” (Total Force) részévé nyilvánítot-
ta. A dokumentum szerint a Védelmi Minisztérium a világ legnagyobb 
munkáltatója, mivel több, mint 3 millió közvetlen alkalmazottja van. A 
„totális erő” részei pedig az aktív és a tartalékos szolgálatok, a civil szolgá-
latok, valamint a kontraktorok, vagyis a PMC-k.54 

Ezen kijelentések alátámasztására szolgáljon a következő néhány adat. 
A Katonai-biztonsági Vállatok Iraki Társaságának (Private Security 

                                                                                                                 
50 A magunk részéről ezt a kategóriát csak részben tartjuk katonai területnek. 
51 JOH, ELIZABETH E.: Conceptualizing the Private Police, Utah Law Review, 2005, 
Vol. 2., http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=650945, 2010.04.11. 
52 The Department of Defense’s Use of Private Security Contractors in Iraq and 
Afghanistan: Background, Analysis, and Options for Congress 2010, 
http://www.fas.org/sgp/crs/natsec/R40835.pdf, 2010.03.01. 
53 Például P. W. Singer. 
54 2006 Quadrennial Defense Review, Department of Defense, 75. o. http:// 
www.defense.gov/qdr/report/Report20060203.pdf, 2010.02.28. 
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Company Association of Iraq, PSCAI) 2008. júniusi becslése szerint a ka-
tonai-biztonsági területen Irakban dolgozó kontraktorok száma megközelí-
tette a 30 ezret. A katonai magánvállalatok két legnagyobb kormányzati 
megrendelője a Pentagon és a külügyminisztérium. A két minisztérium 
nagyjából 10-11 ezer fegyveres kontraktort alkalmaz Irakban. „Azonban 
számuk a folyamatosan változó igényeknek megfelelően állandóan válto-
zik. A katonai biztonsági vállalatok legnagyobb állami megrendelőjének az 
Amerikai Egyesült Államok számít. Az Amerikai Hadsereg Központi Pa-
rancsnokságának (USCENTCOM) 2009-es első negyedévi adatai szerint az 
Irakban szolgáló, Pentagon alkalmazásában álló 148 ezer kontraktor közül, 
mintegy 8330–an dolgoztak a katonai biztonsági területen.”55 

A katonai magánvállalatok szolgáltatásainak növekvő fontosságát jel-
zi, az adott hadműveletben tevékenykedő katona-kontraktor arányszám 
alakulása. A USCENTCOM 2009. I. negyedéves adatai alapján száznegy-
vennyolcezer kontraktor jut százharmincnyolcezer katonára. A probléma 
nem a kontraktorok számával van, hanem az általuk ellátott feladatokkal. 
Ugyanis a magán szektor végezte az inváziós csapatok terep kiképzését, 
még az invázió előtt, irányította a katonai logisztikát és a berendezkedést. A 
hatalmas katonai komplexumot a Kuvaiti Camp Doha-ban, ami kiinduló-
pontja volt az inváziónak, nemcsak egy PMC építette, de irányította és véd-
te is. Az invázió alatt pedig PMC-k tartottak fenn sok, igen kifinomult 
fegyverrendszert, mint a B-2-es vadászbombázókat, Apache helikoptereket, 
valamint segítettek irányítani olyan védelmi rendszereket, mint a Patriot 
rakétákat, vagy a haditengerészet Aegis rakéta-védelmi rendszerét.56 

„A munkaerőpiaci kínálatot egyik oldalról az általános haderőcsökken-
tés nyomán leszereltek milliói, illetve a professzionális haderőre való átál-
lás következtében felerősödő katona szakmai fluktuáció biztosítja a PMC-k 
számára. A volt katonák mellett a rendőrség és más erőszakszervezetek volt 
munkatársai is egyre nagyobb számban megtalálhatók a katonai magánvál-
lalatok világában.”57 A USCENTCOM alatt működő PMC-k alkalmazottait 
három csoportba lehet sorolni:  

- az alkalmazó állam állampolgárai,  
- az alkalmazás helyének állampolgárai, vagyis a helybeliek, 

                                                 
55 VARGA: i. m. (2009/4. szám), 108. o. 
56 SINGER, P. W.:Can’t Win With ‘Em, Can’t Go To War Without ‘Em: Private 
Military Contractors and Counterinsurgency, in POLICY PAPER, Number 4, 
2007. szeptember, 2. o. http://www.brookings.edu/~/media/Files/rc/papers/ 
2007/0927militarycontractors/0927militarycontractors.pdf, 2010.04.11. 
57 VARGA: i. m. (2009/12. szám), 9. o. 
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- harmadik országbeli állampolgárok. 

Érdekességként ki kell emelnünk, hogy a PMC és az alkalmazottai között 
létrejött „munkaszerződésre” a polgári jog vonatkozó szabályai az irány-
adóak. Vagyis az alkalmazottak jogi helyzete nem különbözik egy bolti 
eladóétól, azt leszámítva, hogy a szerződés aláírásával elismeri, hogy a 
munkát speciális körülmények között végzi. 

Egy 2008-as Kongresszusi beszámoló alapján,58 ezeknek az alkalma-
zottaknak a fizetése függ a tapasztalatuktól, nemzetiségüktől és az előre 
látható veszélytől. Általánosságban annyi mondható el, hogy $500 és 
$1500 között mozog a fizetésük naponta. A legmagasabb fizetést a maga-
san képzett, tapasztalt, korábban amerikai vagy brit seregben szolgáló sze-
mélyek, alacsonyabb fizetést a harmadik országbeli (Chile, Nepál) szemé-
lyek, míg a legkevesebbet a helybeliek kapják. 

Összességében az a véleményünk, hogy a magánszféra bevonása a tör-
ténelmileg az állam kizárólagos kompetenciájába tartozó legitim erőszak 
alkalmazásába, koránt sem üdvözölendő. Még akkor sem, ha megvannak az 
előnyei. Az árnyoldaláról pedig nem szabad megfeledkezni! 

3.3. Halliburton, Nisour tér és más problémák 
A katonai magánvállalatok működése számos esetben visszaélésre ad al-
kalmat. A rendkívül magas összegű szerződések átláthatósága és ellenőriz-
hetősége kérdéses, mivel az USA-ban a szerződő cégek dokumentációi nem 
minősülnek közérdekű adatnak, és a gyorsított eljárásban kiadott megbízá-
sok gyakran felvetik a korrupció, nepotizmus gyanúját, ami a közbizalom 
általános erodálásához vezet. Arról nem is beszélve, hogy a szerződések 
ellenőrzését gyakran egy másik magáncég látja el.59 

A PMC-k kezdetben a katonai logisztika területén jutottak jelentősebb 
megrendelésekhez. A szektor piacvezetője, a Kellogg, Brown & Root 
(KBR) nevű vállalat – amely 1962 és 2007 között a Halliburton olajipari 
óriáscég leányvállalataként működött - a kilencvenes évek elejétől kezdve 
fokozatosan a külföldön telepített amerikai kontingensek „életvonalává” 

                                                 
58 CRS Report for Congress: Private Security Contractors in Iraq: Background, 
Legal Status, and Other Issues 2008. http://www.fas.org/sgp/crs/natsec/ 
RL32419.pdf, 2010.03.01. 
59 PAP ANDRÁS LÁSZLÓ: Közbiztonság magánkézben? in Állam-és Jogtudomány, 
2007/2. szám, 266-267. o. 
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vált; az afganisztáni és iraki műveletekben pedig az ellátó-kiszolgáló fel-
adatok döntő részéért már a KBR felelt.60 

Mint korábban említettük a politikai szféra és a magánszféra összefo-
nódása felveti a nepotizmus gyanúját. Erre tökéletes példa a Halliburton 
óriásvállalat, aminek Dick Cheney volt a vezetője, mielőtt ő lett az USA 
alelnöke. Nagy port kavart az a botránya, amely egy a hadügymisztérium-
mal kötött tízmilliárd dolláros szerződés alapján 42 000 menüt számolt el 
az adófizetők pénzéből, jóllehet csak 14 000-et szolgált fel, és ezáltal 186 
millió dollárt tüntetett el. Megjegyzendő, hogy a Halliburton 1999–2002 
között 2,2 millió dollárt adományoztak kampánycélokra - elsősorban a 
republikánus pártnak.61 

A hirtelen megjelenő nagy állami kereslet következtében a katonai-
biztonsági vállalatok tevékenységének szabályozatlansága számos nem 
szándékozott következménnyel járt, amelyek közül a legnagyobb visszhan-
got kavart esemény, a Blackwater tizenhét halálos áldozatot és huszonhét 
sérültet követelő Nisour-téri incidense volt. A 2007. szeptember 16-i nyu-
gat-bagdadi mintegy 20 percig tartó lövöldözés után Condoleezza Rice 
amerikai külügyminiszter vizsgálatot rendelt el. A vizsgálat eredményeként 
megállapodtak a kormányzat számára Irakban dolgozó katonai-biztonsági 
vállalatok elszámoltathatóságának és az általuk folytatott fegyveres őrző-
védő tevékenység szabályozásának alapelveiről és eljárásairól. Barack 
Obama még szenátorként két törvényjavaslatot is benyújtott a katonai-
biztonsági tevékenység összkormányzati szabályozására, de politikai támo-
gatottság hiányában nem kerültek elfogadásra. Hivatalba lépését követően 
azonban visszatért korábbi javaslataihoz, így a „külügyminisztériumtól és a 
hadügyminisztériumtól olyan katonai outsourcingra vonatkozó stratégia 
kidolgozását várja el, amellyel átláthatóságot és elszámoltathatóságot te-
remtenek a katonai szolgáltatások állami megrendelésében, illetve megte-
remtik a katonai szolgáltatóipari szereplők számon kérhetőségének jogi 
alapjait. Ezáltal erősítve meg a kormányzat katonai outsourcingra vonatko-
zó felügyeleti és ellenőrző képességét.”62 

Egyéb problémák főleg a katonai-biztonsági vállalatoknál kerülhetnek 
előtérbe. Ilyen sarkalatos problémakör a büntetés-végrehajtás privatizálása. 
Ugyanis a börtönök építésével, majd azok fenntartásával egy újabb inhe-
rens állami funkció ellátását felvállaló magáncéggel szemben felmerülhet 
az a vád, hogy nem biztosítja a szolgáltatás, azaz a fogva tartás körülmé-
                                                 
60 SZALAI: i. m. 25. o. 
61 PAP: i. m. 268. o. 
62 VARGA: i. m. (2009/4. szám), 114. o. 
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nyeinek a jogszabályokban megkívánt színvonalát. Továbbá kutatások ki-
mutatták, hogy a magánbörtönökben lényegesen több erőszakos cselek-
mény történik, mint az állami börtönökben.63 A börtönüzemeltetés jöve-
delmező tevékenység, elsősorban a börtönmunka miatt. „Amíg az állami 
börtönökben többnyire minimálbért fizetnek, ami szövetségi szinten 5,15 
dollár óránként, de tagállami, önkormányzati hatáskörben ennél még maga-
sabb, akár 10 dollár is lehet, addig a magánbörtönök ennél jóval keveseb-
ben, akár 17 centben is megállapíthatják az egy óra munkáért kifizetett 
ellentételezést.”64 Ebből kiindulva a börtön lobbi egyértelműen a szigorú 
kriminálpolitikában érdekelt. 

Az outsourcing nyújtotta előnyöket és problémákat gondosan kell 
mérlegelni, csak utána lehet határozott véleményt alkotni arról, hogy káros 
e, vagy sem. Jelen állás szerint, a szabályozatlanságból fakadó anomáliák 
miatt az a véleményünk, hogy katonai téren indokolt lenne a folyamatot 
legalább megállítani, de akár vissza is fordítani.  
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