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I. BEVEZETÉS

A nukleáris anyagok különösen veszélyes jellegéből következően ilyen anyagokkal 
történő különféle visszaélések, vagy netán terrorcselekmények, illetve nukleáris lé-
tesítményekkel szembeni bármiféle támadások olyan veszélyeket jelentenek, ame-
lyek megelőzése érdekében mind a nemzetközi közösségnek közös összefogással, 
mind pedig az államoknak egyénileg minden rendelkezésükre álló eszközzel fel kell 
lépniük. A jogellenesen megszerzett nukleáris anyagok – akár kisebb mennyiségben 
is – alkalmasak lehetnek terrorcselekmények elkövetésére, bizonyos mennyiségű 
nukleáris anyagok felhasználásával pedig akár nukleáris fegyverek is előállíthatók. 

Ismeretes, hogy az 1990-es évektől kezdődően jelentősen megnőtt a nukleáris és 
más radioaktív anyagokkal való illegális kereskedelem; de a New york-i ikertornyok 
ellen 2001. szeptember 11-én végrehajtott terrortámadás is intő figyelmeztetés volt 
a nukleáris létesítmények elleni esetleges támadások veszélyeire.1 

A helyzet komolyságát jól mutatja, hogy nukleáris anyagok kisebb vagy nagyobb 
mennyiségben történő jogellenes megszerzése meglehetősen gyakori. A Nemzetkö-
zi Atomenergia ügynökség (a továbbiakban: NAü) által közzétett IAEA Incident 
and Trafficking Database (ITDB)2 adatai szerint az 1993. január és 2016. december 
31. közötti időszakra vonatkozóan a szervezet tagállamai 3068 olyan esetet jeleztek, 
amikor nukleáris anyagok illegális kereskedelme, vagy rossz-szándékú felhasználá-
sa történt. Ezek között voltak olyanok, amikor nukleáris fegyverek előállítására is 
alkalmas mennyiségű nukleáris anyagról volt szó; legtöbbször azonban – szeren-

1 L. ezzel kapcsolatban Brunn, George: Enforcing International Standards: Protecting Nuclear 
Materials From Terrorists Post–9/11. .Arms Control Today; January/February 2007. (http://www.
armscontrol.org, letöltve 2018. nov. 24.), valamint

2  Az IAEA Incident and Trafficking Database-t (ITDB) a NAü 1995-ben hozta létre azzal a 
céllal, hogy nyilvántartást vezessenek a szervezet tagállamaiban előfordult nukleáris vagy radio-
aktív anyagokkal való illegális kereskedelemről, vagy egyéb meg nem engedett tevékenységekről, 
illetve azokról az esetekről, amikor ilyen anyagok kikerültek a szabályszerű ellenőrzések alól. Az 
ITDB-ben 134 állam vesz részt, köztük Magyarország.
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csére – csak néhány grammnyi nukleáris anyag eltűnéséről, kereskedelméről, stb. 
számoltak be. 

Mindezeken túlmenően, nukleáris fegyverek előállítására is alkalmas mennyisé-
gű nukleáris anyagok iránt nőtt bizonyos terroristacsoportok érdeklődése. Így pél-
dául az al-Kaida és a japán Aum Shinrikyo terroristacsoport – amely 1995-ben a 
tokiói metróban történt gáztámadás elkövetője volt – többször próbálkozott nukle-
áris anyagok illegális beszerzésével és nukleáris szakemberek toborzásával, csecsen 
terroristák pedig piszkos bombák előállításával kísérleteznek.3 Eddig még nem de-
rült fény arra, hogy az Iszlám Állam nukleáris fegyverek megszerzésére törekedne. 
Nem szorul bővebb magyarázatra, milyen következményei lennének annak, ha az 
Iszlám Állam netán hozzájutna nukleáris fegyverekhez. 

Egy biztos – amint ezt többen hangsúlyozzák –, a nemzetközi biztonságra reá-
lis veszélyt jelentene az, ha terroristaszervezetek szert tennének nukleáris fegyve-
rekre.4 

II. A TERRORIZMUSSAL SZEMBENI NEMZETKÖZI FELLÉPÉS KEZDETEI

A terrorizmussal szembeni nemzetközi fellépés kezdetei a két világháború közötti 
időszakra nyúlnak vissza, amikor a Nemzetek Szövetsége 1934-ben a terrorizmus-
sal összefüggő problémák tanulmányozására szakértői bizottságot hozott létre, azt 
követően, hogy 1934-ben Marseille-ben terroristák megölték I. Sándor jugoszláv 
királyt és Franciaország külügyminiszterét.5 A bizottság munkájának eredménye-
képpen 1937-re elkészült a terrorizmus megelőzéséről és megbüntetéséről szóló 
nemzetközi szerződés tervezete, ez az okmány azonban soha nem lépett hatályba. 
Ettől függetlenül, e szerződés mindenképpen hatással volt a terrorizmus visszaszo-
rításával kapcsolatos második világháború utáni nemzetközi jogalkotásra.6

3  Vö. Bunn, Matthew – Malin, Martin B. – Roth, Nickolas – Tobey, William H.: Preventing 
Nuclear Terrorism. Continuous Improvement or Dangerous Decline? (Project on Managing the 
Atom Report) 2016. ii. https://www.belfercenter.org/sites/default/files/legacy/files/Preventing-
NuclearTerrorism-Web.pdf letöltve: 2018. október 19.

4  Vö. Bunn, Matthew – Maslin, Col-Gen. E.P.: All Stocks of Weapons-Usable Nuclear Materials 
Worldwide Must be Protected Against Global Terrorist Threats, 1. https://www.belfercenter.org/
sites/default/files/legacy/files/all-stocks-of-weapons-usable-material-eng.pdf. letöltve: 2018.ok-
tóber 22.

5  Erre vonatkozóan lásd Nándori Pál: A  Marselle-i gyilkosság nemzetközi jogi vonatkozásai. 
Akadémiai Kiadó, Budapest, 1972.

6  A szerződés kidolgozásával kapcsolatban lásd Saul, Ben, The Legal Response of the League 
of Nations to Terrorism. Journal of International Criminal Justice, Vol. 4, Issue 1, 2006, Pages 
78–102, https://doi.org/10.1093/jicj/mqi096
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A MÁSODIK VILÁGHÁBORÚ UTÁNI JOGFEJLŐDÉS

A terrorizmus visszaszorításának kérdésével az ENSZ és más univerzális nemzet-
közi szervezetek immár több mint fél évszázada foglalkoznak, a terrorizmus le-
küzdéséről átfogó univerzális nemzetközi szerződés azonban mind ez idáig nem 
jött létre, és a terrorizmusnak mindmáig nincs általánosan elfogadott fogalma.7 
Regionális szinten átfogó egyezménynek tekinthető az Európa Tanács égisze alatt 
Strasbourgban 1977. január 27-én megkötött Európai egyezmény a terrorizmus visz-
szaszorításáról,8 valamint a Varsóban 2005. május 16-án kelt Egyezmény a terroriz-
mus megelőzéséről,9 továbbá az Amerikai Államok Szervezetének közgyűlése által a 
barbadosi Bridgetownban 2002. június 3-án elfogadott Inter-American Convention 
against Terrorism.10 

Az univerzális egyezmény hiánya mindenekelőtt azzal magyarázható, hogy a 
terrorizmus fogalmával kapcsolatban az államoknak nem sikerült egyetértésre jut-
niuk.11 A megegyezést leginkább az nehezítette, hogy nem jött létre megállapodás 
a tekintetben, vajon a nemzeti felszabadító mozgalmaknak a volt gyarmattartókkal 
szembeni akciói beletartoznak-e a fogalomba. Hasonlóképpen, az elnyomó rend-
szerekkel szemben fellépő különféle politikai csoportosulások által elkövetett cse-
lekmények minősítésének problémája szintén akadályozza egy átfogó terrorizmus-
ellenes egyezmény elfogadását.

Annak ellenére, hogy a terrorizmus visszaszorításáról átfogó, univerzális egyez-
mény nem jött létre, a terrorizmussal szembeni nemzetközi összefogás jegyében az 
ENSZ és több szakosított intézmény – így a Tengerészeti Szervezet, a Nemzetközi 
Légiközlekedési Szervezet –, valamint a NAü égisze alatt kidolgozásra került tizen-
három terrorizmus elleni szerződés.12 Ezek ún. szektorális egyezmények, amelyek 

7  A terrorizmus fogalmával kapcsolatban lásd Di Filippo, Marcello: The deffinition of terro-
rism in international law. 3- 19. In Research Handbook on International Law and Terrorism. Ed. 
Ben Saul. Edward Elgar, Cheltenham, UK – Northhampton, MA, USA. 2014; valamint az ezzel 
kapcsolatos tárgyalásokról Lásd Duffy, Helen: The ’War on Terror’ and the framework of interna-
tional law. Cambridge University Press, 20007. 17–41. 

8  Magyarországon kihirdette az 1997. évi XCIII. törvény. 
9  Magyarországon kihirdette a 2011. évi II. törvény.

10  A szerződést lásd http://www.oas.org/juridico/english/treaties/a–66.html
11  Ezzel összefüggésben lásd Bartha-Rigó Márta: A terrorizmus definíciójának hiánya és a fel-

merülő emberi jogi kérdések. Hadtudományi Szemle, 2017. X. évf. 4. sz. 156–168.
12  E szerződések a nukleáris anyagok fizikai védelméről, a nukleáris terrorcselekmények elleni 

fellépésről, a robbantásos terrorizmus visszaszorításáról, a terrorizmus finanszírozásának vissza-
szorításáról, a légi járművek és a repülés biztonságát veszélyeztető terrorista cselekményekről, a 
nemzetközileg védet személyek és a diplomaták ellen elkövetett cselekmények megelőzéséről és 
megbüntetéséről, a tengeren való hajózás biztonsága elleni jogtalan cselekmények leküzdéséről 
szólnak, egy egyezmény pedig a túszok szedését tiltja.
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egy-egy területre vonatkozóan foglalkoznak az adott területet érintő terrorcselek-
mények visszaszorításával.

Kifejezetten a nukleáris területre vonatkozó szektorális szerződés az 1980. június 
17-én Bécsben aláírt A nukleáris anyagok fizikai védelmével szóló egyezmény13 és an-
nak szintén Bécsben 2005. július 8-án kelt módosítása,14 valamint a 2005. szeptem-
ber 14-én New yorkban aláírt Nemzetközi egyezmény a nukleáris terrorcselekmények 
visszaszorításáról.15 E három okmányon túlmenően más szektorális egyezmények 
is érintik a nukleáris anyagokat és létesítményeket,16 így két, az ENSZ Közgyűlése 
által elfogadott okmány, az 1997. december 15-én kelt A robbantásos terrorizmus 
visszaszorításáról szóló egyezmény,17 valamint az 1999. december 9-i A terrorizmus 
finanszírozásának visszaszorításáról szóló egyezmény;18 továbbá a Nemzetközi Ten-
gerészeti Szervezet által Rómában 1988. március 12-én elfogadott A tengerhajózás 
biztonsága elleni jogellenes cselekmények visszaszorításáról szóló egyezmény, és ezen 
egyezményhez kapcsolódó szintén 1988. márciusában kelt Jegyzőkönyv a kontinen-
tális talapzaton rögzített mesterséges szigetek biztonsága elleni jogellenes cselekmények 
visszaszorításáról,19 valamint A nemzetközi légiközlekedés ellen elkövetett jogellenes 
cselekmények leküzdéséről szóló egyezmény (ún. Pekingi Egyezmény).20 

A terrorizmus elleni átfogó szerződés hiányát a szektorális egyezmények annyi-
ban mindenképpen pótolják, hogy ezek az okmányok igen precízen definiálják – az 
egyes területek sajátosságainak figyelembevételével – mindazokat a cselekménye-
ket, amelyek az adott szerződés alkalmazásának szempontjából terrorista akcióknak 
minősülnek.21 

13  Magyarországon kihirdette az 1987. évi 8. törvényerejű rendelet.
14  A módosítást Magyarországon kihirdette a 2008. évi LXII. törvény.
15  Magyarországon kihirdette a 2007. évi XX. törvény.
16  Vö. Johnson, Peri: Facilitating the entry into force and implementation of the Amendment 

to the Convention on the Physical Protection of Nuclear Material: observations, challenges and 
benefits. In Nuclear law in progress. Ed Rafael Mariano Manovil, XXI AIDN/INLA Congress, 
Buenos Aires 2014. 534–535.

17  Magyarországon kihirdette a 2002. évi XXV. törvény.
18  Magyarországon kihirdette a 2002. évi LIX. törvény.
19  Az 1988. évi Egyezményt és a Jegyzőkönyvet Magyarországon kihirdette a 2003. évi LXVIII. 

törvény.
20  A pekingi egyezmény 2018. júniusában lépett hatályba, s az modernizálja a Montrealban 

1971. szeptember 3-án aláírt, A polgári repülés biztonsága elleni jogellenes cselekmények leküzdésé-
ről szóló egyezményt, és azt kiegészítő, 1988. február 24-én szintén Montrealban kelt, A nemzetkö-
zi polgári repülést szolgáló repülőterek elleni jogellenes és erőszakos cselekmények visszaszorításáról 
szóló jegyzőkönyvet, e szerződéseket kihirdette az 1973. évi 17. törvényerejű rendelet, valamint a 
2004. évi XXXVII. törvény. 

21  Az egyik legelső szektorális egyezmény regionális viszonylatban jött létre, az Amerikai Ál-
lamok Szervezete által 1971-ben elfogadott Convention to Prevent and Punish Acts of Terrorism 
Taking the Form of Crimes against Persons and Related Extortion that are of International Signifi-
cance. E szerződés előzményeihez tartozik, hogy az 1960-as évek végén és az 1970-es évek elején 
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III. A NUKLEÁRIS TERÜLETTEL KAPCSOLATOS TERRORCSELEKMÉNYEK 
ELLENI FELLÉPÉS SZERZŐDÉSES KERETEI 

A  nukleáris területtel kapcsolatos terrorcselekményeknek alapvetően három cso-
portja között tehető különbség. Az első csoportot azok a cselekmények képezik, 
amelyek nukleáris létesítmények ellen irányulnak, vagyis, amikor terrorista akciók-
kal nukleáris létesítményeket vesznek célba. A második csoportba sorolhatók mind-
azok az esetek, amikor a terrorcselekmények nukleáris anyagok felhasználásával 
történnek. Ezeknél a cselekményeknél gyakori, hogy aránylag kis mennyiségű nuk-
leáris anyagokat használnak fel, de előfordulhat az is, hogy illegálisan megszerzett 
nukleáris anyagokkal ún. piszkos bombákat állítanak elő; e bombák kétségtelenül 
nem tekinthetők nukleáris fegyvereknek, felrobbanásukkor azonban nemcsak páni-
kot és félelmet kelthetnek, hanem akár nagyobb területen radioaktív szennyeződést 
is okozhatnak. Harmadik csoportként említhetők azok az akciók, amikor terroris-
tacsoportok állítanak elő nukleáris bombákat. Ilyen fegyverek előállítása csak kellő 
mennyiségű plutóniumból vagy dúsított uránból történhet, ezekhez az anyagokhoz 
a terroristacsoportok vagy a feketepiacon próbálnak hozzájutni, vagy pedig közvet-
lenül nukleáris létesítményekből igyekeznek szert tenni.22

AZ ATOMSOROMPÓ-SZERZŐDÉS

A nukleáris területtel kapcsolatos terrorcselekmények visszaszorításának egyik leg-
fontosabb eszköze az 1968-ban létrejött Szerződés a nukleáris fegyverek elterjedésé-
nek megakadályozásáról, az ún. atomsorompó-szerződés.23 Ezt az okmányt annak 
idején azért hozták létre, hogy megakadályozzák a nukleáris fegyverek horizontális, 
államok közötti további elterjedését; vagyis, elejét vegyék annak, hogy az öt nuk-
leáris fegyverrel rendelkező államon – az Egyesült Államokon, az Egyesült Király-
ságon, Franciaországon, Kínán, valamint az akkori Szovjetunión (ma Oroszorszá-
gon) – kívül újabb államok váljanak nukleáris fegyverrel rendelkező államokká.24 
A hidegháború után azonban – amint erre Daniel Joyner rámutat – a horizontális 
elterjedés veszélyének szempontjából már nemcsak államokkal kell számolni, ha-

több latin-amerikai államban politikai csoportosulások zsarolási célból mind gyakrabban rabol-
tak el külföldi diplomatákat; sőt, 1970-ben a Német Szövetségi Köztársaság nagykövetét, Karl von 
Spreti-t elrabolták és megölték.

22  Vö. Joyner, Christopher C.:  Countering Nuclear Terrorism: A  Conventional Response, 
European Journal of International Law. (2007) Vol. 18. No. 2. 227–229.

23  Magyarországon kihirdette a 1970. évi 12. törvényerejű rendelet.
24  A  szerződés 9. cikkének 3. bekezdése szerint „nukleáris fegyverrel rendelkező állam az, 

amely 1967. január 1-ét megelőzően nukleáris fegyvert vagy egyéb nukleáris robbanószerkezetet 
előállított és felrobbantott.” 
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nem nem állami szereplőkkel is;25 ismertes, hogy ezekről az atomsorompó-szerző-
désben nincs rendelkezés. Az okmánynak ezt a „hiányosságát” pótolta több ENSZ 
közgyűlési és biztonsági tanácsi határozat. Ezek közül a legjelentősebbek a Bizton-
sági Tanács S/Res./1540(2004) és S/Res./1887(2009) sz. határozatai.26 A 1540(2004) 
sz. határozatban a Biztonsági Tanács kötelezi a tagállamokat, hogy belső jogukban 
alkossanak meg minden olyan jogszabályt és olyan intézkedéseket foganatosítsa-
nak, amelyekkel megakadályozható, hogy nem állami szereplők terrorista célokra 
nukleáris, vegyi, biológiai fegyvereket és ezek hordozóeszközeit állítsanak elő, birto-
koljanak, szerezzenek stb. A határozatban a Tanács kimondta, hogy az államoknak 
tartózkodniuk kell a nem állami szereplők bármilyen formában való támogatásától. 

Jelen tanulmány kereteit mindenképpen meghaladná az említett biztonsági ta-
nácsi határozatok és az atomsorompó-szerződés közötti összefüggések vizsgála-
ta, annyit azonban mindenképpen leszögezhetünk, hogy ha komolyan vesszük a 
nukleáris fegyverek elterjedése megakadályozásának ügyét, akkor az atomsorom-
pó-szerződésben részes államoknak a nukleáris fegyverek elterjedésének megaka-
dályozásával kapcsolatos kötelezettségeik nemcsak államok, hanem nem állami 
szereplők vonatkozásában is értendők. Hiszen az atomsorompó-szerződés 1. cikke 
értelmében „A Szerződésben részes, nukleáris fegyverrel rendelkező valamennyi ál-
lam kötelezi magát, hogy sem közvetlenül, sem közvetve senkinek (kiemelés – L.V.) 
nem ad át nukleáris fegyvereket vagy egyéb nukleáris robbanószerkezeteket, illetve 
nem engedi át az ellenőrzést az ilyen fegyverek vagy robbanószerkezetek felett”.

Az atomsorompó-szerződés 3. cikkének 1. bekezdésében a nukleáris fegyverrel 
nem rendelkező államok számára előírt az a kötelezettség, hogy nukleáris iparukat 
vessék alá a NAü biztosítéki rendszerének, a nukleáris területtel kapcsolatos ter-
rorcselekményekkel szembeni küzdelem fontos eszköze, hiszen éppen az ügynök-
ség által végrehajtott biztosítéki ellenőrzések során deríthetnek fényt nemcsak arra, 
hogy a békés célok szánt nukleáris anyagokat valóban ilyen célokra használják-e fel, 
hanem arra is, hogy a létesítményekben nyilvántartott nukleáris anyagok hiánytala-
nul megvannak-e, s ezek illegálisan nem kerültek-e ki a rendszerből.27

25  Joyner, Daniel H.: Interpreting the Nuclear Non-Proliferation Treaty, Oxford University 
Press, 2011. 42.

26  A határozatokkal összefüggésben lásd Black-Branch, Jonathan: Nuclear Terrorism by States 
and Non-state Actors: Global Responses to Threats to Military and Human Security in Interna-
tional Law. Journal of Conflict and Security Law, vol. 22. Issue 2, 1 July 2017. 219–230.

27  A  biztositéki ellenőrzésekkel kapcsolatban lásd Rockwood, Laura: Legal Framework for 
IAEA Safeguards, International Atomic Energy Agency, Vienna, 2013.
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A NUKLEÁRIS ANyAGOK ÉS LÉTESÍTMÉNyEK FIZIKAI VÉDELME 

Kezdeti lépések – soft law szabályozás

A nukleáris anyagok jogellenes megszerzésének, felhasználásának, továbbá az ilyen 
anyagokkal összefüggő szabotázs és más hasonló cselekmények megakadályozását, 
valamint a nukleáris létesítmények különféle jogellenes akcióktól való védelmét fi-
zikai védelemnek nevezik, s az – éppen a nukleáris anyagok különösen veszélyes 
jellegéből következően – részét képezi a nukleáris terrorizmus elleni küzdelemnek. 

A  nukleáris anyagok és létesítmények fizikai védelme, az egyik olyan terület, 
amellyel a NAü az 1970-es évektől kezdődően foglalkozik, és szakértők közremű-
ködésével ajánlásokat dolgozott ki.28 Az ügynökség által összeállított szabályok a 
nukleáris anyagoknak mind békés, mind pedig katonai célú felhasználására, tárolá-
sára, szállítására vonatkoznak, legyenek azok államon belüliek, vagy pedig nemzet-
közi szállítások. A szabályok alkalmazása azonban nem kötelező és azok az államok 
számára csak ajánlásokat jelentenek arra vonatkozóan, hogy miképpen szervezzék 
meg a nukleáris anyagok államon belüli fizikai védelmi rendszerét, illetve miképpen 
növeljék a meglévő védelmi rendszerek hatékonyságát. Ezt az összeállítást a techni-
kai fejlődésből adódó követelményeknek megfelelően időről-időre felülvizsgálják.29 

Az 1980-as fizikai védelmi egyezmény

Minden bizonnyal az 1970-es években mind gyakrabban előforduló repülőgép-el-
térítések is közrejátszottak abban, hogy 1979. október 26-án elfogadták, majd pedig 
1980. március 3-án Bécsben és New yorkban egyidejűleg aláírásra került A nukle-
áris anyagok fizikai védelméről szóló nemzetközi egyezmény.30 Ez a szerződés azon-
ban – ellentétben a NAü soft law szabályaival – csak a békés célokra szánt nukleá-
ris anyagok nemzetközi szállítására vonatkozik; legfőbb célja megakadályozni azt, 
hogy országhatárokon át történő szállítások során a nukleáris anyagok felelőtlen 
elemek kezébe kerüljenek. Kétségtelen, az egyezmény preambulumában hangsú-
lyozza: „a nukleáris anyagok fizikai védelmének fontosságát a hazai felhasználás, 

28  Az első ilyen dokumentum 1975-ben jött létre lásd The Physical Protection of Nuclear Mate-
rial and Nuclear Facilities; IAEA document, INFCIRC/225.

29  A legutóbbi változatot lásd Nuclear Security Recommendations on Physical Protection of Nuc-
lear Material and Nuclear Facilities (INFCIRC/225/Revision 5), IAEA  Nuclear Security Series 
No. 13. 

30  A nukleáris anyagok fizikai védelméről szóló egyezmény 1987. február 8-án lépett hatályba. 
Magyarországon kihirdetve az 1987. évi 8. tvr. által. A fizikai védelmi egyezménnyel kapcsolatban 
l. Siazon Jr., D.L.: The Convention on the Physical Protection of Nuclear Material. IAEA Bulletin, 
vol. 22. 1981. 57–62. 
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tárolás és szállítás során,” és 2. cikkének 2. bekezdésében utal arra, hogy az egyez-
mény bizonyos rendelkezései „a békés célra felhasznált nukleáris anyagokra a ha-
zai felhasználás és tárolás folyamán is vonatkozik”. Ugyanakkor azonban maga az 
okmány egyetlen rendelkezésében sem tesz említést azokról a nukleáris létesítmé-
nyekről, ahol ezeket a nukleáris anyagokat felhasználják, tárolják, raktározzák, stb. 
Ez a felemás megoldás arra vezethető vissza, hogy kidolgozása során nagy vita volt 
arról, hogy az egyezmény vonatkozzon-e a hazai felhasználású nukleáris anyagokra, 
illetve nukleáris anyagoknak országon belüli szállításaira; végül is – kompromisszu-
mos megoldásként – az került elfogadásra, hogy bizonyos esetekben lehetséges az 
okmány alkalmazása nukleáris anyagok országon belüli szállítása során is, mégpe-
dig akkor, ha a szállítás nemzetközi vízi úton vagy légi úton történik. (4. cikk 4. bek.)

Az egyezmény előírja, hogy az államok kötelesek belső jogukban bűncselekmény-
nyé nyilvánítani a nukleáris anyagokkal történő különféle visszaéléseket, és az el-
követőkkel szemben el kell járniuk (7–8. cikk), kivéve, ha azokat más államoknak 
kiadják (9–11 cikk).

A fizikai védelmi egyezmény 2005. évi módosításai

A nukleáris anyagok fizikai védelméről szóló egyezmény módosításának terve az 
1990-es évek végén merült fel, amikor több tagállam a NAü főigazgatójához fordult 
azzal, hogy az 1980-as fizikai védelmi egyezmény hiányos, s ideje lenne azt módosí-
tani. Az egyezmény felülvizsgálatával foglalkozó tárgyalások 1999-ben kezdődtek, s 
a szerződést módosító diplomáciai konferencia 2005. július 4. és 8. között Bécsben 
került megrendezésre.31

A fizikai védelmi egyezmény 2005-ben kelt módosításai több mint 10 évvel ké-
sőbb 2016. május 8-án léptek életbe. A módosítások hatálybalépését nagyban kés-
leltette az, hogy az 1980-as fizikai védelmi egyezmény 20. cikkének 2. bekezdésében 
a szerződés módosításainak hatálybalépése tekintetében a nemzetközi gyakorlat-
ban gyakran előforduló, a részes államok kétharmada általi megerősítő, elfogadó 
vagy jóváhagyó okmány letételét írja elő, ami nem igazán szerencsés formula.32 Ez 
a megoldás ugyanis igen csak késleltetheti a módosítások hatálybalépését, különö-
sen, ha nagyszámú szerződő félről van szó, illetve, ha a módosítások kidolgozása 
után jelentősen növekszik a szerződésben részes államok száma. Az 1980-as fizikai 

31  A módosításokkal kapcsolatban lásd Lourdes Vez Carmona, Maria de: The International 
Regime on the Physical Protection of Nuclear Material and the Amendment to the Convention 
on the Physical Protection of Nuclear Material. Nuclear Law Bulletin, No. 76. 2005. Issue 2. 29–46. 
és Johnson: i. m. 538–545.

32  Aust ezt a gyakorlatot bírálja, s – egyebek mellett – elrettentő példaként éppen a fizikai 
védelmi egyezményt hozza fel. Aust, Anthony: Modern Treaty Law and Practice. Cambridge Uni-
versity Press, 2002. 219.
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védelmi egyezmény esetében ez utóbbi történt, s a 2010-es évekre a módosítások ha-
tálybalépéséhez már több mint 100(!) állam ratifikációjára volt szükség.33 Mindezek 
következtében a nukleáris anyagok fizikai védelmére vonatkozó univerzális nemzet-
közi szerződésnek egészen a 2010-es évek közepéig egy több mint három évtizeddel 
korábbi változata volt érvényben.

Míg az 1980-as fizikai védelmi egyezmény preambulumában „a nukleáris anya-
gok jogtalan előállításából és felhasználásából származó esetleges veszélyek” elhárí-
tásáról, valamint „a nukleáris anyagokkal kapcsolatos bűncselekmények rendkívül 
súlyos következménye”(i)ről szól, és a „terror,” „terrorizmus” vagy „terrorista akci-
ók” szavak elő sem fordulnak az okmányban; a módosított fizikai védelmi egyez-
mény már kifejezetten említést tesz a „terrorizmus minden formájának és meg-
nyilvánulásának világméretű fokozódásá”-ról, valamint „a nemzetközi terrorizmus 
és a szervezett bűnözés által előidézett fenyegetés”-ről. Kiemelve, hogy „a fizikai 
védelem fontos szerepet játszik a nukleáris fegyverek elterjedése elleni harcban és 
a terrorizmus elleni célok megvalósításában”; külön emlékeztetve az ENSZ Közgyű-
lésének A/Res. 40/60 sz. 1994. december 9-i határozatának függelékében található 
az „Intézkedések a nemzetközi terrorizmus felszámolásáról” című dokumentumra. 

A módosított fizikai védelmi egyezmény két vonatkozásban hozott fontos vál-
tozást. Egyfelől, a szerződés hatókörét igen jelentősen kiterjesztették, amennyiben 
az a jövőben nemcsak a nukleáris anyagokra, hanem magukra a nukleáris léte-
sítményekre is vonatkozik (2. cikk 1. bek.).34 Másfelől pedig, az egyezményben 
foglaltak alkalmazandók a nukleáris anyagok hazai felhasználására, tárolására és 
szállítására is. 

A fizikai védelmi egyezménnyel kapcsolatban újdonság az is, hogy az okmány 
2A cikkének 3. bekezdésében megjelenik egy meglehetősen terjedelmes, szinte ön-
álló dokumentumnak tekinthető rész, amely a „Nukleáris Anyagok és Nukleáris Lé-
tesítmények Fizikai Védelmének Alapelvei” címen tizenkét elvet tartalmaz.35 Ezen 

33  A módosított fizikai védelmi egyezmény hatálybalépéshez szükséges több mint száz ratifi-
káció eléréséhez minden bizonnyal hozzájárult a 2010-ben kezdődött un. Nuclear Security Sum-
mit folyamat lezárásaképpen 2016. március 31-én Washingtonban megtartott csúcstalálkozó. Vö. 
Rauf, Tariq: The entry into force of the Amendment to Convention on the Physical Protection of 
Nuclear Material. Commentary. SIPRI, 2.  https://www.sipri.org/commentary/2016/entry-for-
ce-amendment-convention-physical-protection-nuclear-material; letöltve 2018. 10. 22.

34  Erre tekintettel változott az egyezmény elnevezése, s azt „Egyezmény a nukleáris anyagok és 
nukleáris létesítmények fizikai védelméről” címre változtatták.

35  A tizenkét elv a következő: az állam felelőssége; felelősségek nemzetközi szállítás alatt; tör-
vényi és szabályozási keretek; hatáskörrel rendelkező hatóság; az engedélyesek felelőssége; őrzés-
védelmi kultúra; fenyegetettség; fokozatos megközelítés; mélységi védelem; minőségbiztosítás; 
veszélyhelyzetre szóló tervek; titokvédelem. 
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elveknek az egyezménybe való beiktatása nem egyéb, mint – amint erről majd még 
szó lesz – soft law normáknak egy nemzetközi szerződésbe történő beépítése.36 

A felülvizsgált fizikai védelmi egyezmény 2. cikkének 5. bek. világossá teszi, hogy 
az okmány nem érinti a katonai célokra használt vagy tárolt nukleáris anyagokat, 
illetve olyan nukleáris létesítményeket, amelyek ilyen anyagokat tartalmaznak. Ha-
sonlóképpen nem tartoznak az egyezmény hatálya alá az államok fegyveres erői ál-
tal hivatalos tevékenykedésük során használt és a nemzetközi jog más szabályai alá 
tartozó nukleáris anyagok. Így az egyezmény továbbra is csak a békés célokra szánt 
nukleáris anyagokra és létesítményekre vonatkozik. 

A módosítások során az 1980-as egyezményben foglaltakhoz képest további cse-
lekményeket nyilvánítottak bűncselekménnyé.37 A felülvizsgált egyezmény megerő-
sítette és bővítette az államok közötti együttműködést a jogellenesen eltulajdonított 
vagy az egyezményben meghatározott cselekmények következtében eltűnt nukleáris 
anyagok felkutatása, visszajuttatása, valamint a jogsértéseket elkövetők felelősségre 
vonása terén. 

A nukleáris terrorizmus visszaszorításáról szóló egyezmény

Még folyamatban voltak az 1980-as fizikai védelmi egyezmény felülvizsgálatával 
kapcsolatos tárgyalások, amikor – éppen a fizikai védelmi egyezmény hiányosságai-
ra tekintettel – az ENSZ keretében is foglalkozni kezdtek a nukleáris terrorizmussal. 
A világszervezet Közgyűlése 1996. december 17-én kelt A/Res. 51/210. sz. határo-
zatával létrehozott egy valamennyi tagállam számára nyitva álló ad hoc bizottságot, 
azzal a feladattal, hogy szerződéstervezetet dolgozzon ki a terrorista bombázások 
leküzdéséről, majd pedig egy másik szerződést a nukleáris terrorizmus visszaszorí-
tásáról. A bizottsághoz a nukleáris terrorizmus elleni fellépésről az Orosz Föderáció 
nyújtott be tervezetet. Orosz részről az új szerződés létrehozásának szükségességét 
azzal indokolták, hogy a nukleáris anyagok fizikai védelméről szóló 1980-as egyez-
mény számos hiányossággal rendelkezik, s nem képes arra, hogy megfelelő választ 
adjon a nukleáris terrorizmus veszélyeire; így az új szerződés ezeket a hézagokat 
pótolná, s az vonatkozna a katonai célú nukleáris létesítményekre és anyagokra is, 
továbbá lehetőséget teremtene arra, hogy fellépjenek a terrorizmus új és veszélyes 

36  Norbert Pelzer rámutat rá arra, hogy az elveknek egy része azonos a fizikai védelmi egyez-
mény bizonyos rendelkezéseivel, más elvek azonban nem tekinthetők normatív szabályoknak. 
Pelzer, Norbert: Learning the Hard Way: Did the Lessons Taught by the Chernobyl Nuclear Acci-
dent Contribute to Improving Nuclear Law? In International Nuclear Law in the Post-Chernobyl 
Period. IAEA-NEA, OECD-NEA, 2006. 98. 

37  Lásd a módosított fizikai védelmi egyezmény 7. cikkének 1. bekezdését.
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megnyilvánulásai ellen, előmozdítsák a hatékony megelőzési intézkedéseket, vala-
mint az államok közötti együttműködést.38 

A  nukleáris terrorizmus visszaszorításáról szóló egyezmény több mint tíz évig 
tartó előkészítő munka után, 2005. április 13-án – mindössze néhány héttel az 
1980-as fizikai védelmi egyezmény felülvizsgálatával foglalkozó, 2005. július 4. és 
8. között megtartott diplomáciai konferenciát megelőzően – került elfogadásra. Az 
egyezmény létrejöttének nagy volt a visszhangja, miután a 2001. szeptember 11-i 
terrortámadások után ez volt az első terrorizmusellenes szerződés. Az egyezmény 
kidolgozása során egyébként – amint erre Odette Jankowitsch-Prevor több helyütt 
utal – eléggé nyilvánvaló volt a Közgyűlés és a NAü közötti rivalizálás, noha a szer-
ződés kidolgozásába az ügynökséget is bevonták.39

Az egyezmény megkötését annak idején nagyban hátráltatta az, hogy bizonyos 
nukleáris fegyverrel nem rendelkező államok fenntartással voltak bármiféle olyan 
szöveggel kapcsolatban, amely lehetővé tette volna a szerződés olyképpen való ér-
telmezését, hogy a nukleáris fegyverrel rendelkező államok hadereje számára le-
gitimálják az ilyen fegyverek felhasználását. Végül is az a megoldás született, hogy 
az okmány 4. cikkébe beiktattak egy rendelkezést miszerint „4. A jelen Egyezmény 
nem értelmezhető akként, mintha bármely módon vonatkozna a nukleáris fegyve-
rek Államok általi használatára, vagy az azokkal való fenyegetés jogszerűségére.” 
Vagyis, ebben az egyezményben sem található állásfoglalás a nukleáris fegyverek al-
kalmazásának megengedettsége, illetve tilalma tekintetében. Ez nyilvánvalóan ösz-
szefügg a Nemzetközi Bíróság 1996-os A nukleáris fegyverekkel való fenyegetés vagy 
azok alkalmazásának jogszerűsége tárgyában meghozott tanácsadó véleményében 
foglaltakkal.40 Ismeretes, hogy ebben a döntésében az ENSZ legfőbb bírói fóruma 
arra az álláspontra helyezkedett, hogy a nemzetközi jogban nincsenek olyan sza-
bályok, amelyek tiltanák, illetve amelyek megengednék nukleáris fegyverek alkal-
mazását, vagy az azokkal való fenyegetést; ugyanakkor azonban – hangsúlyozta a 
testület – a nemzetközi jog mai állapotára tekintettel a Bíróság nem tud végleges 
következtetésre jutni abban a kérdésben, hogy a nukleáris fegyverekkel való fenye-

38  A szerződés kidolgozásáról bővebben lásd Jankowitsch-Prevor, Odette: International Con-
vention for the Suppression of Acts of Nuclear Terrorism. Nuclear Law Bulletin, No. 76. 2005. 
Issue 2. 10–13. és Joyner, Christopher C.: i. m. 229–232. 

39  A szerző megemlíti, a tárgyalások során a NAü részéről javasolták, hogy – a nukleáris ter-
rorizmus visszaszorításáról szóló szerződés helyett – dolgozzanak ki egy olyan közös okmányt, 
amely egyaránt vonatkozna a tervezett szerződésre és a fizikai védelmi egyezményre, s amely a 
fizikai védelmi egyezményre mint lex specialis-ra utalna. Jankowitsch-Prevor: i. m. 18.

40  A Bíróság döntésével kapcsolatban lásd Eric David: Le statut des armes nucléaires à la lu-
mière de l’avis de la CIJ du 8 juillet 1996. In International Law, the International Court of Justice 
and Nuclear Weapons. Eds. Laurence Boisson de Chazournes and Phillipe Sands. Cambridge 
University Press, 1999. 209–227.
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getés, vagy azok alkalmazása jogszerű-e vagy jogellenes, az önvédelem olyan szélső-
séges körülményei között, amikor az állam léte a tét. 41 

A  nukleáris terrorizmus visszaszorításáról szóló egyezmény 2007. június 7-én 
lépett életbe,42 vagyis, az okmány hatályba lépésére nem kellett olyan sokat várni, 
mint a módosított fizikai védelmi egyezmény esetében. Ennek oka nyilvánvalóan 
összefügg azzal, hogy egyfelől e szerződés esetében a hatálybalépést „mindössze” 
22 állam ratifikációjához, elfogadásához, jóváhagyásához kötötték; másfelől pedig, 
9/11 után az államok világosan látták a nukleáris terrorizmus veszélyeit, s azt, hogy 
a terrorizmus leküzdéséhez nemzetközi összefogás szükséges. 

Az egyezmény 1. cikkében pontosan meghatározza, hogy mely nukleáris anyagok 
és nukleáris létesítmények vonatkozásában elkövetett, a 2. cikkben pontosan defini-
ált cselekmények minősülnek az okmány értelmében büntetendőnek. A 3. cikk sze-
rint az egyezmény csak a „nemzetközi vonatkozású” cselekményeket érinti, s nem 
alkalmazható, ha a cselekményt egyetlen állam területén követik el, az elkövető és az 
áldozatok ezen állam polgárai, továbbá, ha a cselekmény elkövetésével gyanúsított 
személy az adott állam területén tartózkodik, továbbá, ha más állam joghatósága 
nem állapítható meg. Az okmányban előforduló definíciók a nukleáris anyagok és 
létesítmények tekintetében a NAü és a különféle nukleáris tárgyú nemzetközi szer-
ződésekben található meghatározásokat követik, a büntetni rendelt cselekmények-
nél pedig a büntetőjogban használt fogalmak jelennek meg. Ez az egyezmény sem 
tartalmazza a terrorizmus általános fogalmát, de a szabályozott területen pontosan 
meghatározza, mi tekinthető a szerződés értelmében nukleáris terrorista akciónak. 
Christopher Joyner szerint az okmány nagy érdeme, hogy a nukleáris terrorizmust 
új nemzetközi bűncselekményként határozza meg.43 Ebben a szerződésben is meg-
található az ún. katonai kizárási klauzula, amelyre a későbbiekben még visszatérünk. 

A nukleáris terror egyezményben is megjelenik az aut dedere aut judicare elv; 
vagyis, az okmány az államok számára előírja a szerződésben meghatározott cselek-
mények elkövetőinek felelősségre vonását és bíróság elé állításukat, illetve az ügyben 
joghatósággal rendelkező államnak való kiadatásukat (9–11. cikkek). Az egyezmény 
ösztönzi az államok közötti együttműködést a nukleáris terrorizmusnak minősü-
lő cselekmények megelőzésében, kivizsgálásában, valamint az ilyen cselekményeket 
elkövetők felelősségre vonásában. 

Érdemes megemlíteni, hogy az egyezmény 8. cikkében kifejezetten utal a NAü- 
nek a nukleáris  anyagok védelmére vonatkozó ajánlásaira, kiemelve, hogy a részes 
államok minden intézkedést megtesznek „a radioaktív anyagok védelmének bizto-
sítása érdekében, figyelembe véve a Nemzetközi Atomenergia ügynökség vonatko-
zó ajánlásait és jogosítványait.”

41  Legality of the Threat or Use of Nuclear Weapons. Advisory Opinion. I.C.J. Report, 1996. 266.
42  Magyarországon kihirdette a 2007. évi XX. törvény.
43  Joyner, Christopher C.: i. m. 33–34. 
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IV. AZ EGYEZMÉNYEK GYENGE PONTJAI 

A KATONAI CÉLÚ ALKALMAZÁSOK ÉS A KATONAI  
TEVÉKENySÉGEK KIZÁRÁSA

A nukleáris anyagok fizikai védeleméről szóló 1980-as egyezmény és 2005. évi mó-
dosításainak, valamint a nukleáris terrorizmus visszaszorításáról szóló egyezmény 
leginkább kifogásolható rendelkezései azok, amelyek összefüggésbe hozhatók a ka-
tonai célú nukleáris anyagokkal és létesítményekkel, illetve a katonai vonatkozású 
tevékenységekkel. 

Amint erről már korábban szó volt, az 1980-as fizikai védelmi egyezmény és an-
nak 2005. évi módosításai értelmében ezen okmányok a katonai célokra használt 
nukleáris anyagokra és létesítményekre nem vonatkoznak, noha az egyezmény alap-
jául szolgáló NAü soft law szabályok alkalmazandók mind a békés, mind pedig a 
katonai célú nukleáris anyagokra és létesítményekre. Tény, már az 1980-as fizikai vé-
delmi az egyezménnyel kapcsolatos tárgyalásokon a katonai célú nukleáris anyagok 
fizikai védelmének ügye az egyik legvitatottabb kérdés volt; a delegátusok azonban 
végül is megelégedtek azzal, hogy csak a preambulumban érintsék a katonai célú 
nukleáris anyagokat, „elismerve a katonai célokra felhasznált nukleáris anyagok ha-
tékony fizikai védelmének fontosságát és tudomásul véve, hogy ezeket az anyagokat 
most és a jövőben is szoros fizikai védelem alatt kezelik.” A katonai célokra használt 
nukleáris anyagok és létesítmények fizikai védelme az 1980-as egyezmény felülvizs-
gálata során sem került be az okmányba, s szintén kimaradtak egyéb nem békés 
célokra szánt létesítmények, függetlenül attól, hogy azokban jelenleg vannak-e nuk-
leáris anyagok, vagy sem.

A katonai célú nukleáris anyagoknak és létesítményeknek a fizikai védelmi egyez-
mények hatóköréből való kizárása következtében – amint erre Rauf rámutat – a leg-
jobb esetben is legfeljebb a világ nukleárisanyag-készletének csak mintegy 15%-a(!) 
van megfelelő fizikai védelem alatt, annak következtében, hogy a nukleáris anyagok 
mintegy 85%-át katonai célokra használják.44 Mindez azt eredményezi, hogy a világ 
meglévő nukleárisanyag-készletének döntő része tekintetében a fizikai védelmi szint 
– finoman szólva – bizonytalan; csak remélni lehet, hogy az államok a katonai célú 
nukleáris anyagokat és létesítményeket legalább ugyanolyan szintű fizikai védelem-
ben részesítik, mint a békés célúakat. 

A módosított fizikai védelmi egyezményben és a nukleáris terror visszaszorítá-
sáról szóló egyezményben – a terrorizmus leküzdésére létrejött más nemzetközi 
szerződésekhez hasonlóan – megtalálható az ún. „katonai kizárási” klauzula. A fe-
lülvizsgált fizikai védelmi egyezmény 2. cikk 4. bek. (b) pontja értelmében „b) Az 
egyezmény nem vonatkozik a fegyveres erők tevékenységére fegyveres konfliktus 

44  Rauf: i. m. 4. A szerző a Nuclear Threat Initiative adataira hivatkozik. 
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alatt, ahogy az a nemzetközi humanitárius jog szerint értendő, amelyet azon jog 
szabályoz, továbbá nem vonatkozik az államok katonai erői által folytatott tevékeny-
ségre, amennyiben az a nemzetközi jog egyéb szabályai alá esik.” Ezzel szó szerint 
azonos szövegű rendelkezés található a nukleáris terrorizmus visszaszorításáról szó-
ló egyezmény 4. cikkének 2. bekezdésében.45 

A  katonai kizárási klauzulák azt jelentik, hogy az egyezmények nem érintik a 
fegyveres erők tevékenységét, mindaddig, amíg azok „fegyveres konfliktus” kereté-
ben történnek, és ezeket a nemzetközi humanitárius jog szabályozza;46 hasonlókép-
pen kizárják az államok katonai erőinek a nemzetközi jog egyéb szabályai alá eső 
tevékenységét.47 Vagyis, e klauzulák világossá teszik, állami szereplők által bizonyos 
nukleáris anyagokkal vagy fegyverekkel elkövetett cselekmények, illetve nukleáris 
létesítmények elleni akciók semmiképpen nem tekinthetők terrorista cselekmé-
nyeknek.48 Meg kell jegyezni, a nukleáris terrorizmus visszaszorításáról szóló egyez-
mény szerint jogellenesnek minősülő magatartások a cselekmények szélesebb körét 
ölelik fel, mint amelyek a humanitárius nemzetközi jog alapján az államok fegyveres 
erői számára fegyveres összeütközések idején a nukleáris létesítményekkel szemben 
tiltottak.49 

A katonai kizárási klauzulák hatókörének pontos meghatározása nagy jelentősé-
gű lehet abból a szempontból, hogy az egyezmények szerinti jogsértő tevékenységek 
elkövetői, a felelősségre vonás, illetve a kiadatás elkerülése végett ne hivatkozhassa-
nak arra, hogy cselekményüket „fegyveres konfliktus” idején követték el. 

ELEGENDŐ-E A SOFT LAW SZABÁLyOZÁS?

Amint erről már szó volt, a fizikai védelmi egyezmény vonatkozásában a soft law 
normák igen jelentős szerepet játszanak; nemcsak azért, mert fizikai védelmi sza-
bályok kezdetben a NAü által közreadott soft law normaként jelentek meg, hanem 
annak okán is, hogy magába a módosított fizikai védelmi egyezménybe is beépí-
tettek soft law normákat. Gondolunk itt mindenekelőtt az okmány 2A cikkének 3. 

45  A két egyezménynek ezek a rendelkezései angolul teljesen azonosak. A magyar nyelvű ki-
hirdető jogszabályokban azonban a két bekezdés fordítása némileg eltér egymástól.

46  A „fegyveres konfliktus” fogalmának meghatározása szempontjából nyilvánvalóan a nem-
zetközi humanitárius jog szabályait kell irányadónak tekinteni.

47  Miután a katonai tevékenység is többféleképpen értelmezhető, így az Egyesült Államok és 
más államok ezekhez a bekezdésekhez fenntartásokat fűztek.

48  A szerződés kidolgozása során voltak olyan törekvések, hogy állami szereplők által nukleá-
ris anyagokkal és fegyverekkel elkövetett akciókra is vonatkozzon az okmány.

49  Lásd ezzel kapcsolatban a szerzőtől: A nukleáris létesítmények fegyveres támadásoktól való 
védelme a humanitárius nemzetközi jog alapján. In Lamm, Vanda (szerk.): Nukleáris jog a 21. 
század első évtizedeiben. Complex Kiadó, Budapest, 2013, 159–175.
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bekezdésében található a „Nukleáris Anyagok és Nukleáris Létesítmények Fizikai 
Védelmének Alapelvei” címet viselő részre. Egyébként a nukleáris terrorizmus visz-
szaszorításáról szóló egyezményben is említést tesznek a NAü ajánlásairól.

A nukleáris energia békés célú hasznosításával kapcsolatos szabályozások terén 
a soft law normák különös fontossággal bírnak; ezeket az irányelveket, ajánlásokat, 
stb., szakértői bizottságok dolgozzák ki, s azokat a nemzetközi szervezetek vezető és 
irányító testületei hagyják jóvá.50 Az így létrejött soft law jellegű szabályok képezik 
az alapjait a belső jogi normáknak, biztosítva a szabályozás egységességét, szaksze-
rűségét és megalapozottságát.

Napjainkban egyébként különféle nemzetközi szervezetek nagy számban hoznak 
létre ilyen technikai jellegű ajánlásokat, irányelveket. Nem véletlen, hogy a Nemzet-
közi Bíróság Az Uruguay folyón létesített papírmalom ügyében – egy Argentína és 
Uruguay közötti megállapodást (az “1975 Statute”-t) értelmezve – kimondta, hogy 
a nemzetközi technikai jellegű szervezetek által kidolgozott irányelvek és ajánlások 
noha „formailag nem bírnak kötelező jelleggel, az állam által figyelembe veendők, s 
azok annyiban relevánsak, hogy a belső jogi szabályok, szabályozások és intézkedé-
sek összhangban (‘con adecuación’) legyenek az említett irányelvekkel és szabályo-
zásokkal”.51 Vagyis, a Nemzetközi Bíróság szerint, noha ezek a normák nem kötele-
zőek, a belső jogi szabályok megalkotása során figyelembe veendők. 

Visszatérve a felülvizsgált fizikai védelmi egyezményhez, a soft law normáknak 
a szerződésbe való beépítése nyilván nem változtat ezen normák jogi státusán, 
ugyanakkor azonban növeli azok jelentőségét, s ez – amint erre Boyle rámutat 
– jelzi, hogy a normák két típusa meglehetősen komplex területeken igen csak 
hatnak egymásra.52

Kétségtelen, valamely szerződésben a soft law normákra történő hivatkozás min-
denképpen egyfajta rugalmasságot biztosít, megteremtve különböző államok igényei-
hez, a tudomány és technika fejlődéséhez való alkalmazkodás lehetőségét, anélkül, 
hogy a szerződések módosításának hosszas folyamatát végig kellene járni. Sajnos 
azonban a felülvizsgált fizikai védelmi egyezmény a soft law normák alkalmazása te-
rén túlságosan is nagy szabadságot biztosít az államoknak, amennyiben a „Nukleáris 
Anyagok és Nukleáris Létesítmények Fizikai Védelmének Alapelvei” részben található 

50  Az ilyen szabványokkal és szabályozásokkal kapcsolatban lásd Wetherall, Anthony: Nor-
mative Rule Making at the IAEA: Codes of Conduct. Nuclear Law Bulletin, No. 75. 2005. Issue 1. 
71–93.; Reyners, Patrick: (2010), Three International Atomic Energy Agency Codes. In Interna-
tional Nuclear Law: History, Evolution and Outlook, OECD, 2010. Paris, 171–185; Boustany, K.: 
The IAEA Code of Conduct on the Safety of Radiation Sources and the Security of Radioactive 
Materials: A Step Forwards or Backwards?, Nuclear Law Bulletin, No. 67. 2001. Issue 1. 9–20.

51  Case Concerning Pulp Mills on the River Uruguay (Argentine v. Uruguay). Judgment of 20 
April 2010. ICJ Reports, 2010. 45. 

52  Vö. Boyle, A.: Some Reflections on the Relationship of Treaties and Soft Law. International 
and Comparative Law Quarterly, 1999, Vol. 48, No. 4. 906.
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elveket az okmány 2A cikk 3. pontja értelmében a szerződő államoknak „az ésszerű-
ség és a gyakorlati megvalósíthatóság határain belül” kell csak alkalmazniuk. 

Szintén a soft law normákkal kapcsolatos kifogásként említhető az, hogy a felül-
vizsgált fizikai védelmi egyezmény a „Nukleáris Anyagok és Nukleáris Létesítmé-
nyek Fizikai Védelmének Alapelvei” F pontjában az „őrzésvédelmi kultúra” megle-
hetősen nehezen definiálható fogalmával operál.53 Meg kell jegyezni, hogy ez erősen 
emlékeztet két másik, a nukleáris létesítmények technikai biztonságával foglalkozó 
nemzetközi szerződésben, az 1994. évi Nukleáris biztonsági egyezményben,54 vala-
mint az 1997-es ún. közös hulladék-egyezményben55 megjelenő „biztonsági kultúra” 
kifejezésre. E két szerződésnél a biztonsági kultúra az okmányok preambulumában 
fordul elő, és abban az összefüggésben jelenik meg, hogy „elősegítsék a hatékony 
biztonsági kultúra kialakítását.”56 Az még talán el is fogadható, hogy egy szerződés 
preambulumába iktassanak be ilyen nehezen definiálható fogalmat. A felülvizsgált 
fizikai védelmi egyezmény esetében azonban valójában normatív rendelkezések he-
lyén, ezek helyett szerepel az „őrzésvédelmi kultúra,” ami már mindenképpen ki-
fogásolható. Joggal feltételezhető ugyanis, hogy bizonyos mértékű „őrzésvédelmi 
kultúra” létezik a részes államokban, a kérdés azonban az, s ezt kellett volna a szer-
ződésben meghatározni, hogy az őrzésvédelmi kultúra milyen szintje szükséges a 
terrorista akciókkal szembeni eredményes védelemhez.

Elismerve a soft law normák jelentőségét bizonyos technikai kérdések rendezésé-
nél, éppen a nukleáris területet érintő visszaélések, netán terrorcselekmények meg-
előzése érdekében, igen csak fontos lett volna, ha a nukleáris anyagok és létesítmé-
nyek fizikai védelme tekintetében az államok nem soft law normákat építenek be a 
szerződésbe, hanem kötelező érvényű szabályokat. 

V. KONKLÚZIÓK

Az atomsorompó-szerződés, valamint a nukleáris anyagok és létesítmények terro-
rista akcióktól való védelme szorosan összefügg egymással. Egyfelől, a nukleáris 
területet érintő terrorcselekmények megelőzésében az atomsorompó-szerződésnek 

53  Az F pont a következőképpen szól: „F ALAPELV: Őrzésvédelmi kultúra. A fizikai védelem 
megvalósításában szerepet játszó minden szervezetnek kellő prioritást kell adnia az őrzésvédelmi 
kultúrának, az őrzésvédelmi kultúra fejlesztésének és fenntartásának annak érdekében, hogy an-
nak hatékony megvalósítása a teljes szervezeten belül biztosítva legyen.” 

54  Magyarországon kihirdette az 1997. évi I. törvény.
55  Hivatalos nevén: Közös egyezmény a kiégett fűtőelemek kezelésének biztonságáról és a radio-

aktív hulladékok kezelésének biztonságáról; Magyarországon kihirdette a 2001. évi LXXVI. tör-
vény.

56  Lásd a nukleáris biztonsági egyezmény preambulumának (iv) pontját és a közös hulladék- 
egyezmény preambulumának (v) pontját. 
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különös jelentősége van, s a nukleáris fegyverrel rendelkező államok számára meg-
állapított, a nukleáris fegyverek és nukleáris robbanószerkezetek, illetve az azokkal 
kapcsolatos ismeretek átadásának tilalma ma már nemcsak a nukleáris fegyverrel 
nem rendelkező államok irányába értendő, hanem a nem állami szereplők vonat-
kozásában is. Másfelől pedig, a nukleáris anyagok és létesítmények fizikai védelmi 
rendszere nagyon is kiegészíti az atomsorompó-szerződésben foglaltakat, illetve a 
szerződés szerinti biztosítéki rendszert. 

A nukleáris anyagok fizikai védelméről szóló 1980-ban kelt egyezmény az egyik 
legelső volt a terrorizmussal szembeni nemzetközi összefogás jegyében született 
szerződéseknek. A fizikai védelmi egyezmény 2005. évi módosításai következtében 
jelentős mértékben megerősödött a nukleáris anyagok fizikai védelmének rendsze-
re, növekedett az államok együttműködési kötelezettsége, bővítették az elkövetők 
felelősségre vonására vonatkozó szabályokat stb. Mindemellett azonban az egyez-
mény továbbra is csak a békés célú nukleáris anyagokra és létesítményekre vonatko-
zik, ami azt jelenti, hogy az okmányban foglaltak a világ nukleáris anyag készletének 
nagyjából a 15%-t érintik. Szintén kifogásolható, hogy az egyezményben kötelező 
érvényű normák helyett soft law normákra utalnak, aminek következtében túlsá-
gosan nagy az államok mozgástere a fizikai védelmi szabályok alkalmazása terén.

A módosított fizikai védelmi egyezmény több helyütt erőteljesen hangsúlyozza az 
államok felelősségét a nukleáris anyagok és létesítmények fizikai védelméért. Mind-
ez azonban nem szoríthatja háttérbe az egész nemzetközi közösség felelősségét, hi-
szen a nukleáris anyagok és létesítmények fizikai védelme csak megfelelő nemzet-
közi összefogással valósulhat meg. A nemzetközi közösség minden egyes államának 
– együttesen és külön-külön – nagyon is oda kell figyelnie a többi államban meglévő 
fizikai védelmi szabályokra és védelmi szintekre, hiszen valamely államban meglévő 
laza fizikai védelmi rendszerek következményeként megszerzett nukleáris anyago-
kat könnyen lehet, hogy más államokban fognak terrorista akciókra felhasználni.

A nukleáris terrorizmus visszaszorításáról szóló egyezménnyel kapcsolatban el-
mondható, hogy az jelentős mértékben hozzájárul a nukleáris terrorizmus leküzdé-
séhez  és a nukleáris biztonság növeléséhez, főleg azzal, hogy a nukleáris terrorista 
cselekményeket nemzetközi bűncselekménnyé nyilvánítja. E szerződésnek a katonai 
kizárási rendelkezései azonban kritikával illethetők, s itt is az történt, hogy az egyez-
mény létrejötte és annak minél szélesebb körben való elfogadtatásának érdekében a 
tárgyalások során megfogalmazott több olyan javaslat  végül is nem került be a szer-
ződésbe, amelyek mindenképpen növelték volna az okmány hatékonyságát.57

57  Vö. Joyner, Christopher C: i. m. 232. 
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