
 126 

EGY NAGYHATALOM – OROSZORSZÁG –  
SZABÁLYOZÁSI, ELLENŐRZÉSI RENDSZERE  
A FEGYVERGYÁRTÁS ÉS KERESKEDELEM  

TERÜLETÉN  

Ébert László1 

Bevezetés 

A szovjet (orosz) társadalomban mindig is különleges helyet foglal-
tak el a katonák és a hadiipari üzemek. A 20-as és 30-as évek nehézipa-
ri fejlesztései hatalmas hadiipari potenciált hoztak létre a Szovjetunió-
ban. A „katona és a fegyver” a múltban az orosz-szovjet politikai be-
folyás potenciális eszköze volt. Ennek mára a jelentősége ugyan csök-
kent, de megmaradt még ma is. 

A „Szovjetunió” idejében is és ma is, mindennemű fegyverkereske-
delem a legszigorúbban ellenőrzött tevékenység volt és maradt. (Az 
esetleges illegális fegyver és hadianyag kereskedelemének elemzése nem 
feladata a jelen munkának.) Sokan nem hiszik el vagy nem akarják elhin-
ni, hogy a hadiipar képviselte és képviseli ma is az orosz társadalom leg-
magasabb szintű műszaki-tudományos eredményeit, amely a legnagyobb 
részben nem marad el a nyugati szinttől. Ugyanakkor a hagyományos tit-
kolózás, és a hadipari kutatások eredményeinek zárolása2, egy mestersé-
gesen kialakított imázst hozott létre, mely nagyon messze áll a valóságtól. 
Tény, hogy a legmagasabb színvonalú eszközök soha sem hagyták el a 
Szovjetunió, majd Oroszország területét. Az exportált termékek pedig, 
nem képviselték a hazai fejlesztések élvonalát. 

Ebben a kis írásban minden problémával foglalkozni nem lehet, de 
szeretném bemutatni azokat az intézkedéseket, melyek a Szovjetunió 
felbomlása után ezen rendkívül fontos ipari ágazat munkáját meghatá-
rozták, illetve meghatározzák. 

                                                      
1 Ébert László okl. közgazdász-mérnök doktorandusz. 
2 Mind a II. világháború után, 1956-ban, majd a 70-es években több párthatározat 
született, mely szerint a hadiipari kutatások eredményeit a legrövidebb időn belül 
át kell adni a polgári termelésnek. A valóságban ilyen „eredmény-átadás” na-
gyon ritkán fordult elő. 
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I. Szabályozás a Szovjetunióban 

I/1. A szovjet társadalomban két nagyon fontos termelési ágazat 
volt. Az egyik az élelmiszer, a másik a hadiipar. Minden egyéb termelés 
ezek követelményeinek volt alárendelve. Mivel a szovjet állam, létének 
kezdetétől fogva vagy állandó külső és belső háborúban állt, vagy hábo-
rúra készült, ezért a haditermelés a legszigorúbb állami tervekben, főleg 
„naturáliában”, tehát darabszámra meghatározott termelési mutatókban 
szerepelt. 

A hadiiparnak önálló minisztériuma volt. A „Hadiipari Miniszter” 
rendkívüli befolyással és hatalommal bírt, mindig tagja volt a legfelsőbb 
állami vezetésnek. 

A hadiipari termelés eredményei, termékei a II. világháború végéig 
szinte kizárólag saját használatra készültek3. 

A termelést a Tervhivatal; a Honvédelmi Minisztérium; Pénzügymi-
nisztérium és az SZKP (Szovjetunió Kommunista Pártja) megfelelő osz-
tályai, főosztályai irányították és koordinálták. Természetesen a kutatás 
és fejlesztés koordinációja is így történt, de ennek egy része el volt rejtve 
az egyes ágazati minisztériumi finanszírozásokban. Mivel az ezen terület-
tel foglalkozó okmányok nagy része a mai napig az államtitkok körébe 
tartozik, ezért teljesen részletes és abszolút precíz felosztást nem lehet 
bemutatni. 

I/2. A Szovjetunió egyik legelső nagy volumenű „külső” fegyver-
szállítása a koreai háborúban résztvevő észak-koreai katonák és a kínai 
„önkéntesek”4 felfegyverzése volt. Ezt megelőzően 1945-50 között – egy 
kisebb volumenben – történt a „néphadseregek”, azaz a szovjet befolyási 
övezetekben létrejövő új hadseregek, orosz fegyverekkel történő felszere-
lése. 

Ebben az időben különösebb – a klasszikus értelemben vett – külke-
reskedelemről és engedélyezési, szabályozási rendszerről nem beszélhe-
tünk. A „politika”, azaz a párt, valamit eldöntött, a „végrehajtó hatalom” 
pedig megtalálta a végrehajtás módját. 

                                                      
3 A spanyol polgárháborúban a Szovjetunió által küldött fegyver mennyisége 
elenyésző volt a szovjet gyárakban akkor termelt mennyiséghez képest. 
4 A fegyver-mennyiségre jellemző, hogy több mint 1 millió katonát szereltek fel. 
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Ez a rendszer gyakorlatilag a ’60-as évekig működött. 

I/3. A következő időszak az 1960-as évektől egészen a Szovjetunió 
felbomlásáig tartónak számítható. 

A fegyverkereskedelem és annak módozatai, mint a politika végre-
hajtásának az eszköze, lényegesen nem változott, de a módszerek fino-
modtak. 

Mindenfajta export, import, kooperáció, stb. engedélyezése a Terv-
hivatal Katonai elnökhelyettese által vezetett állami bizottságban történt. 
A döntéseknek abszolút összhangban kellett lennie mind a Szovjetunió 
hosszú távú politikai-stratégiai elképzeléseivel (ezt minden esetben a 
pártközpont és a Külügyminisztérium tolmácsolta), illetve a katonai veze-
tés (és a Varsói Szerződés) terveivel, elképzeléseivel. 

Jelen munkának nem célja ennek a döntéshozatali rendszernek az át-
fogó elemzésével foglalkozni. Azonban célszerű azt megjegyezni, hogy a 
Szovjetunió vezetése sohasem viszonyult egyformán az egyes tagállam-
okhoz. Amit és ahogyan engedélyezett és szerződött a VSZ egyik tagál-
lamával azt nemegyszer másképen, és más feltételekkel hozta össze egy 
másik országgal.  

Természetesen ezekről a dolgokról mindegyik ország mélyen hallga-
tott, hiszen a megállapodások pedig kimerítették az államtitok fogalmát.  

Nemegyszer a szovjet katonai vezetés olyan eszközöket akart ráeről-
tetni a tagállamokra, melyek megvétele, illetve fenntartása az adott ország 
gazdasági lehetőségeit messze meghaladták! A haditechnikai szállítások 
ellentételezése pedig nem volt lehetséges a cél-országok részéről minden 
esetben az igényelt polgári termékekkel, mert azokra, mint az anyag és 
nyersanyagszállítások ellentételére volt szükség. 

Mindaddig, amíg a KGST (Kölcsönös Gazdasági Segítség Tanácsa) 
és a VSZ ( Varsói Szerződés ) létezett az u.n. sokoldalú termelés és szállí-
tás eldöntésének a legmagasabb fóruma a „KGST Hadiipari Állandó Bi-
zottsága” volt. Ebben a bizottságban döntötték el, hogy melyik tagor-
szágban, milyen szovjet eredetű terméket fognak gyártani vagy melyik 
tagország milyen szovjet termékhez lesz kooperációs partnerként alkat-
rész-, vagy részegység-beszállító. 

Természetesen itt is azért a szovjet dominancia érvényesült, de az 
országok megpróbálták a gyakorlatban érvényesíteni azt az elvet, hogy az 
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ország korábbi fegyvergyártási hagyományai, és műszaki-technológiai 
kultúrája lehetőleg ne sérüljön. 

A szovjet fél feladatainak gyakorlati megvalósítását a GKESZ-
Goszudarsztvennüj Komitet Ekonomicseszkih Szvjazej – a Gazdasági 
Kapcsolatok Állami Bizottsága intézte. Ez a szervezet rendelkezett két 
főosztállyal, mégpedig a GIU-Mérnöki Főosztállyal és a GTU-Műszaki 
Főosztállyal. 

Mindennemű gyakorlati feladatot, a konkrét áruszállítástól a licenc-
díjak beszedéséig ez a két „főosztálynak” titulált rendkívül komoly és 
nagy hatalmú szervezet hajtott végre5. 

II. Az Orosz Föderáció létrejöttével a helyzet alapvetően 
megváltozott 

A 90-es évek elejének zűrzavaros állapotában a tanácstalanság, és 
elkeseredettség lett úrrá az orosz katonai és hadiipari vezetésen. Ahhoz, 
hogy megértsük a jelenleg is érvényben lévő szabályozó-ellenőrző rend-
szert, célszerű felsorolni néhány, a meghozatalukat befolyásoló belső és 
külső tényezőt. 

II/1. A belső tényezők: 

Az orosz-szovjet hadiipar termelési potenciálja a hidegháború befe-
jeződésével nem csökkent, a polgári termelésre való átállítás gyakorlati-
lag nem történt meg6. 

A hadsereg reformját többször meghirdették, de csak annyi történt, 
hogy bizonyos átszervezések, alá- és fölérendeltségi változtatások történ-
tek, valamint a létszám csökkent. A gyakorlati modernizáció a konzerva-
tív tábornoki kar ellenállása miatt többször megbukott. 

                                                      
5 A változásokkal – 1990-1993 – ez a három szervezet megszűnt.  Mivel vezetői 
igen magas rangú katonák, stb. voltak, nagy részük „szaktanácsadóként” az 
újonnan létrejött struktúrában 75-85 évesen is mind a mai napig dolgoznak; vagy 
szinte halálukig dolgoztak. 
6 Egyedül a vegyi-fegyver gyártó létesítmények egy része lett polgári termelésre 
átállítva, melyhez az Európai Unió, az Egyesült Államok és nemzetközi szerve-
zetek nyújtottak anyagi segítséget. 
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Mivel a reformot következetesen nem vitték végig, ezért a katonai 
költségvetésből csak töredék jut az új beszerzésekre, illetve modernizáci-
óra. Valamennyi pénz jut és jutott a kutatás-fejlesztés finanszírozására, de 
bizony arra már nem igen maradt pénz, hogy a fejlesztési eredményeket 
legalább az orosz fegyveres erőknél rendszeresítsék, tömegesen bevezes-
sék. Tehát a hadiipar állami megrendeléssel való leterhelése radikálisan 
csökkent. 

Az Orosz Föderáció lemaradt a világ fogyasztási eszköz gyártásá-
nak piacán, mind mennyiségben, mind minőségben. Az orosz belső fo-
gyasztás piacán gyakorlatilag a saját termékek – néhány egyedi termék 
kivételével7 – nagyon nagymértékben háttérbe szorultak. Ugyanez történt 
az orosz termékek export piacán is. Ezért a hadiipari termelésnek, mint 
deviza-kitermelő ágazatnak a jelentősége – minden probléma ellenére – 
nagyon megnőtt!  

II/2. Külső tényezők: 

A VSZ felbomlásával az orosz hadiipar elvesztette potenciális felve-
vő piacának egy jelentős részét. Ezt a veszteséget csak részben pótolhat-
ják azok az óriási megrendelések, melyeket India és Kína adott az orosz 
hadiipar részére. 

A felbomlott VSZ utódállamai sorra beléptek a NATO-ba és ezzel 
fokozatosan szabadulni akarnak orosz-szovjet eredetű fegyverzetüktől. 
Habár a nyersanyag-ellátásban ezek az országok rá vannak utalva az 
orosz „olajcsapra”, „gázcsapra” és „villanykapcsolóra”, de ez már nem 
akadályozta és akadályozza őket abban, hogy felesleges készleteiket a be-
szerzési ár8 töredékéért árusítsák a világpiacon. Ez pedig, pótlólagos 
konkurenciát jelent az orosz termékek még meglévő piacán. 

A felbomlott Szovjetunió hatalmas fegyvergyártó potenciáljából egy 
jelentős rész Ukrajnában maradt. Az Orosz Föderáció és Ukrajna megál-
lapodott az atomfegyverek; a Fekete-tengeri flotta; az államadósság és 
egyéb jogi-gazdasági problémák megosztásában, megoldásában. De nem 

                                                      
7 Lada személygépkocsi, szőrmeáru, vodka, kaviár és még néhány termék, pl. 
óra, ékszer. 
8 A reális árat szinte lehetetlen meghatározni. Egy 20-25 évvel ezelőtt beszerzett 
eszköz értéke ma szinte „0” az erkölcsi avulás miatt akkor is, ha „M” készleti jel-
lege miatt az áru akár vadonatúj is lehet. Az újkori ár –beszerzési ár – pedig érté-
kelhetetlen!  
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állapodtak meg a hadiipari termelés és export koordinálásában! Több 
esetben egymás politikai és gazdasági érdekei ellen lépnek fel, még egy-
szer pótlólagos konkurenciát teremtve egymásnak9. 

Általánosan elterjedt, hogy az orosz fegyvergyártás az elektronikai 
eszközök területén mintegy 3 generációval lemaradt az amerikai mögött 
és 2-vel a nyugat-európai mögött10. Ez további értékesítési nehézséget je-
lent! 

Ma az Orosz Föderáció legfontosabb exportcikkei a nyersanyagok, 
energia-hordozók és a haditechnikai termékek. 

III. A fegyvergyártás és kereskedelem törvényi szabályzása 
az Orosz Föderációban 

A Szovjetunió felbomlása után volt egy néhány éves zavaros idő-
szak. A politika, a hatalom megszerzése, megtartása körüli csatározással 
volt elfoglalva. A hadiipar, a hadiipari export, annak szabályozása nem 
szerepelt a legfontosabb kérdések között. Ellentmondásos intézkedések, 
rendelkezések, egyedi döntések láttak napvilágot, amellett, hogy a már 
létrejött „Orosz Föderáció”, az orosz államadósság ellentételezésére 
szinte mindenkinek kizárólag fegyvert kínált fel szállításra. Alapanyag, 
nyersanyag stb. szinte szóba se jöhetett. Elvétve köttettek más szerződé-
sek is pl. Lada terepjáró vagy sínbuszok, de értékben ezek kisebb hánya-
dot tettek ki. 

Jelen munkában nem kívánok foglalkozni ennek az átmeneti idő-
szaknak a problémáival. Kizárólag, a mára már többé-kevésbé letisztult 
és világos intézkedési és működési rendszert szeretném bemutatni. 

A jelenleg érvényes szabályozó rendszer egy rendkívül szigorú és az 
ország elnökének „mindent eldöntő” széleskörű jogkörét figyelembe ve-
vő szabályozáson alapul. Szinte minden kérdést és területet precízen, tu-
dományos pontossággal megfogalmaztak, de az Orosz Föderáció elnöké-

                                                      
9 Az Orosz Föderáció együttműködik Indiával, míg Ukrajna Pakisztánnak szállít 
haditechnikát. 
10 Ez a megállapítás a nemzetközi fórumokon, kiállításokon, stb. bemutatásra ke-
rült eszközök megismerésén alapult, és elsősorban az elektronikai eszközökre ér-
tendő több amerikai, nyugat-európai szakértő szerint. 
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nek ugyanakkor joga van az általa aláírt törvények szerint előkészített ja-
vaslatokat, kérelmeket, stb. nem elfogadni, vagy másikat készíttetni11. 

A hierarchikusan felépített törvények és rendeletek rendszere a 
következő: 

„Szövetségi Törvény az állami honvédelmi rendelésekről” elfogad-
va 1995. november 24-én, majd módosítva 1999. május 06-án. 

Ez a törvény meghatározza, hogy milyen módon, milyen finanszíro-
zással, milyen gazdasági elvek szerint, hol és milyen termelési feltételek-
nek megfelelően kell az állami, honvédelmi megrendeléseket végrehajta-
ni. 

A törvény kimondja, hogy az állami megrendelésnek prioritása van 
minden más megrendeléssel szemben. 

„Szövetségi Törvény, külföldi államokkal való haditechnikai 
együttműködésről”, elfogadva 1998. július 03-án. 

Ez a törvény meghatározza azt a fogalomkört, melyre a katonai-
műszaki együttműködés vonatkozik, a résztvevők esetleges körét és a kö-
vetendő orosz érdekeket. Itt célszerű megjegyezni néhány – nem orosz 
fülnek szokatlan – kitételt:  

• Külkereskedelmi tevékenységben csakis olyan cég vehet részt, 
ahol minimum 51 %-os az állami érdekeltség. Az állami mono-
póliumot ezen a területen be kell tartani, semmilyen csorbát nem 
szenvedhet; 

• Minden ügylet esetében az árakat, tehát a szerződéses árakat, az 
„állam” hagyja jóvá, a szerződések megkötése előtt; az állami ár-
utasítástól eltérni nem lehet; 

• Az Orosz Föderáció elnöke letilthat, jóváhagyhat üzleteket, 
együttműködést rendelhet el vagy állíthat le, céget hozhat létre, 
vagy számoltathat fel, segélyt nyújthat, stb.; 

                                                      
11 Jelen sorok írója nem jogász, ezért ezúton kér elnézést az esetleges nem meg-
felelő jogi megfogalmazásért! 
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• A törvény meghatározza az Orosz Föderáció kormányának jog-
körét is12; 

• A törvény lehetővé teszi az állami szervek (vám és adóhatóság) 
ellenőrzési jogának megvalósulását a haditechnikai tevékenység 
területén. 

„Az Orosz Föderáció kormányának No1109. számú 1999. október  
02-i határozata, a katonai rendeltetésű termékek fejlesztése, gyártása, 
szállításellenőrzésének és nyomon követésének a szövetségi végrehajtó 
hatalom által történő műszaki-katonai megvalósításáról.” 

Ez a határozat rendkívül szigorúan meghatározza azokat az Orosz 
Föderáció Honvédelmi Minisztériuma által szervezett / irányított cselek-
véseket, melyekkel maximálisan védik az orosz katonai és politikai érde-
keket, bármilyen katonai-külügyi / külkereskedelmi ügylet folyamán. 

Ezzel a határozattal kapcsolatban talán érdemes megjegyezni az 
alábbi pontokat: 

• Az orosz katonai attasék minden ügylet teljes fázisában jelentés-
kötelezettek; 

• Ha bármilyen, a „haditechnika körébe tartozó ügylet” akár gon-
dolata is felmerül külföldi személy vagy cég részéről és ez orosz 
állampolgár tudomására jut, az orosz résztvevőnek már a kapcso-
latfelvételt is jelentenie kell a Külső Felderítő Szolgálatnak, a 
Szövetségi Biztonsági Szolgálatnak és az Orosz Föderáció Hon-
védelmi Minisztériumának függetlenül attól, hogy ez a kapcsolat-
felvétel hivatalos volt-e, vagy bármilyen külföldi magánszemély 
vagy cég részéről történt és követte-e további cselekvés; 

• Az Orosz Föderáció Honvédelmi Minisztériumának kötelessége 
minden esetben ellenőrizni az ügyleteket, mégpedig úgy, hogy 
ebbe bevonja az Orosz Föderáció Kereskedelmi, Igazságügyi és 
Pénzügyi minisztériumát. 

A jogszabály megalkotója rendkívüli módon ragaszkodik a megfele-
lő formalitásokhoz. Kizárólag a hivatalosan meghatározott formában, 

                                                      
12 Egyes esetekben az „árat” a kormány hagyja jóvá, illetve dönt arról, pl. hogy a 
megfelelő ár érdekében adókat, illetékeket törölhet el. 
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meghatározott módon beadott állásfoglalás-kérelmet hajlandók megvizs-
gálni13. 

A tapasztalat azt mutatja, hogy a régi beidegződések itt is változatla-
nul érvényesek. Nagyon sokszor nem a gazdasági, hanem a politikai ér-
dekek döntenek. Ez különösen érvényes az olyan kérdésekben, mint pél-
dául az államadóság fejében leszállítandó haditechnika ára vagy az 
államadósság fejében már korábban leszállított technikára vonatkozó to-
vábbadási (reexport) engedély megadása vagy licence - engedélyek, és 
azok ára szerepel a kérvényben. 

Az orosz igazságügyi szervek úgy gondolták, hogy mindezek (törvé-
nyek, kormányhatározatok, stb.) ellenére még mindig nem eléggé szabá-
lyozott a gazdaság ezen szegmensének területe, ezért újabb rendeleteket 
és kormányhatározatokat, u.n. állami döntéseket, utasításokat hoztak, il-
letve jogi intézményt alapítottak. 

Mivel az Orosz Föderáció a piacgazdaságra való átállással több mi-
nisztériumot megszüntetett, ezért az orosz jogalkotók úgy érezték, hogy a 
jól bevált és működőképes hadiipari termelési és termelés-ellenőrzési fo-
lyamat megszakadt. Tapasztalható, hogy a több mint 80 éven keresztül 
kritizált „piacgazdaság” működtetését az orosz jogalkotók központi ve-
zérlő-irányító és ellenőrző mechanizmus (szervezet) apparátus nélkül 
nem tudták és tudják elképzelni14.  

Annak a félelemnek a kiküszöbölésére, hogy esetleg a ”demokrá-
cia”15 a hadiipari termelés állami befolyásának megszűnését eredményez-
ze, létrehozták a „Hagyományos Fegyverzet Oroszországi Ügynöksé-
gét”. 

                                                      
13 Jelen munka szűkös keretei miatt a hivatalos kérelem alaki-formai követelmé-
nyeivel nem lehetséges foglalkozni. 
14 Ennek a kérdésnek a feldolgozása, magyarázata egy külön munka lehet, de je-
len cikknek nem a feladata. 
15 A „demokrácia” fogalma a szovjet társadalomban azonos volt az irányíthatat-
lanság, anarchia, rendezetlenség, ellenőrizhetetlenség, egyedi-egyéni értelmetlen 
megvalósulások, a közös céloktól való elfordulás fogalmaival. 
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(Az Orosz Föderáció 83. sz. Kormányhatározata, 2000. január 31-
én). 

Ez a kormányhatározat valójában a létrehozott ügynökség számára a 
hagyományos fegyverek vonatkozásában megadja mindazon jogokat, 
melyek korábban a Szovjetunió Tervhivatala birtokolt. Az ügynökség 
mindazon túl, hogy jogi személyiséggel rendelkezik, rendkívül széles ha-
táskörrel lett felruházva. Ezek közül talán célszerű bemutatni néhányat: 

• Létezését az állami büdzsé finanszírozza, gyárat, üzemet, stb. ala-
píthat, szüntethet meg; 

• Kutatást / fejlesztést indíthat, finanszírozhat, ellenőrizhet, szüntet-
het meg; 

• Polgári szervek, szervezetek tevékenységét ellenőrizheti, irányít-
hatja, amennyiben az adott tevékenység kapcsolatban van a ha-
gyományos fegyverek gyártásának, fejlesztésének, stb. problémá-
ival; 

• Külkereskedelmi tevékenységet folytathat, a hagyományos fegy-
verzet, kettős rendeltetésű anyagok-eszközök, de polgári termékek 
vonatkozásában is; 

• Végrehajtója, illetve végrehajtatója lehet kormányközi megálla-
podásoknak. 

A rendelkezésre álló dokumentumból kiderül, hogy ez a nemzetközi 
sajtóban szinte soha nem szereplő szervezet, egy rendkívüli komoly hi-
vatal, melynek előterjesztéseit az Orosz Föderáció Pénzügyminisztériu-
ma; Tudomány- és Technológiai-ügyi Minisztériuma vitat meg, vélemé-
nyez, mielőtt javaslatainak a pénzügyi megvalósulása az Orosz Föderáció 
éves állami költségvetésében megjelenik. 

2000. február 10-én az Orosz Föderáció Kereskedelmi Minisztéri-
uma kiadott egy dokumentumot „Instrukció a haditechnikai termékek-
kel kapcsolatos külkereskedelmi szerződések végrehajtásának és elle-
nőrzésének céljából történő szerződés felterjesztések módjáról”. 

Ez az utasítás lehetővé teszi a megkötött szerződések – külkereske-
delmi magánjogi megállapodások – utólagos állami kontrollját, sőt an-
nak vizsgálatát is, hogy mennyire feleltek meg az orosz politikai elvárá-
soknak. 
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Még mindig hiányosnak érezve a szabályozást, valamint célul tűzve 
az abszolút centralizációt, 2001. március 01-én az Orosz Föderáció Elnö-
ke „Elnöki utasítást” adott ki, melynek alapján létrehozták a „Az Orosz 
Föderáció Külföldi Államokkal való haditechnikai Együttműködése Bi-
zottságát”. 

A Bizottság munkájának és hatáskörének megismerése céljából 
fontos tudni, hogy:  

• A Bizottság elnöke – az Orosz Föderáció Honvédelmi Miniszter-
helyettese, akinek négy helyettese van a bizottságban. 

• A bizottság „jogi személyiséggel” bankszámlával, pecséttel és al-
kalmazottakkal rendelkezik. 

• Meghatározták a bizottság munkarendjét, feladatait, hatáskörét, 
stb. 

• Minden a haditechnikát érintő export-import, nemzetközi együtt-
működés, stb. kérdésekben ez a bizottság dönt, engedélyezi az 
ügyletet vagy nem. A Bizottság kizárólag egyhangú döntést 
hozhat, ha ez nem lehetséges, akkor az Orosz Föderáció Elnöke 
határoz a kérdésben.  

Ezzel egy időben Putyin elnök létrehozott egy közel ugyanilyen ne-
vű bizottságot16, melynek feladata, ha a fenti bizottság nem tud dönteni, 
akkor tanáccsal, javaslattal lássa el az Orosz Föderáció Elnökét, aki bárki 
ellenében, mindent felülvizsgálva önállóan dönthet a vitás kérdésekben. 
(2000. december 01-i határozat). 

Ez a tanácsadó szervezet viszont már nem rendelkezik jogi szemé-
lyiséggel, mind a tagjait, mind pedig a bizottság költségvetését az Orosz 
Föderáció Elnökének hivatala határozza meg. Ugyanakkor vitás kérdé-
sekben ennek a bizottságnak joga van megkeresni állásfoglalás céljából 
szinte minden állami vezetőt az Alkotmánybíróságtól a Főállamügyészig, 
a Parlament (Duma) elnökétől a Legfelső Bíróság elnökéig. Természete-
sen a bizottság döntése / javaslata az Elnököt semmire sem kötelezi. 

                                                      
16 Amíg a kormánybizottságot, mely jogi személyiséggel bír és az állami költ-
ségvetésből tartják fenn „komitet”-nak nevezik, addig a hasonló nevű tanácsadó 
szervet „komiszia”-nak. 
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Mindazon által egy újabb rendeletet (kormányhatározatot) hoztak, 
mely megszabta: 

„Az Orosz Föderáció szervezetei részére a haditechnikai eszközök-
kel való külkereskedés jogának a feltételei”-t. (2000. december 01-én 
jóváhagyva). 

A kiadott rendelet és az ezzel egy időben kiadott kapcsolódó utasítá-
sok és határozatok rendszere, tovább erősítették az állami szigort, de ta-
lán célszerű felhívni a figyelmet néhány érdekességre: 

• Ebben a rendelet-csoportban is szerepel a kormány, az Elnök, és 
az említett Bizottságok, valamint az egyes minisztériumok dönté-
si, döntés-előkészítési felelőssége; 

• Még egyszer megerősítik az 51 %-os állami tulajdon fontosságát, 
mint az engedélyezés egyik alapfeltételét, egy ilyen jellegű ügy-
letben részt venni óhajtó vállalat tulajdonosi struktúráját illetően,  

• Kiemelten felhívják a figyelmet az államtitok védelmére, mind az 
Orosz Föderációban való delegációk fogadásakor, mind pedig 
orosz delegációk külföldi útjaikor; 

• Minden kérvényezőnek meg kell határoznia, hogy mivel akar fog-
lalkozni, ezt a listát ellenőrzi (felülbírálja) az Orosz HM, majd az 
Orosz Hadiipari Ügynökség, végül az előkészített dokumentumot 
továbbküldik a már korábban említett Bizottságokhoz állásfogla-
lásra. 

• A tevékenységi engedélyt az Orosz Föderáció elnöke adja ki, a 
kormány javaslatára és érvényességi ideje öt év. Az Elnöknek jo-
ga van visszautasítani az engedély kiadását még akkor is, ha min-
den szinten azt jóváhagyólag terjesztették fel. 

• Nem kaphat haditechnikai kereskedelmi engedélyt tisztán keres-
kedelemmel, vagy csak „képviselettel” foglalkozó szervezet. 

• Az engedéllyel rendelkező szervezetek regisztrálva vannak, és a 
regisztrálásról tájékoztatást kap az Orosz Föderáció szinte minden 
szervezete, a HM-től a Nemzeti Bankig, az FSZB-től (Szövetségi 
Biztonsági Szolgálat) a Pénzügyminisztériumig. 

• A rendelet meghatározza mindazon feltételeket, melyek alapján az 
engedélyt vissza lehet vonni (ezek lehetnek gazdasági okok, az 
engedélyes által elkövetett hibák, de lehet államérdek is). Az en-
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gedélyes hibája miatti visszavonás esetén kompenzáció nincsen, 
de ha az Elnök „államérdek” miatt vonja vissza az engedélyt, ak-
kor a kompenzáció mértékéről is ő dönt. Ezt a döntést és a kom-
penzáció mértékére tett javaslatot viszont a Kormány készíti elő. 

Ahhoz, hogy az engedélyért folyamodó gazdálkodó szervezet egyál-
talán tudja, hogy milyen okmányokat kell beadnia, ezt rendeletben külön 
meghatározták. Ez 18 okmányt és / vagy dokumentumot tartalmaz, mely-
nek elemzéseként az alábbiakat lehet megjegyezni: 

• A benyújtandó okmányok a cég valós létét, a vezetés jogszerűsé-
gét, az adózási fegyelem, és pénzforgalom nagyságát, rendjét, 
stb., bizonyítják.  

• Bemutatják a cég gazdálkodási jellegét, kapcsolati rendszerét, 
minősítését (titkosság, viszony az államtitkokhoz). 

• Az Igazságügyi Minisztérium állásfoglalását arról, hogy egyetért-
e azzal, hogy a kérvényező kapcsolatba léphet-e külföldi szerve-
zettel, hiszen ezáltal orosz tudományos-műszaki eredményre vo-
natkozó információ kerülhet országhatáron kívülre. 

• A HM egyetértésével, (ellenjegyzésével ellátva) felsorolást kell 
benyújtani azokról a termékekről, melyeket a cég exportálni 
óhajt. 

• Az előző évek – ha volt – hasonló természetű tevékenységéről 
felsorolást kell beadni. 

• És végezetül „csak” az alábbiak egyetértését kell csatolni: Az 
Orosz Föderáció monopólium ellenességi és Vállalkozási Mi-
nisztériuma; KÜM; HM; Az Orosz Föderáció Külföldi Államok-
kal való haditechnikai együttműködési Bizottsága; Az Orosz Fö-
deráció Állami Vámbizottsága; Az Orosz Föderáció Külső 
Felderítési Szolgálata; Az Orosz Föderáció Szövetségi Biztonsá-
gi Szolgálata. 

• Az egyetértésnek egyhangúnak kell lennie. 

A fentiekben ismertetett rendelettel egy időben kiadásra került egy 
kormányhatározat, amely meghatározta az együttműködés tényleges 
módját. 
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„Kormányhatározat, az Orosz Föderáció külföldi államokkal való 
haditechnikai Együttműködésének rendjéről”. (2000. december 01-én). 

Míg az előbbiekben ismertetett rendelet a tevékenységi engedély 
rendjével foglalkozott, addig ez a rendelet az egyes ügyletek konkrét le-
bonyolításának módját és feltételeit szabályozza. 

Ez a rendelet szabályozza, hogy milyen feltételek mellett, és hova 
lehetséges külkereskedelmi engedélyt kapni export, import, lízing, reex-
port, stb. ügyletek végrehajtása céljából. 

Talán célszerű ennek a nagyon komoly, a gyakorlati munka szem-
pontjából alapvető dokumentum legfontosabb állásfoglalásait megis-
merni: 

• Az Orosz Föderáció már korábban említett bizottságai által létre-
hozott „lista” szerint van engedélyezett rendeltetési hely/ország 
és „tiltott” reláció, engedélyezett termék (lista szerint) és tiltott 
termék. 

• Az egyes Bizottságok, állami szervek / szervezetek által megho-
zott tilalmakkal szemben az Orosz Föderáció Elnöke dönthet 
úgy, hogy mégis engedélyezi a tranzakciót. 

• Minden esetben az engedélyt kérőnek be kell mutatnia a „Vég-
felhasználói Igazolást”. Aki erre nem hajlandó, az semmilyen 
tranzakcióban nem vehet részt. 

• A már korábban meghatározott módon rendkívül szigorú a 
reexport kérdések eldöntése. Az engedélyek kiadása vagy meg-
tagadása szinte minden esetben az Elnök személyes jóváhagyá-
sával történik. 

• Ha a különböző szinteken megtörtént jóváhagyások után az orosz 
szervezet végre megkapta a „külkereskedelmi ügylet” lebonyolí-
tásának engedélyét, akkor annak érdekében, hogy az engedélye 
meg is maradjon, jelentési kötelezettsége van: 

– A szerződés előkészítéséről, aláírásáról; 

– Az előkészületi, majd szerződéses árról; 

– Mit és mennyi dokumentációt biztosítanak a szerződéses 
partnernek; 
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– A szerződés végrehajtásakor minden fontos mozzanatról (sza-
kaszról) egyedi jelentést kell készíteni. 

Ezeket a jelentéseket vagy maga a cég önként kérés nélkül nyújtja be 
a hatóságnak vagy az „állami ellenőrzés” megvalósulásaként a hatóság 
szólítja fel adatközlésre! 

Ugyanezen a napon szintén rendeletileg meghatározták: 

• Milyen módon és hogyan kell a külföldi szervezetek/vállalatok/ 
állami intézmények hivatalos kérelmeit elbírálni; 

• Azon szövetségi szervezeteket, melyek a haditechnikai nemzet-
közi együttműködésben az Orosz Föderáció állami vezetési 
struktúrájában a véleményezés és javaslattétel szempontjából a 
döntés-előkészítésben részt kell, hogy vegyenek. Ebben a felso-
rolásban még azt is meghatározták, hogy kinek, milyen előzetes 
dokumentumot kell kidolgoznia, és kinek hova kell felterjeszte-
nie (pl.: HM feladatai, KÜM feladatai, PM feladatai, IM felada-
tai, stb.); 

• És végezetül meghatározták, az engedélyköteles termékek en-
gedélyezési folyamatának tevékenységi sorrendjét és módját. 
(Ezt a határozatot egy elnöki dekrétummal módosították 
2001.12.10-én, száma: No 1417.).  

Ez a dokumentum már a konkrét ügyleti lebonyolításhoz hatá-
rozza meg, hogy a kérvényezőnek hova, kinek, milyen és hány 
dokumentumot/okmányt kell benyújtania. 

A dokumentum elemzésekor az alábbiak állapíthatók meg: 

• Tevékenységre és termék főcsoportra le van bontva, hogy mit 
kell tennie a kérvényezőnek, illetve hova kell a dokumentumot 
felterjeszteni; 

• Az egyes ügyletre kiadott engedély egyben a vámszervek részére 
benyújtandó kiviteli/behozatali vám-engedély17; 

• Az engedélyért fizetni kell, melynek mértéke nem lehet több, 
mint a hivatalos minimálbér 10-szerese; 

                                                      
17 Ugyanúgy, mint Magyarországon. 
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• Szinte minden harmadik sorban megemlítik az Orosz Föderáció 
politikai (védelmi) gazdasági érdekeinek maximális figyelembe 
vételére való utasítást; 

• Az anyag melléklete tartalmazza a haditechnikai termékek felso-
rolását és „kategorizálását”, valamint a benyújtandó és a ki-
adandó okmányok „minta-fejlécét.”18 

A nemzetközi sajtóban, főleg a bulvársajtóban többször elhangzott, 
hogy a fegyverkereskedelem ellenőrzésének a területén, az oroszoknál 
gondok lehetnek. Valószínű, hogy a fuvarozás és a szállítás területét ítél-
ték bizonytalannak az orosz jogalkotók, ezért 2001. március 21-én a 216. 
számon jóváhagyott kormányhatározattal megszabták, hogy milyen mó-
don kell kiválasztani azt a szervezetet, akik szállíthatnak haditechnikai 
termékeket, illetve a szállított termékekre biztosítást köthetnek.19 

Az elmúlt évek „relatív” szabadsága és az egyes vállalatvezetők in-
tenzív marketing tevékenysége azt mutatta, hogy az orosz hadiipar meg-
próbál export offenzívát indítani a világban. Mindenfajta direktív szabá-
lyozás ellenére az export a gyáraknak nagyon jó üzletnek bizonyult. De 
mivel a korábbi, a belső termelésre vonatkozó jelcini szabályozás meg-
szűnt, a vállalatvezetők az exportot előnyben részesítették a „belső meg-
rendelésekkel” szemben. Az orosz jogalkotó megint veszélyt és jogsza-
bály-hiányt, valamint az állami érdekek sérelmét vélelmezte, ezért 
azonnal intézkedett. 

2003. március 11-én a 311. sz. Elnöki Dekrétummal az Orosz Fö-
deráció elnöke elrendelte, hogy létre kell hozni az „Orosz Föderáció 
Honvédelmi Minisztériuma mellett működő Védelmi Beszerzési Bizott-
ságot”.  

A rendelet előírta, hogy a jogi személyiséggel rendelkező szervezet-
nek hány fővel kell rendelkeznie, hol, milyen keretek között kell dolgoz-
nia. Ez a költségvetési szerv létrejött, és feladatait a 2003. június 10-én, 
650-es számon kiadott „Elnöki állásfoglalás” határozta meg. 

                                                      
18 A besorolás nem egyezik sem az „ML”, sem pedig az „UN” számokkal. Telje-
sen eredeti orosz kategorizálás. 
19 Ezt a rendeletet nem célszerű részletesen ismertetni, de ez is olyan alapos, 
hogy természetesen az orosz érdekeken túl még azt is megszabta, hogy 5 évnél 
idősebb járművekkel rendelkező cég ilyen szállítási munkára nem pályázhat! 
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Gyakorlatilag ez a szervezet azon túl, hogy az Orosz Fegyveres Erők 
részére végzi a beszerzéseket, termeltet, gyárat alapít vagy megszüntet, 
fejlesztéseket indít, megszüntet, koordinál, szabványosítást, stb. végez.  

A szervezet a költségvetésből kapott pénzzel gazdálkodik és ugyan a 
HM-ben van, és az Orosz Föderáció Kormányának határozatait, utasítása-
it kell végrehajtania, természetesen az Orosz Föderáció alkotmánya és 
törvényei szerint, de elsősorban az Elnök utasításai szerint működik. 

Úgy tűnik, hogy ennek a szervezetnek a létrehozásával vált teljessé 
a haditechnikai eszközök belső és külső forgalmának teljes körű elle-
nőrzése és állami determináltsága. 

Következtetések: 

Átgondolva a leírtakat, nehéz helyzetben van az, aki a fent említett 
szabályozásból következtetéseket akar levonni. 

Az Orosz Föderáció irdatlan nagy ország, súlyos emlékekkel, az eu-
rópai ember számára szinte felfoghatatlan vagy nehezen érthető mentalí-
tással, mely magában az államigazgatási gyakorlatban is megtalálható. 
Azért óvatosnak kell lennie annak, aki bármire is következtetni akar!  

De talán az alábbi összegzést meg lehet tenni: 

1. A fegyver-gyártás és – kereskedelem rendkívüli módon túl-
szabályozott, ellenőrzött, centralizált. Az állam minden szin-
ten és fázisban fenntartja magának a jogot a közbeavatkozás-
ra, ha vélelmezi, hogy érdekei sérülhetnek. 

2. Az Orosz Föderáció Elnökének hihetetlenül széles jogköre 
van, egy személyben döntheti el, hogy mi az állam érdeke és 
mi nem. Bármilyen döntést megmásíthat, vagy újat hozhat, 
felülbírálva akár saját magát is. Felette nincsen hatalom. 
Minden szervezet végeredményben tőle és közvetlen környe-
zetétől (adminisztrációjától, apparátusától illetve bizottságai-
tól) függ. 

3. A megismert rendeletekből / határozatokból leszűrhető, hogy 
a történelmi hagyományokból táplálkozó félelem a külföld-
től, a bizalmatlanság és a bürokrácia túlburjánzása a Szov-
jetunió összeomlásával lényegében nem változott. A piac-
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gazdaság jellemzői és mutatói a haditechnika termelése és ke-
reskedelme területén csak nyomokban található meg. 

Még nagyon sok időnek kell eltelnie ahhoz, hogy egy nyugati típu-
sú egyszerű, nem túlszabályozott, de az állam érdekeit védő engedélye-
zési-ellenőrző mechanizmus jöjjön létre Oroszországban.  

Felhasznált irodalom: 

1. A jelen munka készítője 1975 óta dolgozik olyan területen és van 
kapcsolatban először szovjet majd orosz szervezetekkel, melyek 
tevékenységének a szabályozása a fentiekben leírt módon történt 
és történik. A cikk megírásakor saját tapasztalatát, ismereteit, 
jegyzeteit és dokumentumait használta fel. 

2. A jelen munka készítőjénél megtalálható az összes a fentiekben 
említett törvény, jogszabály, utasítás illetve Elnöki Dekrétum – 
orosz nyelven. 


