
 

 

 



 

 
2016. július 12-én a hágai Állandó Választottbíróság ítéletet hirdetett a dél-kínai-tengeri szigetek 
ügyében folyó Fülöp-szigetek–Kína perben, a döntés pedig egyértelműen az előbbinek kedvezett. 
A 2013-ban kezdődött jogi eljárást a Fülöp-szigetek kezdeményezte Kínával szemben, mondván, 
hogy Peking Dél-kínai-tengert érintő túlzó területi követelései a nemzetközi joggal nincsenek 
összhangban. Kína a kezdetektől nem ismerte el a bíróság joghatóságát, ezért az eljárásban sem 
vett részt és máig kitart amellett, hogy történelmi jogokra hivatkozva a térség vitathatatlanul az 
ország része. A precedens értékű ítélet hosszú távú globális nemzetközi jogi és politikai 
következményei ma még csupán sejthetők, de a Nyugat és Kína kapcsolatrendszerét döntő 
próbatétel elé állítja.

 

 

  

 A konfliktus alapja, hogy Kína történelmi jogokra hivatkozva követeli magának a Dél-kínai 

tenger 90%-át, amelyre azonban más államok is igényt tartanak, ebben az ügyben született 

egy ítélet 2016. július 12-én. 

 A nemzetközi jogban a tengerek jogállását ill. a dél-kínai-tengeri konfliktust tekintve 

mérföldkőnek és precedens értékűnek számít a hágai Állandó Választottbíróság  ítélete. 

 Az ítélet látszólag a Fülöp-szigeteknek kedvez, de a döntés érvényre juttatása komoly 

akadályokba ütközik. 

 Kína nem hajlandó elismerni a bíróság illetékességét és nem fogadja el a döntést, jelezvén 

az új típusú (nyugati dominanciától mentes) világrend kialakításának az igényét a régióban. 

Kína ennek megfelelően folytatja az agresszív külpolitikáját. 

 A dél-kínai-tengeri konfliktus megoldását a bírósági ítélet nem segíti elő. Rövidtávon a 

regionális feszültség növekedése várható, mert a szereplők úgy érzik az Egyesült Államok 

lépéskényszerbe került. A legvalószínűbb forgatókönyv szerint, az USA nem fog 

határozottan cselekedni, ez pedig az amerikaiak presztízsveszteségét és a Kína 

ellensúlyozására meghirdetett stratégia meggyengülését fogja eredményezni. 

 Az EU számára a kérdés a Kínához fűződő gazdasági érdekek és a nyugati eredetű 

nemzetközi intézményekbe vetett hit között húzódó ellentéteknek a feloldása. 

 Magyarország számára nincs jó válasz a bírósági döntés kiváltotta helyzetre: a Kína 

támogatásából fakadó feltételezett gazdasági előnyt megkérdőjelezi a potenciális 

konfrontáció az európai szövetségeseivel. 

 Gazdasági szempontból rövidtávon a regionális feszültségből fakadó kockázatok nőnek, az 

USA visszaszorulásával azonban a konfliktusok valószínűsége középtávon csökken, mert a 

kisebb államok valószínűleg kooperatívabb Kína-politikát fognak folytatni. 



 

Az ítélet 
A hágai Állandó Választottbíróság ítéletének a lényegi 

pontjai a következők:1 

1. Kína történelmi jogokra való hivatkozása és a kínai 

szuverenitást kifejező „kilenc pontos vonal2 a 

bíróság értelmezése szerint érvénytelen. 

2. A Spratley-szigetek legnagyobb alakzata Itu Aba – 

amely jelenleg Tajvan fennhatósága alatt áll – nem 

tekinthető szigetnek, csupán sziklának, vagyis a 

200 tengeri mérföldes exkluzív gazdasági zónával 

sem rendelkezik. 

3. A Spratley-szigetek státuszát tekintve a 

Scarborough Shoal, Johnson Reef, Cuarteron Reef 

és Fiery Cross Reef természetes állapotában 

csupán dagálykor kiemelkedő domborzati alakzat, 

míg a Subi Reef, Hughes Reef, Mischief Reef és 

Second Thomas Shoal dagálykor is víz alatti 

képződmény – a filippínó álláspontnak 

megfelelően – így a 200 tengeri mérföldes 

kizárólagos gazdasági zónára sem jogosultak. 

4. Fülöp-szigetek nézetével szemben ugyanakkor a 

Gaven Reef és McKennan Reef is dagálykor 

kiemelkedő domborzati alakzat (szikla). 

5. A bíróság a szuverenitás kérdésében nem foglalt 

állást, ugyanakkor a Mischief Reef, Reed Bank és 

Second Thomas Shoal esetében, a nevezett 

földrajzi alakzatokat a filippínó kontinentális 

talapzat részének nyilvánította, melyek 

beletartoznak az ország 200 tengeri mérföldes 

kizárólagos gazdasági zónájába. 

6. Kína szigetfeltöltési tevékenységét az ítélet 

illegálisnak nyilvánította, mivel 

visszafordíthatatlan környezeti károkat okoztak a 

zátonyok és a veszélyeztetett tengeri fajokra 

nézve. 

7. A Scarborough Shoal környékén a halászati jogok a 

Fülöp-szigeteket is megilletik, Kína ezt akadályozó 

tevékenysége pedig jogtalan. 

  
Az egyes államok területi követelései a Dél-kínai-tengeren és az kizárólagos gazdasági zónák3 

A dél-kínai-tengeri konfliktus 

geostratégiája 

A konfliktus elsődleges kiváltó okaként a vitatott 

tengeri határok és egyes területek 

hovatartozásáról szóló vita szolgált.  

 Kína az 1953-as „kilenc pontos vonal” határain 

belül történelmi jogokra hivatkozva követeli 

magának a Dél-kínai tenger 90%-át, amelyre 

azonban más államok is igényt tartanak. 
 A Paracel-szigetekért Kína mellett Tajvan és 

Vietnam is versenyez. 
 A Spratley-szigetek esetében pedig még 

bonyolultabb a helyzet, hiszen Kína, Tajvan, 

Vietnam, a Fülöp-szigetek, Malajzia és Brunei is 

érintett. 
 Az egyes szigetek birtoklása részben a halászati 

javak és az energiahordozók megszerzése 



 

szempontjából bírnak jelentőséggel. A Dél-

kínai-tenger térsége feletti ellenőrzés 

megszerzése Kína számára nem 

elhanyagolható gazdasági érdek. 
 Az amerikai Energy Information Administration 

becslése szerint mintegy 11 milliárd hordó 

kőolaj és 5,4 trillió köbméter földgáz található a 

tenger fenekén, továbbá a világ halászati 

javainak 10%-a származik a térségből.4 

 Stratégiai szempontból viszont az ország 

importjának jelentős részét lebonyolító tengeri 

kereskedelmi útvonalak biztosítása még ennél 

is fontosabb.5 A Dél-kínai-tengeren átlagban évi 

5,3 trillió dollár értékű áru halad keresztül, 

amely a világ kereskedelmének 30%-a.6 A 

legfontosabb kereskedelmi útvonalak 

ellenőrzése Kína mellett az USA és 

szövetségesei számára is prioritást élveznek.7 

A Dél-kínai tengeren áthaladó kőolajszállítmány útvonala8 

 

Az Egyesült Államok nyíltan nem foglal állást a 

területi vitákat illetően, de támogatja délkelet-

ázsiai szövetségeseit Kínával szemben. A Freedom 

of navigation (hajózás szabadságának fenntartása) 

a Dél-kínai-tengeren politikai, gazdasági és katonai 

okokból kifolyólag rendkívül fontos az USA 

számára, melynek védelme érdekében – a 

nemzetközi joggal összhangban – régóta folytat 

légi és tengeri őrjáratokat a kínai mesterséges 

szigetek felett, miközben igyekszik Japánt is minél 

erőteljesebb szerepvállalásra bírni.9 Japán 

számára a dél-kínai-tengeri kereskedelmi útvonal 

biztonsága legalább annyira fontos, mint Kínának, 

ezért érdekelt a délkelet-ázsiai nemzetek 

megsegítésében.10 Az ASEAN tagállamok és az USA 

a konfliktus nemzetközi jognak megfelelő 

multilaterális rendezésében érdekelt, miközben 

Kína ragaszkodik a probléma bilaterális 

tárgyalások útján történő rendezéséhez.



 

A kínai rakétafenyegetettség növekedése a Dél-kínai-tengeren  
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A kínai stratégia megváltozása és 

a konfliktus kiéleződése 

A 2010-es évek során Kína szakított a korábbi 

“jószomszédi politikával” vagyis a területi viták és 

a tengeri határok kérdésének békés 

megegyezésre törekvő politikájával, ehelyett 

egyre erőszakosabb módszereket alkalmazott a 

lehetséges energiaforrások felderítésére és katonai 

jelenlétét is növelte a Dél-kínai-tenger 

térségében.12 A tendencia ma is folytatódik, hiszen 

2015 tavaszán Kína elkezdte feltölteni a 

zátonyokat, korallszirteket - mesterséges 

szigeteket létrehozva – továbbá repülőterek és 

más objektumok építésébe kezdett a vitatott 

területeken. Ezt a stratégiát szalámi taktikának is 

nevezhetjük, amelynek a lényege, hogy egymást 

követő kisebb merész vállalkozások révén Kína 

lépésről-lépésre egyre nagyobb területet von 

ellenőrzése alá, a nemzetközi tiltakozás ellenére.13 

A kínai stratégia megváltozásának hátterében 

három ok azonosítható: 

- gazdasági és katonai erőviszonyok a térségben 

egyre inkább Kína javára változnak, a kisebb 

országok, Japánnal együttműködve sem 

képesek ellensúlyozni Kínát.14 

- A kínai aszimmetrikus haderőfejlesztés. A régió 

szempontjából a legfontosabb a kínai 

rakétatechnika (középhatótávú ballisztikus 

rakéta, pl. DF-21D), amellyel lehetővé teszi az 

amerikai flotta kulcsfontosságú erejének, az 



 

anyahajó csoportok elleni sikeres szárazföldről 

indított támadást. Ez utóbbi következtében az 

USA beavatkozása a regionális konfliktusokba 

egyre kockázatosabbá válik, amelyet az 

amerikai vezetésnek mérlegelni kell.15 

- A nagyobb feszültség elkerülése érdekében és 

a gazdasági kapcsolatok fontossága miatt, az 

USA Kína ellensúlyozását célzó politikája16 

többnyire a retorika szintjén érvényesült és az 

aktívabb fellépést a szövetségeseire hárította.  

Kína és a Fülöp-szigetek konfliktusa alapvetően a 

Spratley-szigetek, Macclesfield Bank és 

Scarborough Shoal feletti fennhatóság miatt 

éleződött ki. A Fülöp-szigetek az ENSZ tengerjogi 

egyezménnyel (UNCLOS 1982) összhangban úgy 

érvelt, hogy a követelt szigetek, zátonyok a 

kontinentális talapzat részei, melyek az ország 200 

km-es exkluzív gazdasági zónáján belül 

találhatóak.   

 

Gazdasági erőviszonyok a térségben (részesedés a világ GDP-jéből, PPP)17

Következmények a régió számára 
Az Állandó Választottbíróság ítélete a dél-kínai-

tengeri konfliktus megoldása helyett inkább a 

feszültségek növekedéséhez vezethet, mert a 

döntés az Egyesült Államokat lépéskényszerbe 

hozta, hiszen a szuperhatalomnak bizonyítania kell 

megbízhatóságát és elkötelezettségét 

szövetségesei felé. A legvalószínűbb forgatókönyv 

szerint, a gazdasági érdekeit szem előtt tartva, az 

USA mindezek ellenére nem fog határozottan 

cselekedni. 

Mindez az USA presztízsveszteségével és Kína 

ellensúlyozására meghirdetett kiegyensúlyozás 

stratégia meggyengülésével jár, amelynek 

eredményeként továbbra is fennmarad az USA és 

Kína érdekszféráinak nem körülhatárolt, puha 

átfedése, amelyen belül Kína egyre nagyobb 

befolyást szerez. Kína várhatóan – legalábbis az új 

amerikai elnök megváltoztatásáig – továbbra is 

kooperatív, szalámi stratégiát fog folytatni, pl. 

valószínűleg kiterjeszti a Dél-kínai-tengerre a 

légvédelmi azonosítási zónáját (Air Defense 

Identification Zone, ADIZ).18 A régió növekvő 

aszimmetrikus kapcsolatrendszere miatt, a kisebb 

államok – a nagyobb vesztenivaló elkerülése 

érdekében – egyre inkább Kína-barát külpolitikát 

kényszerülnek folytatni, amely középtávon a 

regionális feszültségek csökkenését 

eredményezheti. 

Következmények az EU és 

Magyarország számára 
Az EU számára egy jelentős dilemmát 

eredményezett a hágai bíróság döntése. A döntés 

melletti nyílt kiállás komolyan érintheti a Kínához 

fűződő egyre fontosabb gazdasági érdekeket.19 De 

1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015

China 2,32 3,393 4,105 5,898 7,389 9,735 13,822 17,082

Japan 7,635 8,296 8,738 7,548 6,533 5,735 4,863 4,255

ASEAN 3,386 3,725 4,425 5,107 4,854 5,187 5,629 6,114
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az ítélet támogatása mellett is hasonlóan súlyos 

érvek szólnak: a hágai bíróság az egyik nyugati 

eredetű nemzetközi intézmény, amely ellen Kína 

nyílt támadást intézett, amellyel a nyugati 

normákon és szabályokon alapuló nemzetközi 

rendet is megkérdőjelezi. Továbbá egyes európai 

államok (pl. Franciaország) a gyarmati múltból 

kifolyólag erősen kötődnek a régió kisebb 

államaihoz, ezért erkölcsi kötelességük, de egyben 

gazdasági érdekük is a támogatásuk. Az EU 

hivatalos véleménye, miszerint „kritikusan fontos” 

a bizalomépítés, a tartózkodás az erőszakkal való 

fenyegetéstől, valamint hogy a vitákat a 

nemzetközi jog, az ENSZ alapokmánya, és az 

UNCLOS alapján rendezzék. Ez azt tükrözi, hogy az 

unió igyekezett távol tartani magát a nyílt 

állásfoglalástól.20 A semleges álláspont azt is 

érzékelteti, hogy az EU már nem rendelkezik 

megfelelő eszközökkel saját érdekeinek 

érvényesítéséhez a délkelet-ázsiai régióban.  

Magyarország számára nincs jó válasz a bírósági 

döntés után kialakult helyzetre: a Kína 

támogatásából fakadó feltételezett gazdasági 

előnyt megkérdőjelezi a potenciális konfrontáció 

az európai szövetségeseivel. Gazdasági 

szempontból nézve egy Németországgal 

ellentétes álláspont járhat a legsúlyosabb 

következményekkel (különösen annak tükrében, 

hogy Magyarország Kínába irányuló exportja 

erősen függ a német gazdaságtól). Másodszor a 

hágai bíróság döntésével ellentétes álláspont is 

tartogat veszélyeket, mert negatívan érintheti az 

ország nemzetközi pozícióit. Mindezek alapján 

Magyarországnak a semleges álláspontot érdemes 

képviselnie.  
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