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Békefenntartók napja- a legvédtelenebbeket óvják
A békefenntartók a világ, benne hazánk biztonságát szolgálják és a legvédtelenebbeknek nyújtanak menedéket - mondta Dr. Kovács Gábor rendőr dandártábornok, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem oktatási rektorhelyettese az intézményen belül működő Nemzetbiztonsági Intézet május 29-én, a Békefenntartók
napja tiszteletére rendezett konferenciáján.
Az ENSZ békefenntartói tevékenységének eddigi 65 éve alatt 3100-an veszítették életüket. Ma 116 ország 111 ezer katonája vesz részt békefenntartó műveletekben. A dandártábornok felidézte: hazánk 1988-ban kapcsolódott be az
ENSZ békefenntartói tevékenységébe, a mai napig mintegy 25 misszióban 10
ezer magyar katona teljesített szolgálatot. Emlékeztetett: az egyetem Hungária
körúti kampuszán, a Zrínyi Laktanya udvarán is áll emlékmű a békefenntartói
műveletek során elesett magyar katonák tiszteletére.
A Nemzeti Közszolgálati Egyetem fegyveres szolgálatra készülő hallgatói a
képzésük során tanulnak a békefenntartásról is. A visszajelzések alapján a magyar békefenntartók a nemzetközi szintéren is megállják a helyüket - mondta
megnyitó beszédében a rektorhelyettes.
Az első magyar békefenntartó misszióra 1897-ben, Krétán került sor: a zavargások során a görögöket és a törököket kellett távol tartani az akkor még a Monarchia egyenruháját viselő katonáknak - emlékeztetett a konferencián Dr. Takács
Tibor rendőr vezérőrnagy, országos rendőrfőkapitány-helyettes. Eddig összesen
50 békemisszióban vettek részt magyarok - tette hozzá.
Jelenleg a Rendőrség végzi azok felkészítését, akik Magyarországról
nemzetközi békefenntartói misszióba indulnak - mondta a konferencián Dr.
Horpácsi Ferenc rendőr ezredes. Az egyik legrégebbi, jelenleg is futó magyar
békefenntartói küldetés a Sínai-félszigeten zajlik, itt rendőrök és katonák
közösen dolgoznak. Koszovóban, pristinai és mitrovicai központokkal összesen
32 magyar rendőr teljesít szolgálatot. Ők egyaránt részt vesznek
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határellenőrzésben, bűnügyi nyomozásban, tanácsadásban és mentorálásban a
szerb és az albán lakosság ütközőzónájában. Afganisztánban öt, Grúziában
három, Moldovában két magyar rendőr szolgál. Az EBESZ ukrajnai megfigyelő
missziójába összesen 15 főt készül küldeni a Rendőrség. Magyar rendőrök
dolgoznak még Montenegróban, Macedóniában, New Yorkban és Brindisiben,
valamint Líbiában is, bár utóbbi ország esetében biztonsági okokból a misszió
központja jelenleg Málta –tette hozzá Horpácsi Ferenc.
A Magyar Honvédség békefenntartói feladatai elsősorban Magyarország
NATO- és EU-tagságához kapcsolódnak – hangzott el a konferencián Topor István
ezredestől. Földrajzilag a Balkán és Afganisztán számít a két legfontosabb
területnek. A célkitűzés az, hogy évente ezer magyar katona vegyen részt
békefenntartói feladatokban, jelenleg ez a szám 641. Afganisztánban a magyar
katonák részt vettek ottani társaik kiképzésében, az ország újjáépítésében, de
akadt példa arra is, hogy magyar tiszt látta el az egyik repülőtér parancsnoki
feladatait.
Afganisztánban a magyar katonák számára az egyik legnagyobb kihívás az,
hogy hogyan vegyék rá ottani bajtársaikat a hadműveletek fegyelmezett
megtervezésére. Csúcsidőszakban több, mint 500 magyar katona szolgált ebben
a válságövezetben. Koszovóban és Bosznia-Hercegovinában a Magyar Honvédség
úgynevezett manőverszázadokkal van jelen. Az ezredes emlékeztetett: a
békefenntartás nem olcsó dolog, pusztán egy-egy repülőgép kibérlése, a
felszerelés odajuttatásához több tízmillió forintos tétel.
A konferencián kiemelt figyelmet kapott Afrika, ahol szintén több országban
vannak jelen magyar rendőrök, katonák békefenntartói funkcióban.
A békét veszélyeztető problémák megoldása nélkül a gazdasági fejlődés sem
indulhat meg a kontinensen - emlékeztetett Lounes Magramane, Algéria
Magyarországon akkreditált nagykövete. Elmondta: Afrikában az 1963-ban
alapított, mai nevét 2002-ben felvevő Afrikai Unió jelentősen kiveszi a részét a
kontinens békefenntartói feladataiból. Ezen tevékenysége körében a szervezet
például nemzetközi pénzalapot tart fenn, melybe Afrikán kívüli országok is
fizethetnek be hozzájárulást. Az Afrikai Készenléti Erők napjainkban kezdi meg
tényleges működését. A nagykövet szerint az Afrikai Unió és az ENSZ
együttműködését a békefenntartásban tovább kell erősíteni.
Hazánk számára újra a kiemelten fontos térségek közé tartozik Afrika foglalhatóak össze Bokor Balázsnak, a Külügyminisztérium főosztályvezetőjének
szavai. "Afrika a reneszánszát éli, már nem a kilátástalanság kontinense" mondta a szakember a tanácskozáson. Ezt az idén áprilisban, Brüsszelben tartott
európai csúcsértekezlet is bizonyítja, mely a fekete kontinenssel foglalkozott. A
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magyar kormány számára Afrika a globális nyitás programjának keretében válik
egyre fontosabbá. A főosztályvezető-helyettes emlékeztetett: valaha
Magyarországnak 10 nagykövetsége volt a szubszaharai térségben, mára három
maradt, de ezek közül is egy csak tavaly nyílt meg. A 80-as években, a
Külügyminisztériumban még önálló Afrika Főosztály működött, Bokor Balázs
reméli, hamarosan újra ez lesz a helyzet. Az Európai Unió a közeljövőben több,
mint 40 milliárd eurót szándékozik afrikai projektekre költeni, ebből
Magyarország évi 144 millióval veszi ki a részét - hangzott el. A magyar-afrikai
külkereskedelmi forgalom 2013-ban másfél millió dollár volt, ez még 2%-át sem
teszi ki a teljes értéknek. A cél, hogy ez a szám jelentősen emelkedjen - derült ki
az előadásból.
A 80-as évek végéig, többek között a szocialista blokkhoz tartozásunknak
köszönhetően, Magyarországnak komoly kapcsolatai voltak afrikai országokkal. A
90-es évek közepén először civil szervezetek kezdték el újra felfedezni a fekete
kontinenst. A 2013 júniusában rendezett Budapest-Afrika Fórumra már 20 ottani
ország vezetője fogadta el Magyarország meghívását. Bokor Balázs felhívta a
figyelmet: hazánknak ki kellene aknáznia az egykor itt tanult afrikai diákokban
lévő lehetőséget, akik úgyszólván nagyköveteinkként szolgálhatnak. A délszudáni parlament elnöke, az algériai mezőgazdasági miniszter és sok egyéb
afrikai állami vezető beszél magyarul egykor itt töltött egyetemista éveinek
köszönhetően. A jövőben a kormány arra törekszik, hogy mind több gazdasági
szerződést kössön afrikai államokkal, melyek például a kettős adóztatás
kiküszöbölését szolgálják majd.
A Stipendium Hungaricum ösztöndíj lehetőséggel pedig újra afrikai diákokat
szeretnének Magyarországra csábítani.
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PROGRAM
09.00 - 09.40
Megnyitó: Dr. Boda József vezérőrnagy, NKE Nemzetbiztonsági Intézet
Köszöntő: Dr. habil Kovács Gábor r. dandártábornok, NKE oktatási rektorhelyettes
Nyitóbeszédek:
Dr. Takács Tibor r. vezérőrnagy, bűnügyi főigazgató, országos rendőrfőkapitány-helyettes
Őexc. Lounès MAGRAMANE úr - Algéria nagykövete
Levezető elnök:
Dr. Resperger István ezredes, NKE Nemzetbiztonsági Intézet, igazgató
Dr. Dobák Imre ezredes, NKE Nemzetbiztonsági Intézet
09.40 - 10.00 Csoportkép készítése, majd Kávészünet
10.00 - 10.20
Magyarország és az Afrika Unió - A nemzetközi kapcsolatok alakulása
Bokor Balázs főosztályvezető-helyettes, Külügyminisztérium Afrikai és
Közel-keleti Főosztály
10.20 - 10.40
Rendőrség nemzetközi válságkezelői tevékenysége
Dr. Horpácsi Ferenc r. ezredes, ORFK Humánigazgatási Szolgálat,
Oktatásigazgatási és Kiképzési Főosztály vezetője
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10 40 - 11.00
A Magyar Honvédség nemzetközi szerepvállalása
Topor István ezredes, MH Összhaderőnemi Parancsnokság, MIRF főnök
11.20 - 11.40
Magyar rendvédelmi missziók Afrikában
Dr. Boda József vezérőrnagy, NKE NBI Polgári Nemzetbiztonsági Tanszék vezetője
11.40 - 12.00
A Magyar Honvédség afrikai szerepvállalása
Dr. Besenyő János alezredes
12.00 - 13.00 Ebéd
Levezető elnök:
Dr. Boda József vezérőrnagy, NKE Nemzetbiztonsági Intézet Polgári Nemzetbiztonsági Tanszék
Dr. Dobák Imre ezredes, NKE Nemzetbiztonsági Intézet
13.00 - 13.30
Az Afrika Unió válságkezelői tevékenysége, Marsai Viktor, NKE Nemzetközi Intézet
13.30 - 14.00
Az ENSZ rendvédelmi válságkezelői tevékenysége Nyugat-Afrikában
Dr. Kozma Tibor r. alezredes (ENSZ Békefenntartói Főosztály, New York)
14.00 - 14.30
Az Európai Unió afrikai válságkezelői tevékenysége
Kovács István nagykövet, osztályvezető, Külügyminisztérium,Biztonságpolitikai és Non-proliferációs
Főosztály
14.30 - 15.00 Kávészünet
15.00 - 15.30
A NATO válságkezelői tevékenysége Afrikában, Dr. Isaszegi János vezérőrnagy (nyá.)
15.30 - 15.45 Elismerések átadása
Belügyminisztérium részéről: Zsinka András vezérőrnagy (nyá) BM Személyügyi Főosztály
15.45 - 16.00 Konferencia zárása - Dr. Boda József vezérőrnagy
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