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Korunkban az  emberiséget  fenyegető  veszélyek  jelentős  mértékben  megváltoztak,  hatásuk 
egyre összetettebb formában jelenik meg. A veszélyek komplexitása, így kezelésük is új, az 
eddigi hagyományostól gyökeresen eltérő felkészítést és cselekvést kíván. A nemzetközi és a 
hazai politikában változik a biztonságfelfogás, és ezt követnie kell a társadalomnak is.  

Célunk:

A  BHKK  célja,  hogy  hozzájáruljon  a  biztonságpolitika  „társadalmasításához”.  Sajátos 
eszközeinkkel,  tudásunkkal  hozzá  kívánunk  járulni  a  szélesebb  társadalmi  konszenzusra 
támaszkodó  külpolitika  és  a  honvédelmi  politika  kialakításához.  A  komplex  biztonság 
megismertetésével a társadalom szubjektív biztonságának tudatossá válását,  a hasonló civil 
szervezetek  aktivizálódását  kívánjuk  támogatni.  Az  alapítvány  számára  fontos  a  fiatalok 
felkészítése,  hogy  megismerjék  a  biztonsággal  kapcsolatos  összetett  elméleteket  és  a 
gyakorlati  politika  összefüggéseit.  Ezen  tudás  birtokában  aktívan  vegyenek  részt  akár  a 
BHKK, akár más, hasonló civil szervezet munkájában.

Feladataink:

Az intézmény feladatai közé tartoznak a nemzetközi és hazai kutatások, szakmai konferenciák 
szervezése, szakmai tanácsadás biztosítása a nemzeti és a nemzetközi biztonsági és védelmi 
kérdések területén. A projektorientált megközelítés biztosítja az intézmény körül csoportosuló 
szakértői  gárda  tudásának  maximális  felhasználását.  Bár  az  intézményünk  figyelmének 
középpontjában Európa - beleértve a volt Szovjetunió területén létrejött köztársaságokat is - 
áll, a nemzetközi és gazdasági ügyekkel kapcsolatos érdeklődésünk kiterjed az egész világra.
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A múlt:

A BHKK minden évben több, a nemzetközi  biztonsággal  és védelmi ügyekkel  foglalkozó 
hazai  és  nemzetközi  konferenciát  szervezett.  Ezek  a  konferenciák  többek  között  a 
semlegesség a posztkommunista Európában, biztonságpolitikai prioritások az ezredfordulón, a 
fegyveres erők civil kontrollja, a NATO és Kelet-Közép-Európa: szakadékok és realitások, a 
magyar  hadiipar  helyzete,  a  társadalom  és  a  hadsereg  kapcsolata  az  új  demokráciákban, 
Európa biztonsága 2000-ben, kisebbség és biztonság, katasztrófa elhárítás biztonságpolitikai 
kérdéseivel foglalkoztak.

A BHKK kutatógárdája által jegyzett tanulmányok voltak a : Tízéves biztonsági prognózis, 
Európa  kollektív  biztonsága  a  90-es  években,  A  katasztrófa  elhárítás  biztonságpolitikai 
összefüggései,  Fegyveres  erők  és  a  társadalom,   A  magyar  hadiipar  átszervezésének  és 
átalakításának  problémái  és  kilátásai,  A  hivatásos  hadsereg  létrehozásának  lehetőségei 
hazánkban,  Kisebbség  és  nemzetközi  biztonság,  A  Magyar  Köztársaság  felé  irányuló 
migráció várható alakulása, kezelése a kilencvenes években, A NATO és a visegrádi országok 
kapcsolata.   Magyarország  biztonsági  helyzete  a  nemzetközi  kapcsolatok  változó 
rendszerében,  A  honvédelem  gazdasági  és  jogi  kérdései,  Erőforrások  felszabadításának 
lehetőségei  a  védelmi  erőforrás  gazdálkodás  hatékonyságának  növelésével,  Az  európai 
biztonsági  folyamat  intézményülése,  A  fegyveres  erők  civil  kontrolljának  értelmezése.  A 
kutatási projektek többségét a kormányzati szervek, a Miniszterelnöki Hivatal, a külügyi és 
honvédelmi tárca, gazdasági és közéleti személyiségek rendelték meg.

Ma:

Mivel  a  BHKK  a  társadalmi  közélet  sajátos  területén  működik,  az  elmúlt  években  a 
biztonságpolitikai felfogás komplexitására helyeztük a hangsúlyt,  a társadalom biztonságát, 
nyugalmát  veszélyeztető jelenségekkel kiemelten foglalkoztunk mind kutatásainkban, mind 
rendezvényeinken,  legyen az konferencia vagy a 15 éve közéleti  fórum, a  BHKK kül-  és 
biztonságpolitikai klubja.

A  BHKK  jegyzi  az  Utcai  zavargások,  extrémizmus  című  tanulmányt.  Biztonságpolitikai 
prognózisunk  a  NATO  Supreme  Allied  Commander  Transformation:  Multiple  Futures 
Projects c. biztonsági prognózisának része lett.

Az alapítvány részt vett a nemzeti katonai stratégia koncepciója kidolgozásában; a koncepció 
megjelent a Külügyminisztérium honlapján, a tervezet több helyőrségben, civilek és hivatásos 
katonák  részvételével  társadalmi  vita  tárgya  volt.  (Hódmezővásárhely,  Szentes, 
Székesfehérvár). A programban társ-szervezők a Bajtársi Egyesületek Országos Szövetsége és 
a Honvédség és Társadalom Baráti Kör volt.

Nagy rendezvényeink közül kiemelkedik a XI. MAT nyári egyetem - Szentes, Csongrád 2009. 
július 21-26. - programja, fő témája a NATO 60 éve. A NATO-tagság hatása a kelet-közép-
európai térségre. 

A BHKK számára fontos a fiatalok szakirányú felkészítése, önkéntes munkájuk hozzájárul a 
módszerek,  a  tudás  megújulásához.  Évente  főiskolai  hallgatókat  fogadunk  szakmai 
gyakorlatra  (évente  6-10 fő),  akik  közül  többen önkéntesként  is  dolgoznak az Alapítvány 
javára. 
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2009 - programnaptár

Programok (tanulmányok):

• Biztonságpolitikai fogalomgyűjtemény 
• Civil szervezetek Európáért - Biztonságpolitikai prognózis kidolgozása 
• Utcai zavargások, extrémizmus - tanulmány bővítése 

Rendezvények:

• Civil workshop - 35 civil szervezet találkozója
2009. április
 

• Nyugat-balkáni gazdasági biztonság - konferencia
2009. április 

• Beszélgetés a biztonságról - Sziget fesztivál, civil utca
2009. augusztus
Fiatal biztonságpolitikusok fóruma (FBF) programja

• Beszélgetés a biztonságról - középiskolai ismeretterjesztő program előkészítése és 
indítása
2009. május, szeptember
Fiatal biztonságpolitikusok fóruma (FBF) programja 

• Nyári egyetem – 60 éves a NATO – válaszok a közép-kelet-európai biztonság és 
stabilitás kérdéseire
2009. július 21-26.

• Kül- és biztonságpolitikai klub - minden hónap 3. szerda 
• Civil-katonai fórum a biztonságról – Székesfehérvár, Szolnok, Hódmezővásárhely
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A Magyar Köztársaság szerepvállalása a békemissziókban

kétrészes konferencia

tartalmi összefoglaló

2008. október 17., Székesfehérvár
2008. november 6., Budapest

A konferenciák megrendezését a Magyar Köztársaság Külügyminisztériuma 
támogatta.
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Bevezető

A Magyar Köztársaság szerepvállalása a békemissziókban, a szolgálatot 
ellátó katonák, rendőrök, civil szervezetek tapasztalatai

A BHKKA mint civil szervezet 2006-ban kezdett egy honvédelmi tudatformáló sorozatot. 

Célunk  az  volt,  hogy  erősítsük  és  szilárdítsuk  a  közvélemény  pozitívabb  hozzáállását  a 

védelmi kérdésekhez, elősegítsük a Magyar Köztársaság NATO-ban vállalt missziós feladatai 

teljesítésének, elismertségének magasabb szintű megvalósulását. Az első évben áttekintettük a 

NATO  műveleteket  és  a  katonai  képességfejlesztés  kérdéseit,  majd  2007-ben  a  NATO 

afganisztáni katonai és rendőri erőinek feladat teljesítését,  melyben a PRT tevékenységéről 

rendezetünk konferenciát.  Hagyományteremtő  szándékkal kezdődött  még 2007-ben az első 

PRT-konferencia, amelyet a BHKKA rendezett annak érdekében, hogy a magyar szakmai és 

laikus  közvélemény  több  és  valósághűbb  ismeret  birtokába  kerüljön  hazánk  katonáinak 

missziós szerepvállalásáról (annak fő megállapításairól kiadvány is készült).  

A  rendezvény  kedvező  fogadtatása  alapján  2008.  márciusában  a  Külügyminisztérium 

felhívásán  nyertes  pályázatunkon  nem kevesebbet  vállaltunk,  mint  az  addig  felhalmozott 

tapasztalatok  összegzését  és  némileg  rendezését,  mind  a  katonai,  mind  pedig  az  egyéb 

szereplők tevékenységének bemutatását. A dolgok természete okán nyilvánvaló, hogy ezek a 

számadások  jobbára  a  katonai  oldal  által  elvégzetteket  tudták  nagyobb  terjedelemmel  és 

alaposabban körüljárni, de éppen azzal, hogy a rendőri-rendészeti, környezetvédelmi-vízügyi 

tárcák képviselői és az NGO-k is megszólalási  lehetőséget kaptak, komoly esély van arra, 

hogy a civil kontroll egy sajátos munkamódszere iránt igényt  ébresszünk és megalapozzuk 

annak rendszeres gyakorlását. 

Ez  a  két  konferencia  fontos  mérföldköve  volt  a  tudományos  ismeretterjesztésnek,  a 

katonai-civil (kommunikációs) kapcsolatok javításának és a honvédelmi tudatformálásnak is. 

Külön ki kell emelni az első – mondhatni belterjes – székesfehérvári tapasztalatcsere fórumot, 

ahol igazolódott: a pontosan megfogalmazott ”civil” gondolatmenettel azonosuló katonák, ha 

tudják mikor, miért, milyen elvárásoknak kell megfelelniük, akkor fegyelmezetten teljesítik 
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azt. Ezért külön köszönet illeti elöljáróikat, akik ennek feltételei megteremtésében példaadó 

módon  mutatkoztak  segítőkésznek  és  természetesen  őket  magukat,  akik  felkészült 

korreferátumaikkal tették közérthetővé a laikusok számára is a mindennapok eredményeit és 

gondjait. Tény az is, hogy a BHKKA és a székesfehérvári Összhaderőnemi Parancsnokság a 

tapasztalatok  feldolgozásáról,  átadásáról  hasonlóképpen  vélekedett  és  így  nem  sokkal  a 

BHKKA  rendezvényét  követően  sor  került  a  PRT  VI.  váltás  parancsnoki  beosztásaiba 

tervezettek felkészítésére. 

Nem hallgatható el  azonban a média ”szerény” érdeklődése a budapesti  rendezvényre 

meghirdetett téma iránt, bár a szervezők ezt betudták annak, hogy ezeken a fórumokon ”nem 

folyt  vér”,  sőt:  azért  szerveződtek,  hogy  minél  kevesebb  áldozatot  (katonait  és  polgárit) 

hozzon a jövőben a magyar kontingens ténykedése. Látva ezt a helyzetet, megfogalmazható: 

újra és újra kell gondolni a honvédelmi tudatformálásnak befolyásolásának azokat az elemeit, 

amellyel nagyobb és aktívabb hatást lehet generálni a médiában azért, hogy a magyar katonák 

erőfeszítéseit reálisan és értékének megfelelően szerepeltessék tudósításaikban, műsoraikban. 

Nem tagadható az sem, hogy a média érdeklődésének felkeltésére nem tettünk közzé fizetett 

hirdetéseket és nem helyeztünk el a főútvonalak mentén öles plakátokat,  megelégedtünk – 

belátom,  naivan  –  azzal,  hogy  a  vezető  orgánumok  szerkesztőségeinek  küldtünk 

meghívóinkat.  Van  még  mit  tanulnunk…  Reméljük,  sikerrel,  hiszen  2009-ben  ennek  a 

fórumnak a folytatását tervezzük, ami jól szolgálhatja, a közösségi összetartozás tudatának 

erősítését  a  szolgálatot  teljesítettek  és  teljesítők  között.  Ennek  érdekében  az  alapítvány 

együttműködik a Honvédség és Társadalom Baráti Körrel és a Bajtársi Egyesületek Országos 

Szövetségével, kiemelten a Magyar Honvédséggel.

Akkor született meg a 2008. évi konferenciák gondolata, amikor a negyedik váltás kezdte 

meg  szolgálatát  az  afganisztáni  Pol-e  Khomriban  lévő  MH  Tartományi  Újjáépítési 

Csoportban. A mintegy 250 magyar katona felkészítése során hasznosították az előző váltások 

tapasztalatait,  s  mindazokat  az  ismereteket,  amelyeket  a  szövetségesek  osztottak  meg  a 

Magyar Honvédség szakembereivel. A megelőző öt esztendő, amióta a magyar katonák részt 

vesznek a közel-keleti válságműveletekben, már hozott annyi újdonságot az eljárásmódokban 

–  és  legfőképp  a  katonai  gondolkodásban  –,  hogy  eredményei  már  megértek  egyfajta 

összegzésre,  még ha nem is annyira  tudatosan,  mint  amennyire  a tapasztalatokat  összegző 

katonai szervezeteknél ez elvárás, amint azt az egyik korreferátumból megtudtuk. 
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Nem  csak  az  volt  a  cél,  hogy  az  ország  által  vállalt  kötelezettségek  eredményes 

teljesítését  bizonyító  eredményeket  nagyobb  társadalmi  figyelem  övezze.  A  katona-

közvélemény joggal tarthat igényt olyan – periodikusan ismétlődő – fórumokra, amelyeken a 

Magyar  Köztársaságnak  a  békemissziókban  vállalt  szerepvállalásáról,  a  szolgálatot  ellátó 

katonák, rendőrök, civil szervezetek tapasztalatairól átfogó és értékelt információkhoz juthat. 

Ismert közhely, hogy az a legjobb propagátora egy ügynek, aki annak részese. Ez a részesség, 

ez a bennfentesség lehet az egyik legnagyobb értéke az ilyen rendezvényeknek, amelyet  a 

katonák  közössége  számára  adhatunk.  Amikor  ”hétköznapi  nyelven”  lehet  szólni  a 

missziókban folyó munkáról, a kinti tevékenység mindennapjairól, katonáink helytállásáról, 

azok  kinti  megítéléséről,  akkor  ebből  a  szélesebb  nyilvánosság  is  emberközeli(bb) 

tájékoztatást kaphat. 

2008 őszén, a Magyar Tudomány Napja rendezvénysorozatába illeszkedve terveztük a 

„Magyarok a NATO- és  EU missziókban 2008.  A Magyar Köztársaság szerepvállalása  a 

békemissziókban, a szolgálatot ellátó katonák, rendőrök, civil szervezetek tapasztalatai” című 

konferenciákat,  eredetileg  három,  azután  a  rendelkezésre  álló  és  felhasználható  forrásokat 

számba  véve  két  helyszínen:  Budapesten  és  Székesfehérváron.  A  gondolat  felszínre 

kerülésekor, tavasszal úgy tűnt, ez a sorrend és a megvalósítási rend helyes, de az élet felülírta 

a korábbi elmélkedéseket. Az Afganisztánban bekövetkezett két halálos kimenetelű merénylet 

a magyar tűzszerészek ellen arra inspirált minket, hogy az eredeti  projekt–terven bizonyos 

mértékben módosítsuk, nem nyúlva a tartalmi elemekhez.

Helyzetünkben a leghasznosabbnak látszó megoldás az volt, hogy október végén tartjuk a 

székesfehérvári rendezvényt, eredendően szigorúan munkajelleggel, majd a tervezett időben, 

2008. november elején Budapesten a másodikat, annak adva a nagyobb publicitást és azt igazi 

médiaeseménnyé téve.

Több tényező is alátámasztotta ezt a változtatási javaslatot. 

• Olyan  időben  kerülhetett  sor  a  székesfehérvári  rendezvényre,  amikor  már 

rendelkezésre állt a HM-HVK kivizsgálás eredménye a két merénylet okairól, 

körülményeiről.  Olyan  kérdéskör  lehetett  az  egyik  központi  téma,  mint  a 

missziókban  részt  vevő  alegységek  biztonsága,  az  eszközhöz,  illetve  az 

eljáráshoz kötött,  vagy köthető személyes  biztonság kérdésköre,  valamint  a 
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parancsnoki döntések meghozásának módszere és korlátai műveleti területen, 

koalíciós, vagy nemzeti támogatás esetén. 

• Tekintettel arra, hogy a biztonsági kérdéseknek továbbra is megkülönböztetett 

jelentőséget kell tulajdonítani, mivel a kinti körülmények várhatóan a jövőben 

sem  normalizálódnak,  joggal  számolhatunk  a  PRT  illetve  a  NATO 

béketeremtő  erők  elleni  további  és  egyre  célzottabb  és  agresszívabb 

támadásokkal.  Ebben  az  esetben  a  békeműveletekben  résztvevő  erőink 

felkészítésének  eddigi  módszertanát  indokolt  újra  elemezni  és  más 

prioritásokat (is) figyelembe venni a tervezésnél és a végrehajtásnál.

• A missziós műveletek eljárási tapasztalatainál – a várható alkalmazás idejét is 

szem előtt  tartva – nagyobb szakmai nyilvánosságot  célszerű adni  annak a 

munkacsoportnak, amely már közel egy esztendeje hivatásszerűen foglalkozik 

ezeknek  a  tapasztalatoknak  gyűjtésével,  elemzésével  és  a  döntéshozók 

számára  alternatív  javaslatok  készítésével.  Hasznos  tehát  megismerni  más 

NATO  országok  hasonló  szervezetinek  tevékenységét  és  a  közöttük  lévő 

információáramlás működését, esetleg tökéletesítésének lehetőségét. 

• Feltétlen  széles  lehetőséget  szándékoztunk  teremteni  azon  katonák 

megszólalásának,  akik  a  saját  megélt  élményeik  alapján  tudták  közreadni 

tapasztalataikat.  Fontos  szempont  volt,  hogy  ezek  között  minden  jellemző 

beosztási  kategóriához  tartozó  képviselve  legyen.  Ugyan  a  PRT 

nagymértékben  CIMIC  feladatokat  formáz,  de  épp  a  helyzet  sajátossága 

folytán nem lehet egyetlen szakág tevékenységét sem kisebbre értékelni. Ezek 

vélemények  több  olyan  szubjektív  elemet  is  tartalmaztak,  amelyek 

megismerésével és figyelembe vételével javulhat a végrehajtás egységét segítő 

belső kommunikáció (is).

• Székesfehérváron  a  felkészítés  és  a  végrehajtás  tartalmi  és  módszertani 

kérdéseire helyeztük a hangsúlyt.  A Budapesten rendezendő konferencián a 

felkészítés és a végrehajtás kérdései mellett a kinti tevékenység hasznosságát, 

ottani  (afgán)  civil  elismertségét,  értékelését  és  a  nemzetközi  (katonai) 
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megítélését tettük a középpontba, ajánlva mindazt egy háttéranyaggal a média 

figyelmébe.  Mindkét  rendezvénynél  kiemelkedő  jelentőségű  volt  annak 

hangsúlyozása:  nem  akarjuk  civil  szervezetként  a  katonák  döntési 

kompetenciáját  elvitatni  semmilyen  szakkérdésben.  Azonban  mint  a 

biztonságért felelősséget érző s nem egészen laikus társadalmi szervezetként 

gyakorolni kívánjuk a jövőben is – a köz érdekében – azt a kontrollt, ami a 

demokratikus játéktérben elengedhetetlenül jelen kell legyen. Elvitathatatlan 

joga  a  társadalomnak,  hogy  önállóan  tegyen  fel  kérdéseket  és  ezekre  a 

kérdésekre  kielégítő  és  megnyugtató  válaszokat  kapjon  minden   esetben, 

amikor a biztonságáról, a védelméről és az azt ellátni hivatott erőszakszervek 

tevékenységéről van szó.

A  fentieket  is  figyelembe  vevő  előkészítés  után  lebonyolított  első,  a  székesfehérvári 

”tapasztalatcsere  konferencia”  hasznos  munkaformának  bizonyult,  de  sikeresnek 

könyvelhetjük el a szélesebb nyilvánosságnak szánt budapesti rendezvényt is. A konferenciák 

– elsődlegesen a székesfehérvári katonai-szakmai tapasztalatcsere rendezvény – szervezésénél 

az  alábbi  szempontokat  állítottuk  fel  az  előadók  kiválasztására,  azzal  az  igénnyel,  hogy 

elsősorban saját tapasztalataikra építsék előadásaikat, korreferátumaikat:

• Olyan  tiszteket,  tiszthelyettesek  kérünk  föl,  akik  már  két  alkalommal 

teljesítettek  szolgálatot  külföldön,  lehetőleg  Afganisztánban  azért  is,  hogy  a 

missziók közötti párhuzamok felvázolására is sor kerülhessen

• A tapasztalatokat az alábbiak szerint csoportosítanánk: 

• kiválasztás(ok)  rendje,  szempontjai,  követelményei  a  személyi 

megbízhatóság,  a  fizikai  alkalmasság  és  az  egészségügyi 

alkalmasság aspektusából; 

• felkészítések tudatossága, célirányossága, hatékonysága, egymásra 

épültsége, differenciáltsága, változatossága, rugalmassága;

• misszióban – jelen esetben az afganisztáni PRT-ban – folyó munka 

jellege, nehézségei a parancsnoki tevékenység nézőpontjából;
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• az MH PRT által végzett tevékenység módszereinek összegyűjtése 

logisztikai,  technikai  biztosítottság  szempontjából,  az  itt  szerzett 

tapasztalatok  átadása,  kiképzési  követelmények  közé  illesztése 

lehetőségeinek megvizsgálása;

• a  helyi  lakossággal,  hatósággal,  társadalmi  szervezetek 

képviselőivel, polgári és katonai vezetőkkel való kapcsolatteremtés 

és fenntartás tapasztalatai;

• kapcsolat a szövetségesekkel, közös mindennapos tevékenységek, 

akciók;

• kapcsolat  a  magyar  rendőrökkel,  az  együttműködést  akadályozó, 

zavaró, nehezítő jelenségek, szabályozási anomáliák;

• kapcsolat  a  magyar  kormányzati  szervezetekkel,  magyar  és 

nemzetközi  segélyszervezetekkel,  az együttműködést  akadályozó, 

zavaró, nehezítő jelenségek, szabályozási anomáliák;

• kapcsolat  az  itthon  maradt  családtagokkal,  barátokkal, 

ismerősökkel,  a  kommunikációt  segítő  vagy  zavaró,  nehezítő 

jelenségek, szabályozási anomáliák;

• a  kinti  tevékenység  megismertetését  szolgáló  médiakampányok 

haszna, eredménye, érzékelhetősége több hónap elteltével is;

• biztonsági  követelmények  betartása,  betarthatósága,  a  hazai 

szabályozók alkalmazhatósága a speciális, ottani körülményekre;

• Mindazon  egyéb  észrevétel,  felvetés,  javaslat,  ami  hozzájárulhat  a  kabuli 

repülőtér  szakszerű  és  biztonságos  üzemeltetéséhez,  valamint  a  következő 

esztendőben az ottani kórház átvételéhez.
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Összegezve a BHKKA által  végzetteket  elmondható,  hogy mind tartalmi,  mind pedig 

technikai  előkészületeink  sikeresek  voltak,  pontosan  mértük  fel  azokat  a  tématerületeket, 

amelyeken tapasztaltak számbavétele  konkrét értéket  képvisel és az elhangzottak rögzítése 

révén  mindazok  -  mintegy  ajánlás-csokor  -  bocsáthatók  a  szakértők  és  a  szakmai 

közvélemény  rendelkezésére.  Nem szándékoztunk  olyan  új  eredményeket  felszínre  hozni, 

amelyek  eddig  sehol  nem  hangzottak  el  –  hiszen  a  meglévő  szolgálati  kommunikációs 

csatornákon az egyes esetekben azok már továbbításra kerültek. 

A munka – és tevékenységterületek szakértői által egybefüggően összerakott jelentések 

ugyanakkor lehetővé tették, hogy mind teljesebben rajzolódjanak ki katonáink által végzettek 

és  a  velük  együttműködő  polgári  és  rendőri  képviselők  által  végzettek  eredményei  és  az 

eredményességet  befolyásoló  körülmények.  Meggyőződésünk szerint  a korreferátumokban, 

beszámolókban, a hozzászólásokban és az azokra adott  válaszok során kellő súllyal  került 

szóba  a  misszó(k)  veszélyessége  és  annak  a  lehetősége,  hogy  a  katonai  műveletekben 

résztvevők reális célpontjai lehetnek életellenes támadásoknak. Őszintén és nyíltan szóltak a 

résztvevők  a  tragédiák  alkalmával  teendőkről,  a  mentális  problémák  kezeléséről, 

kihangsúlyozva: ha ugyan megakadályozni a véletlent nem tudjuk, de felkészítéseink során 

mindig katonáink biztonsága a legfontosabb szempont! Amennyiben pedig bekövetkezik a 

rendkívüli  esemény,  a  pszichológus,  a  lelkész  a  parancsnok(ok)kal  együtt  hatékonyan  tud 

tevékenykedni az állomány és a hozzátartozók érdekében. 

Mellőzve  az  elhangzottak  visszaidézését,  csupán  néhány  figyelemfelkeltő  mondattal 

szeretnénk felvillantani a konferencián elhangzottakat A rendezvényeken elhangzottakat írott 

(elektronikus)  formában  meg  kívánjuk  küldeni  a  Honvédelmi  Minisztérium,  a  Honvéd 

Vezérkar  és  az  Összhaderőnemi  Parancsnokság vezetői  számára.  Nem kívántunk  szakmai 

értékelést  adni  a  Magyar  Honvédség  által  végezettekről,  bár  azt  ezen  a  fórumon  is 

hangsúlyozzuk: néha erőn felül is teljesítenek katonáink, akik – tapasztalataink szerint – egyre 

javuló körülmények között, egyre célirányosabban, a lehetőségek szorításában is a szükséges 

mértékű felszereléssel ellátva készülnek és végzik missziós feladataikat. A BHKKA továbbra 

is  saját  munkaformáival,  az  eredmények  és  nehézségek  felszínre  hozásával,  a  társadalmi 

figyelem  felkeltésévelés  fenntartásával,  tudományos  igényű  kutatások  szorgalmazásával, 

ösztönzésével és nyilvános rendezvények tematikus szervezésével kíván ehhez hozzájárulni a 

jövőben. 
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A  konferenciákon  –  megtörténtük  sorrendjében  az  alábbiakat  tartjuk  –  kissé  talán 

önkényesen – kiemelendőnek:

Székesfehérvár, 2008. október 17-én:

A megnyitó-bevezető előadást Benkő Tibor vezérőrnagy tartotta, aki négyszer járt már 

Afganisztánban és személyes élményekkel átszőtt előadásában hű képet rajzolt a hallgatóság 

elé arról a több éve húzódó válságkezelési műveletről, amelyben a 41 résztvevő ország között 

a Magyar  Köztársaság is szerepet  vállalt.  Két éve a 26 afganisztáni  PRT közül egyet  – a 

Baghlan tartományban lévőt – magyar katonák vezetik és ez a feladat volt a bizonyság arra, 

hogy  több,  hasonlóan  jelentős  katonai  képzettséget  igénylő  megbízatásra  is  megértek 

katonáink.  Az  afganisztáni  helyzet  nem lett  könnyebb  az  elmúlt  évek  során,  de  ebben  a 

feladatban is számíthatnak ránk a továbbiakban is szövetségeseink.

Huszár  János  ezredes,  az  Összhaderőnemi  Parancsnokság  kiképzési  főnöke a katonai 

missziókba  történő  kiválasztás,  felkészítés  követelményeiről  és  tapasztalatairól  tartott 

előadást.  Részletesen  szólt  a  hazai  felkészülés  menetéről,  a  kiválasztásról,  a  misszióba 

tervezett  állomány  egyéni  és  kötelékfelkészítésének  végrehajtásáról  és  annak 

eredményességéről,  valamint  a  pozitív  tapasztalatok  mellett  a  gondokról  is.  Mondandóját 

olyan  javaslatokkal  zárta,  amelyek  nem  csak  az  afganisztáni  misszió  esetében  veendők 

figyelembe: 

• A missziós feladatot vállalni csak meglévő képesség mellett szabad

• Új feladat vállalása és a készenlét  ideje között a felkészüléshez kb. 

kettő évre van szükség (a jelenlegi kondíciók mellett) 

• A kiképzés legyen a honi felkészülés utolsó fázisa

Szabó László ezredes, aki a PRT II. váltásának parancsnoka volt szemléletesen – rövid 

video  bejátszásokkal  is  színesítve  -  mutatta  be  az  afganisztáni  PRT-k  munkájának 

eredményeit és tapasztalatait a parancsnok szemszögéből. Mondandójában különös hangsúlyt 

kapott a felkészülés, a helyi történelmi, nemzeti tradíciók, szokások ismerete és az empátia, 
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amivel  az  oda  vezényelt  katonáknak  rendelkezni  kell,  ha  sikeresen  akarják  teljesíteni 

feladataikat. 

A logisztikai  blokkban több korreferáló  kapott  szót,  közülük  elsőként  Csinga  Mihály 

alezredes, aki szintén a PRT II-ben szolgált, logisztikai főnökként, a logisztika rendszerének 

sajátosságairól, működésének rendjéről beszélt a kontingens mindennapi feladatai biztosítása 

érdekében.  Ugyanezen blokkban – a szervezeti hovatartozás okán – beszélt dr. Vekszler Péter 

orvos őrnagy, aki több misszióban is szolgált már, kétszer ezek közül Afganisztánban, azokról 

az  egészségügyi  feladatokról,  amelyeket  a  PRT keretén  belül  végeztek  az  afgán  lakosság 

számára  és  azokról  az  újszerű  kezdeményezésekről,  amelyekkel  az  állomány  tagjainak 

egészségügyi  kiképzettségét  javították,  egy  esetleges  támadás  alatt  elszenvedett  sérülések 

következményei csökkentése érdekében. 

Két  újabb  korreferátum  a  technikai  és  a  mentális  képességek  szinten-tartásáról, 

megóvásáról szólt. Solymosi Ferenc őrnagy a technikai eszközök és anyagok biztosításával és 

utánpótlásával kapcsolatos feladatok, gondokról és sajátosságokról szólt, míg Hornyik József 

pszichológus őrnagy a személyzeti munka különleges területéről: a veszteségkommunikáció 

módszereiről,  az  állomány  körében  a  mentális  állapot  megfelelő  szinten  tartásának 

gyakorlatáról tartott korreferátumot. 

Ez utóbbit kiegészítendő el kell mondani, hogy az ő esetében abszolút autentikus személy 

adta át tapasztalatait: Irakban és Afganisztánban is ő volt a magyar kontingens pszichológusa, 

amikor  az állománnyal  fel kellett  dolgozni a veszteségeket.  Előbbi esetben Nagy Richárd, 

Afganisztánban  pedig  Kovács  Gyula  és  Nemes  Krisztián  halálát  követő  krízisen  kellett 

átvezetnie a személyi állományt. Akinek még a parancsnokon és a közvetlen katonatársakon 

kívül ebben jelentős szerep jutott, az a lelkész volt, őt - Mészáros László lelkész őrnagyot - 

szolgálati feladatai a konferencia idején máshová szólították. Helyette Jákob János ezredes, 

esperes, a Protestáns Tábori Püspök helyette beszélt a lelkész felelősségéről és arról a lelki 

tehertételről,  ami jóval a misszió után jelentkezik egyeseknél, s amire különös gondot kell 

fordítani a visszaillesztés során katonáinknál. 

Hangya Gábor őrnagy a  CIMIC működésének alapelveit, filozófiáját mutatta be szóban 

és gazdag érvanyag alapján képekkel is alátámasztva. Őt követte Csabianszki Viktor mérnök-

őrnagy,  aki  az  MH  Műveleti  Központ  Válságkezelési  és  Elemző-értékelő  osztályán 
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feldolgozott,  rendszerezett tapasztalatok hasznosításának helyzetéről tartotta korreferátumát. 

Végezetül  Dr.  Kuti  Ferenc PhD, nyugállományú  alezredes szólt  a missziós  tevékenységek 

kommunikációs  tapasztalatairól,  azon  belül  is  különös  tekintettel  a  tárgyszerűségről  és  a 

média kapcsolatok fontosságáról.

Budapest, 2008. november 6-án:

Ezen  a  rendezvényen  a  nyitó  előadást  Hamikus  Vilmos,  a  Külügyminisztérium 

főosztályvezetője tartotta a Magyar Köztársaság szerepvállalásáról az euro-atlanti biztonság 

erősítésében,  a  békemissziós  feladatokban.  A KüM főosztályvezetője  szólt  a  szövetségesi 

kötelezettségek változásáról is a NATO formálódó új stratégiai koncepciójának tükrében. A 

fórumon  Szabó  László  ezredes  a  halaszthatatlan  és  váratlan  elfoglaltsága  miatt  távollevő 

Tömböl László mérnök-altábornagy előre elkészített előadását mutatta be a magyar katonai 

missziók  afganisztáni  felkészítési  és  feladat-végrehajtási  tapasztalatainak  összegzéséről,  a 

missziók  jelenéről  és  várható  fejlődésükről.  Ezek  a  témák  itt  is  az  érdeklődést  csigázó 

gondolatok voltak, s indukálták a hallgatóság kérdéseit.

Következő blokkban a nemzetközi rendőri missziós műveletekben való magyar részvétel 

tapasztalatairól  szólt  két  felkért  előadó.  Dr.  Botz  László  nyugállományú  altábornagy,  a 

hadtudomány  PhD  fokozatos  doktora,  aki  nyugdíjazását  követően  az  akkori 

Belügyminisztériumban  volt  főosztályvezetői  rangban  a  téma  felelőse,  először  a  magyar 

balkáni rendőri missziók főbb feladatairól és azok teljesítésének eredményeiről,  gondjairól 

beszélt.  Őt  követte  Szabó  Miklós  rendőr  alezredes,  az  IRM  Nemzetközi  Oktatási 

Közponjának osztályvezető helyettese, aki az afganisztáni rendőri erők képzéséhez nyújtott 

magyar segítség tartalmáról, annak eredményességéről tartott korreferátumot.

Harmadik  témacsoport  a  konferencián  a  magyar  civil  szakértők  Afganisztáni 

részvételével  foglalkozott  a társadalmi,  gazdasági projektek megvalósításában.  Elsőként  Dr. 

Katona  Magda  kandidátus  ismertette  a  Demokrácia  projekt  várható  eredményeit 

Afganisztánban, majd Dr. Kiss Zoltán, a Földművelésügyi  és Vidékfejlesztési  Minisztérium 

projektfelelőse  beszélt  a  magyar  segítségről  az  afgán  vízügyek,  a  mezőgazdaság  és  az 

élelmiszeripar  fejlesztése  területén.   Ebben  a  gondolatkörbe  illeszkedett  a  Magyar 

Hadtudományi  Társaság  által  2008.  tavaszán  rendezett,  nemzetközi  védelemgazdasági 

16



tanácskozásról  történő  beszámoló,  amely  középpontjában  a  missziós  feladatok  álltak, 

védelemgazdasági szempontból. Ennek előadója az MHTT védelemgazdasági szakosztályának 

két vezetője, Dr. Király László kandidátus, elnök és Fodor Péter alelnök.

A budapesti konferencia záró-blokkja itt is  a kommunikáció volt. Kovács Imre ezredes 

– aki korábban több évig a NATO nápolyi parancsnokságán szolgált és így rálátása volt az 

iraki  és  afganisztáni  misszióinkra  is  kommunikációs  szempontból,  a  NATO  –  műveleti 

kommunikációs  stratégiájának  változásairól  beszélt,  az  afganisztáni  tapasztalatok  alapján. 

Utána  az  első  magyar  PRT sajtóreferense,  Nagy  Andrea  Éva  százados  következett,  hogy 

közreadja igen szemléletesen és szenvedélyesen a műveleti kommunikáció gyakorlatának  első 

kézből származó tapasztalatait, amelyet az első missziós időszakban Afganisztánban szerzett.

 

Mészáros  László  őrnagy,  a  protestáns  tábori  lelkészi  szolgálat  lelkésze  ”napirenden 

kívül” kapott szót az állomány körében végzett munkájának tapasztalatairól. Fontos tanulsága 

szavainak, hogy az állomány minden tagjával való kapcsolatépítés a felkészítés időszakában 

kezdődik, azonban gyakran a misszió letelte után is marad az ismeretség, a barátság. Baj, ha a 

parancsnokok nem ismerik  fel  kellő  mértékben ennek jelentőségét  és nem akarják pozitív 

hatását érvényesíteni parancsnoki munkájukban.

A  budapesti  és  a  székesfehérvári  konferenciáról  elmondható,  hogy  a  résztvevő 

hallgatóság érdeklődése és aktivitása a megszokottnál is nagyobb volt,  igazolva a témakör 

aktualitását, napirenden tartásának szükségességét.  

A  BHKKA  vezetése  nevében  megköszönjük  mindazoknak,  akik  lehetővé  tették  és 

segítették ezeknek a rendezvényeknek a létrejöttét és lebonyolítását. Köszönjük elsősorban a 

Külügyminisztérium  támogatását,  továbbá  a  HM  és  a  Honvéd  Vezérkar,  valamint  az 

Összhaderőnemi  Parancsnokság  vezetőinek  nyitottságát  és  intenzív  segítő  munkáját  a 

konferenciák megrendezéséhez. 

Budapest, 2009. február 23.

Dr. Kuti Ferenc PhD, nyugállományú alezredes

a BHKKA elemzője
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Előadások - 2008. október 17., Székesfehérvár

Benkő Tibor vezérőrnagy: Magyar katonai missziók részvétele – jelene és jövője – 

Afganisztánban  1  

Köszönöm,  hogy  ezen  a  fórumon  –  nyugodtan  nevezhetjük  konferenciának  – 

munkatársaimmal  együtt  lehetőséget  kapunk  arra,  hogy  elmondjuk  véleményünket, 

észrevételeinket  az  afganisztáni  szerepvállalással  kapcsolatosan  Mindannyian  nagyon  jól 

tudjuk, hogy kimondottan aktuális ma ez a téma. Ugyanakkor sajnos egyet kell értenem azzal, 

hogy  a  társadalomban,  a  közvéleményben  ez  a  szerepvállalás  -  amely  nem  a  Magyar 

Honvédség,  hanem  a  Magyar  Köztársaság  szerepvállalása  –  kevéssé  ismert.  A  Magyar 

Köztársaságot képviselik azok a katonák, akik ezekben a missziókban részt vesznek.

Amikor  leülök  az  internet  elé  és  különböző  híreket,  információkat,  közleményeket 

olvasok  Afganisztánnal,  vagyis  éppenséggel  katonáink  munkájával  kapcsolatosan.  Akkor 

bosszantom fel magamat különösen, ha azok a hírek olyanok, hogy hozzászólásokra is van 

lehetőség. Ezekre klikkelve derül ki, hogy mi a véleménye az embereknek erről. Szomorú, 

hogy nagyon sok felháborító hozzászólás érkezik azoktól, akik igazából nem is tudják, hogy 

miről szól ez a küldetés, de véleményt tudnak róla formálni. Azt szoktam mondani erre, hogy 

– és elnézést kérek a vulgáris kifejezésért – ahhoz nem kell ész, hogy valamit kritizáljak vagy 

valamit bíráljak. Sajnos ez így működik,  pedig pont fordítva kéne működnie,  ahhoz kell a 

legjobb tudás, hogy valamit meg tudjak kritizálni, és véleményt tudjak formálni. 

Ezen a fórumon 30-40 percet kaptam arra, hogy a magyar  katonák szerepvállalásáról, 

jelenéről  és jövőjéről szóljak,  abban a misszióban,  ahol nagyon kemény munkát  végeznek 

katonáink.  Mindennapos  náluk  az  is,  hogy kimondhatjuk:  életük  kockáztatásával.  Mielőtt 

elindultam, akkor hívott a PRT parancsnoka, hogy egy közeli térségben térségében megint 

volt egy tömegszerencsétlenség. Egy nagy teherautó, amely takarmányszállításra alkalmas, – 

aki már járt Afganisztánban látta – hogy ezek a nagy teherautók emberekkel van megrakva. 

Tehát ezt használják „tömegközlekedési eszközként”. Nos, egy ilyen felborult és 19-en haltak 

1 Lásd még: 1. számú melléklet, 1. ábra
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meg a helyszínen, közel húsz fő sérült meg, ebből 8 állapota súlyos, életveszélyes. Nyilván itt 

a  mi  katonáink  segítségnyújtása,  mondjam úgy,  a  szerepvállalása  természetes  és  magától 

értetődő,  ugyanakkor  komoly  felelősséget  is  jelent.  Nem olyan  rég  ugye  a  Szalang-hágó 

környékén két busz ütközött össze, ott is 20 halott volt és 26 sérült, ahol katonáink is részt 

vettek a mentésben.  

Szeretném kihangsúlyozni,  hogy Afganisztánról  szólva nem csak a PRT állományáról 

beszélek, hiszen az a 24 fő, aki a német kórházban teljesít szolgálatot, ők is tagjai a magyar 

misszió  állománynak.  Szeretünk  csak  a  PRT-ról  beszélni,  de  az  afgán  fővárosban egyéni 

beosztásokban szolgálatot teljesítők, a repülőtér irányítói is ide sorolandók.

Hölgyeim és Uraim!

A  nemzetközi  erők  tevékenysége  Afganisztánban  többek  között  szól  a  nemzetközi 

terrorizmusról.  Afganisztán  olyan  értelemben  kapcsolódik  ehhez  a  nemzetközi 

terrorizmushoz,  hogy 2001-ben,  amikor  az Amerikai  Egyesült  Államok ellen megtörtént  a 

támadás, amelyet a NATO a közös szövetség elleni támadásként aposztrofált, akkor az Al-

Kaida vezetése a hírek szerint, Afganisztánban tartózkodott. Afganisztánból vezényelte le ezt 

a  szörnyű  terrortámadást.  A  nemzetközi  terrorizmusnak  ez  a  mozzanata  felhívta  arra  a 

figyelmet, hogy akár a legerősebb, a legnagyobb erővel bíró hatalom, amely egy szigetként, 

egy kontinensként helyezkedik el, ő is támadható.  Súlyos veszteségeket lehet okozni számára 

civil, ártatlan emberek körében. Én úgy gondolom, hogy mindenki magával a terrorizmussal 

szemben  is  úgy  gondolkodik,  hogy  gátat  kell  szabni,  meg  kell  akadályozni  ezeket  a 

cselekményeket.  Nekünk katonáknak első számú feladatunk kell, hogy legyen az emberi élet, 

a béke, a biztonság megteremtése és megőrzése,  és nemcsak hazánkban, hanem a világon 

bárhol. Többek között ez is ösztönzi és ösztönözte a Magyar Köztársaságot arra, hogy egy 

szövetségi rendszerben, a NATO kötelékéhez tartozva, egy olyan országban, amely az európai 

biztonságra is különös veszélyt jelent, részt kell vennünk, és szerepet kell vállalni ebben a 

műveletben. 

Nem szóltam a drogról, nem szóltam az ópiumról (pedig annak 4/5-ét Afganisztánban 

termelik), pedig ha nem csak általában nézzük az európai biztonságot, hanem a mi jelenünket, 

a gyermekeink jövőjét is, akkor úgy gondolom, hogy ez ellen is fel kell lépnünk, és harcolni 

kell. 
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A harmadik dolog, hogy egy demokratikus ország, egy demokratikus állam, amelyben itt 

Magyarországon élünk, nem engedheti  meg, hogy a világon bárhol emberek szenvedjenek 

azért,  mert  valamilyen  más  nációhoz,  valláshoz tartoznak,  mert  más  szokásokat  vallanak, 

ezért ők kirekesztettek legyenek, vagy éppenséggel ezért áldozzák életüket. Én most itt 3-4 

dolgot soroltam fel, amely mind azt bizonyítja, hogy igenis helyünk van, szerepünk van, és 

feladatunk  van  bárhol  a  világban,  hogy  ezeken  az  általam  jelzett  problémákon  tudjunk 

változtatni  és  tudjuk  segíteni  az  ott  élő  embereket.  Jelen  esetben  látjuk:  Magyarország 

területének kb. hétszerese Afganisztán területe. A magyar lakosságnak kb. 2-2,5-szerese az 

afgán népesség. Nem pontos az adat, hiszen a népszámlálás az nem nevezhető nagyon precíz 

és pontos adatnak, ezért mondjuk azt, hogy 2,5-3-szorosa, és hogy hol teljesítünk szolgálatot, 

a Magyar Köztársaságtól 4500 km-re, ezt pedig meghatározza az, hogy milyen feltételekkel és 

milyen  képességekkel  kell,  hogy  rendelkezzen  a  Magyar  Honvédség,  hogy  ennek  a 

küldetésnek eleget tudjon tenni.

Afganisztán földrajza és domborzata, nyugodtan mondhatom, nagyon szélsőséges képet 

mutat. Itt a sivatagtól, a félsivatagtól kiindulva a magasabb hegyekig - a legmagasabb hegyek 

átlagban 4-5000 m magasak,  de a legmagasabb hegycsúcs  meghaladja a 7500 métert  - és 

síkságokig, itt minden megtalálható. Ennek megfelelően az éghajlata is eléggé szélsőséges. 

Helyenként  nem ritka  a  nyári  +40 °C,  míg  télen  a  -25  °C-ig  terjedő hőmérséklettel  kell 

szembenézni  és megküzdeni  az ott  lévő katonáknak.  Nem egy kellemes érzés  ez,  én úgy 

gondolom, akik itt vannak Önök között, s jártak már Afganisztánban mindezt megerősíthetik. 

Nézzük már meg,  hogy a jelenlévők közül ki  járt  ott,  hányan vannak?  (a teremben lévők 

döntő többsége – szerk.) Hát jól sejtettem. Köszönöm szépen.

Ezek szerint  túlságosan sokat  nem kell  róla  beszélni  arról,  mit  jelent  Afganisztánban 

szolgálni,  Afganisztánban  élni.  Domborzatáról  néhány  épet  lehet  látni,  meglehetősen 

változatos.  Ez a kép a nevezetes Andarab-völgyben készült,  a máktermesztés egyik kiváló 

területén, az ópiumtermesztés hazájában. Jól látható, hogy milyen terepviszonyok mellett kell 

a feladatokat végrehajtani. Éghajlatát említettem, igen szélsőséges időjárási viszonyokkal kell 

szembenézni. 

A másik, ami megint egy objektív tény, hogy hatalmas por van bizonyos területeken. Ez a 

felvétel a tábor mellett készült. A tábor környékén, fent azokon a magaslati pontokon, ahova 

katonáink feljárnak, járőrözési feladatot látnak el. Hatalmas por van, a porban pedig benne az 
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emberi és állati fekália, ami nem kell részleteznem, hogy az emberi szervezetre, egészségre 

milyen hatással lehet. Ez is egy kihívás, tehát nem csak az Afganisztánban lévő szélsőséges 

politikai, katonai, vagy gazdasági helyzetet, amelyet meg kell oldani, hanem az éghajlat, az 

időjárás,  a környezet,  a terepviszonyok,  ezek mind-mind próbára teszik katonáinkat.  Ezért 

nagyon fontos a felszerelés, a fegyverzet, az anyagi készletek megléte és minősége.

Pár  szót  szólnék  az  afgán  társadalomról.  Mindannyian  nagyon  jól  tudjuk,  hogy 

Afganisztán a történelmi események alkalmával mindig is kulcsfontosságú övezet  volt.  Ez 

mind az afgán népre, szokásaira, életére, rányomja a bélyeget. Akár a macedón Nagy Sándor 

uralkodását nézzük, Afganisztán kulcsfontosságú övezet volt,  attól  függetlenül,  hogy ilyen 

földrajzi  adottságokkal  rendelkezik.   Nagy  Sándort  követően  a  görög  kultúra  is  nyomot 

hagyott, majd a brit gyarmatosítás időszakában a britek tevékenysége.  De meg lehet említeni 

a  cári  Oroszországot,  majd  a  Szovjetuniónak  a  10  éves  háborúját  és  2001-től  pedig  a 

szövetségesek által vívott küzdelmet, annak érdekében, hogy egy demokratizálódási folyamat 

beindulhasson  Afganisztánban.  Azt  lehet  mondani,  hogy  szinte  örökké  tartó,  folyamatos 

háborúban élnek, küzdelemben, ezért az sem csoda, hogy az ott megjelenő más nemzetek, 

más országok katonáit, fegyveres katonáit nagyon sokan nem jó szemmel nézik.

A  népesség  összetételét  vizsgálva  látható,  hogy  igen  sokrétű,  széles  skálán  mozgó 

népességről,  sokfajta  népszokásról  és  tradíciókról  beszélhetünk.  Ezek  külön  ismereteket 

igényelnek mindig a kint szolgálatot teljesítő katonáktól, mert nem mindegy, hogy ismeri-e 

annak a népnek a szokását, ismeri annak a népnek a kultúráját, vagy sem. Nagy kárt tudnak 

okozni  emberek,  katonák,  ha  ezeket  a  népszokásokat  nem  ismerve  megsértik  az  ottani 

lakosságot, és nem tudnak velük olyan kapcsolatot kialakítani, ami segíthetné munkánkat.

2006.  Igaz,  hogy 2004-ben kezdődött  el  az afganisztáni  szerepvállalásunk,  mégis  egy 

2006-os vázlatot szeretnék bemutatni, amikor a Magyar Köztársaság parlamentjének döntése 

értelmében 2006. október 1-jétől a PRT váltását kiküldtük Afganisztánba. Tessék megnézni, 

hogy elsősorban a  veszélyeztetett  terület,  ahol  instabilnak  nevezhető  a  biztonsági  helyzet 

pirossal  volt  jelölve  és  Baghlan  tartomány,  ahol  a  PRT végzi  a  feladatát,  arra  pedig  azt 

mondtuk, hogy nem nyugodt.

2008-ban tessék megnézni ezt a helyzetet. Mennyivel több a piros és mennyivel több az 

átmenet sárgából a pirosba. Kihívás? Bizony az!  Azt mondjuk, hogy 2001-ben kezdődött ott 

egy demokratizálási folyamat, és 7 évvel utána odáig jutottunk, hogy a biztonsági helyzet még 
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rosszabb, mint a kezdet kezdetekor volt. Kint van egy PRT csoport, egy tartomány- újjáépítési 

csoport, amelynek az a feladata, hogy segítse ezt a demokratizálódási folyamatot, segítsen a 

népnek, és biztosítsa az ottani újjáépítést. De nincs béke. Háború van! Ki kell jelenteni, hogy 

háború van, méghozzá nagyon sok helyen, és nagyon sok esetben azt lehet mondani, hogy 

gerilla-jellegű hadviselést folytatnak a tálib erők a szövetséges katonákkal szemben. 

A biztonsági  helyzet  a  romlását  mutatja  a  következő ábra.  2007 és  2008 között  is  – 

azonos  hétre,  hetekre  kimutatva  –  jelentős  negatív  irányú  elmozdulás  van.  Azt  is  el  kell 

mondani, hogy a katonáinknak a helyzete a jövőt illetően, tehát most a PRT 5, és különösen 

majd a PRT 6 időszakában, még nehezebb és talán még rosszabb lesz. Jövőre választások 

lesznek  Afganisztánban,  a  választási  előkészületek  megkezdődtek.  Nyilván  a  tálib  erők, 

általunk ellenállóknak nevezett  szervezetek,  személyek  arra  törekednek,  hogy a népnek,  a 

lakosságnak  most  azt  bizonyítsák  be,  hogy  a  jelenlegi  kormány  a  szövetséges  erők 

támogatásával nem az ő érdeküket képviseli. És nekünk ezzel szemben kell bizonyítani azt, 

hogy igenis  mi  azért  vagyunk  ott,  hogy szabadságot  biztosítsunk az  embereknek.  Szabad 

fejlődést,  tanulási  lehetőséget,  egészségügyi  ellátást  és  az  ő  boldogulásukhoz  szükséges 

mindent, amely segíti őket egy európaibb életvitel megteremtéséhez. 

Egyet azonban nem szabad elfelejteni: demokráciát exportálni nem lehet. Tehát, aki azt 

mondja, hogy egy demokratikus rendszert akarok megteremteni Afganisztánban, akkor én úgy 

gondolom, hogy az ő leszármazottai közül majd talán valakinek esetleg sikerül. Lássuk be, 

hogy ez nem megy egy év alatt, nem megy tíz év alatt, de lehet, hogy még száz év alatt sem 

valósítható meg. Lehet, hogy nem elég hozzá a két emberöltő, de akkor sem állhatunk meg. 

Akkor is az a dolgunk és az a feladatunk, hogy segítsük ezeket az embereket. És segítsünk 

biztonságot teremteni egész Európában, a világon és bárhol, bármelyik térségben van olyan 

veszélyforrás és góc, amely a mi demokratikus életünk és demokratikus fejlődésünk ellenében 

szól, az ellen fel kell lépni.

Az sem titok,  mert  mindenki  beszél róla,  sőt,  ugye ha figyelemmel  kísérték a NATO 

miniszteri  találkozókat,  akkor  hallhatták,  hogy  a  NATO  is  gondolkodik  rajta,  hogy  más 

taktikát kell választania. Lehet, hogy más formában kell a kitűzött célt elérni. Egyre több a 

szövetséges katonák vesztesége Afganisztánban. Egyre – elnézést a kifejezésért – dörzsöltebb, 

egyre rafináltabb az afgán tálib ellenálló erő. Az a nagymértékű pusztítás a civil  lakosság 

körében sokszor annak tudható be, hogy félrevezetik a szövetséges erőket. Erre is volt példa, 
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hogy az amerikai légicsapásnál olyan információkkal látják el a szövetséges erőket, amely 

megtévesztő, amely nehezen kontrollálható. De ne menjünk olyan nagyon messzire. Az első 

percekben  megemlékeztünk  azon  katonáinkról,  bajtársainkról,  akik  Afganisztánban  haltak 

meg. Kovács Gyuláról és Nemes Krisztiánról van szó, s amely esetben Krisztiánt ugyanúgy 

megtévesztették. Olyan információval látták el a PRT állományát és őt magát is, amely sajnos 

az ő tragédiájához vezetett. Ez azt jelenti, hogy akikkel együtt dolgozunk, az ő esetükben is 

meg kell  vizsgálni,  hogy azok az információk,  amiket kapunk tőlük mennyire  helytállóak, 

mennyire helyesek, mennyire támaszkodhatunk rá, vagy éppenséggel mennyire kell kritikusan 

vizsgálni azokat. 

Afganisztán biztonsági helyzetét hasonlíthatjuk az irakihoz, hiszen nagyon sok példát az 

iraki  háborútól  vesznek  át  a  tálibok.  Nagyon  sok  olyan  elkövetett  cselekmény  van  a 

robbantásos merényleteknél, amellyel  már találkoztak szövetséges erők Irakban, és nagyon 

sok  olyan  új  eljárás,  és  új  módszer  jelent  meg,  amely  a  szövetséges  erők  számára,  a 

szövetséges erők katonái számára is teljesen újak. Látnunk kell,  hogy az afgán nép nem a 

legfejlettebb  társadalmak  közé  tartozik.  Mégis  olyan  eljárásokat,  olyan  technikai 

megoldásokat  tudnak  kidolgozni,  kifejleszteni,  amelynek  a  megsemmisítése,  vagy 

felszámolása nagyon sok emberáldozatot követel a szövetséges oldalról, és nagyon gyorsan 

tudják ezeket az eljárásokat és technikai  fejlesztéseket változtatni.  Nagy segítséget kapnak 

Pakisztántól  –  ezt  is  tudjuk  a  híradásokból.  Pakisztánban  viszont  vannak  jól  felkészült, 

komoly tudással rendelkező emberek, akik ezt a tudást képesek és hajlandóak is átvenni vagy 

éppenséggel közreműködni.

Afganisztánban az a folyamat, amiről beszéltem a szövetséges erők részére alapvetően öt 

körzetben, öt parancsnokságon keresztül kell, hogy megvalósuljon. Nyilván a fővárosban van 

a  központi  parancsnokság,  az  északi  területen  német  vezetés  alatt  működik  az  a 

parancsnokság, ahová a magyar PRT is tartozik, és ide tartozik a német kórházban dolgozó 

állomány  is.  Van  a  nyugati  parancsnokság,  amely  olasz  vezetés  alatt  áll,  van  a  déli 

parancsnokság, ahol rotáció alapján holland, kanadai és brit erők váltogatják a parancsnokság 

vezetését,  és  van  a  keleti  parancsnokság,  a  keleti  tartomány,  –  azt  hiszem  a  zászlók 

egyértelműen mutatják – ahol amerikai  parancsnokság alatt  folyik a feladatok ellátása.  41 

nemzet,  41  ország  vesz  részt  ebben  a  küzdelemben.  Az  afgán  erőkkel  együtt  a  létszám 

meghaladja a 100.000 főt. Jelenleg 26 PRT tevékenykedik afgán területen. Köztük a magyar 

PRT, melynek jelenleg ötödik váltása található kint, ahogy említettem Baghlanban.
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Baghlan tartomány fővárosában, Pol-e Khomriban lévő katonáink létszáma meghaladja a 

200 főt.  Most jelenleg 233 fős nemzetközi  szervezetről  van szó, hiszen ebben a PRT-ban 

található bolgár, horvát és szlovák nemzetiségű katona, néhány fővel,  összesen 9 fő, ezért 

nevezhetjük nemzetközi köteléknek ezt a PRT-t.

A PRT feladatáról részletesen nem szólnék, hiszen a Szabó ezredes úr majd beszél róla, 

az  egykori  parancsnok  szemüvegén  keresztül,  hiszen  ő  volt  a  PRT  2  váltásának  a 

parancsnoka. Nagyon részletesen elmondja majd az ő észrevételeit, tapasztalatait.

A PRT tábora Pol-e Khomriban ma már egy kicsit másabb, mint a korábbi időszakban. 

Egyikoldalon egy nagy magaslat található, így közvetlenül is rá lehet látni a táborra. A másik 

oldalon egy csatorna van, egyetlen kijárat van arról, körforgalommal,  ami a műúthoz való 

bekötést jelenti. 

Gondolkodunk a tábor bővítésén, hiszen most már nagyon zsúfolt. És azt is tudjuk, hogy 

a tálib erők akár Kabulban, akár Mazar-e Sharifban elkövetett rakétatámadásai a táborok ellen 

- amelyek elég gyakran bekövetkeznek - jelentős veszteségokozást jelent. Egy ilyen táborban, 

objektív  okok miatt  kerülnek a katonák zsúfoltan elhelyezésre.  Ezt  jelenleg úgy próbáljuk 

megoldani,  hogy –  a  biztonságot  fokozva  –  a  konténerek  tetejét,  a  konténerek  oldalát,  a 

különböző  üzemanyag  tárolókat  és  egyéb  más  olyan  védművekkel  látjuk  el,  hogy  ezt  a 

kockázatot lehetőleg minél kisebbre csökkentsük. 

Említettem a népesség megoszlását. Jelenleg, nehéz lenne azt mondani, hogy most ebből 

a Baghlani Jadid járásban megtalálható többségében pastun lakosság, vagy népesség, vagy 

éppen a tadzsik kisebbség jelenti a nagyobb veszélyt. Hiszen Baghlani Jadidban van az egyik 

legveszélyeztetettebb terület, de az Andarab-völgy sem nevezhető biztonságosnak. Tehát így, 

hogy  melyik  népesség,  melyik  csoport  lakja,  nehéz  különbséget  tenni  a  kihívások 

vonatkozásában.

Felelősségi területek, felelősségi körzetek pontosan körülhatároltak a nemzetközi erők és 

a  helyi  közigazgatás  vezetői  által.  Baghlan  tartomány  alapvetően  három  területre  került 

felosztásra,  ahol  a  mission  teamek  kerületek  megjelölésre,  1-2-3  mission  team,  akik  a 

feladataikat nap, mint nap ellátják és ezen kívül megjelölésre került a kandahari övezet, ahol a 
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legtöbb robbantást köveik el az erők, vagy éppenséggel az Andarab-völgy, amit említettem, 

de ugyanígy veszélyes körzetnek és területnek minősíthető a Szalang-hágó is. 

Hivatkoztam korábban arra  a  vázlatra,  ahol  sárgával  volt  jelölve Baghlan  tartománya 

2006-ban. Emlékeztetnék arra is, hogy narancssárga szín található most már ezen a helyen. 

Érdemes  néhány  tartománnyal  összehasonlítani  a  Baghlan  tartományban  2008-ban 

bekövetkezett  IED támadások számát. Igen, vannak ennél veszélyesebb tartományok is. De 

nem mondhatjuk azt, hogy nyugodt légkörben kell feladatokat végrehajtani.

Baghlan tartomány biztonsági helyzetére ugyanazok a dolgok jellemzők, mint általában 

az afganisztáni biztonsági helyzetre. Új harceljárásokat dolgoznak ki. Egyre több rajtaütést 

terveznek és szerveznek a tálib erők, és nem is nagyon nehéz rajtaütéseket szervezni olyan 

terepviszonyok és olyan domborzati mellett, ahol a például a mission teameknek feladatukat 

el kell látni.

Még a jelenről. A jelenhez tartozik most már a kabuli reptérnek a katonai irányítása is. 

Október 1-jétől hat hónapra átvettük a kabuli reptérnek az irányítását. Nagyon nagy kihívás. 

Itt  nem csak légi irányításról  beszélünk, hanem földi kiszolgálásról,  ellátásról  is  egyaránt. 

Tehát  akár  logisztikai,  akár  személyügyi,  akár  más vonatkozású  területen  is  és  tűzszerész 

vonatkozásban is teljes mértékben ki kell szolgálnunk a kabuli repteret. 

Ez  egy kettős  funkciós  reptér,  tehát  mind  katonai  mind  polgári  reptérként  üzemel  és 

bizony ez a reptér is ki van téve annak a veszélynek és az ott szolgálatot teljesítő katonák is, 

hogy  rakétatámadások  érik.  Hiszen  az  elmúlt  fél  évben  jó  néhányszor  hallottuk,  hogy 

közvetlen  támadás  érte  ezt  a  repteret  is.  Ezen  a  reptéren  jelenleg  66  katonánk  teljesít 

szolgálatot és látja el a feladatot, egyelőre hat hónapon keresztül. Nagyon bízom abban, hogy 

példamutatóan és példaadóan végzik majd katonáink ott is a feladatot, és látják el, úgy ahogy 

ezt teszik a PRT-ban, vagy éppenséggel Mazar-e Sharifban egyaránt.

És akkor néhány szó még a jövőről. Hiszen beszéltünk a múltról, a jelenről. A jövő. Az 

OMLT, amely nem más,  mint egy műveleti  tanácsadó és összekötő csoport.  Kettő OMLT 

működését tervezzük 2009-től. Pontosabban határozott időpontot had ne mondjak meg, mert 

sok mindentől  függ.  Elsősorban attól,  hogy az afgán nemzeti  hadsereg mikor  kerül  olyan 

helyzetbe, hogy biztosítani tudja azokat az afgán katonákat, azt az afgán katonai alegységet 
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(zászlóaljat),  amelyet  nekünk fel  kell  majd készíteni,  ki  kell  képezni  és  alkalmazás  során 

pedig  mentorálnunk,  vagyis  támogatnunk,  információval  ellátni,  segítségnyújtással 

mentorálnunk kell. 

Az egyik  az  úgynevezett  déli  OMLT körzetében  kerülne  elhelyezésre  és  az  amerikai 

Ohaio  Nemzeti  Gárdával  közösen  kerülne  alkalmazásra.  Az  előkészületi  munkálatok  már 

előrehaladott állapotban vannak, hiszen mind az Ohio Nemzeti Gárda, mind a magyar katonák 

felkészítése,  kiképzése  megkezdődött.  Megkezdtük  az  északi  OMLT  működtetéséhez 

szükséges előkészületi munkálatokat, és amikor majd a Pol-e Khomri környékén lévő tábor 

felszereltsége,  és  készenléti  helyzete  megengedi  –  ez  nem a  mi  dolgunk – akkor  kerülne 

áthelyezésre Pol-e Khomri térségébe. Nekünk nagyon jó lenne, ha ott lenne egy afgán nemzeti 

haderő, legalább egy zászlóalj kötelékben, mert a velük való együttműködést nagymértékben 

könnyíthetné és segíthetné a PRT-ban élő katonák munkáit. Az igazi fejlődést az segítheti elő, 

ha megtanítjuk az afgánokat aszerint élni, dolgozni és gondolkodni, ahogy mi tesszük. Nem 

az, hogy elvégezzük helyettük a munkát, mert akkor nem tanulják meg, hogy mit kell csinálni, 

hanem sokkal inkább az a feladatunk, hogy tanítsuk meg őket. Adjuk át ezt a tudást, próbáljuk 

meg őket  segíteni  egy olyan  kultúra  irányába,  az  elérhető  fejlődés  lehetőségét  felmutatva 

nekik, ami megalapozhatná az ő jövőjüket és boldogulásukat. Nem egy egyszerű feladat. Aki 

már szolgált,  elnézést senki nem szolgált közösen afgán katonával, de aki már látott afgán 

rendőrt, és afgán katonát feladat ellátás közben, megerősítheti ezt. Négyszer jártam eddig kint 

Afganisztánban, láttam néha őket. Bizony előfordult, hogy úgy mentünk el egy rendőrposzt, 

egy felállítási őrhely mellett, hogy láttuk: napközben ott alszik a rendőr az ágyon. Vagy ha 

Nemes  Krisztián  tragédiáját  vesszük.  Azok  a  robbanószerkezetek,  amelyek  az  ő  halálát 

okozták az egy rendőrposzt, egy rendőr ellenőrzési pont mellett voltak telepítve, amelyre volt 

rálátása annak a rendőri erőnek. 

Azt hiszem, ezzel érzékeltettem azt a hatékonyságot, azt a tenni akarást, azt a szándékot, 

amivel sokszor találkozunk, amivel meg kell küzdenünk. És bizony, bár azt mondjuk, hogy 

fegyveres nemzet,  hiszen sokszor a legkisebb gyereknél is megtalálható a fegyver,  azért a 

másik oldalról az is látható, hogy van olyan is, hogy valaki megijed a fegyvertől, ha elsüti, és 

eldördül. Ezeket az embereket kell megtanítani, kiképezni, és ha kell, velük kell menni egy 

fegyveres összecsapásba. A mentorálás ezt is magában foglalja.
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A  jövőről  szól  a  különleges  műveleti  erő  alkalmazása  is.  És  ahogy  látták,  talán  a 

veszélyeztetettség foka szerint is vannak felépítve ezek a feladatok. Mert kezdtük az PRT-vel, 

amely  egy  tartományi  újjáépítési  csoport,  de  azt  is  tudjuk,  hogy  veszélyes  környezetben 

végzik  ezt  a  feladatot.   Később  eljutottunk  a  KAIA-hoz,  a  kabuli  reptér  kiszolgálását, 

vezetését biztosító állományhoz, amely mint reptéri kiemelt célobjektum veszélyeztetettebb. 

De eljutottunk az OMLT-hez is,  ahol  a katonákat,  az afgán katonákat  kell  mentorálni,  és 

eljutunk a különleges műveleti csoporthoz, amely nem a hagyományos harceljárások, nem a 

hagyományos harc megvívását kell, hogy végezzék. Attól különleges műveleti, hogy egyben 

azt a feladatot,  amit  ellát  az önmagára nézve is különösen veszélyes.  Ennek a különleges 

műveleti  csoportnak az első számú feladata pedig az lenne a jövőben, hogy szintén afgán 

különleges műveleti erők felkészítését szolgálja és mentorálja. 

Köszönöm szépen. Én ennyit kívántam beszélni a jelenről és a jövőről. Én úgy gondolom, 

hogy ez a feladatvállalás, bár csak 2009-ről beszéltem, mert hosszabb időről ugye nem esett 

szó.  A PRT is  eredetileg 2009 végéig van tervezve,  tehát  ugye ezen állásfoglalás  alapján 

hagyta jóvá a Parlament, hogy részt vegyen ebben a feladatban. Azért amikor azt említettem, 

lehet, hogy két emberöltő sem elegendő ahhoz, hogy céljainkat elérjük és, hogy a szövetséges 

erők is milyen áldozatot hoznak, és addig tudjuk ezt a feladatot ellátni, meddig van jelene, 

jövője,  értelme  ennek  a  feladatellátásnak,  az  határozhatja  meg  a  mi  jövőnket,  további 

feladatvállalásunkat és katonáink részvételét ebben a misszióban. Ebben a veszélyes nagyon 

komoly kihívást jelentő feladatban. Köszönöm szépen én ennyiben szerettem volna elmondani 

katonáink jelenlegi helyzetét és feladatainkat.

Dr. Kuti Ferenc:

Nagyon  szépen  köszönöm  Benkő  vezérőrnagy  úr  igen  alapos  helyzetértékelését. 

Kérdezem  Önöktől:  kinek  milyen  kérdése  fogalmazódott  meg  a  tábornok  úr  által 

elmondottakkal összefüggésben?

Valamennyiünk  nevében  köszöntöm egy most  érkezett  vendégünket!   Elsőként  azt  a 

funkcióját  mondom, ami most  egészen biztos,  hogy idehozta.   A ZMNE lassan most  már 

végzős PhD. hallgatója.  A műhelyvitáján jelen voltunk többen, kitűzésre kerül szép lassan 

értekezése  védésének  időpontja  is.  A  PhD.  értekezését  egyébként  természetesen  a 

honvédséghez, és a haderő kiegészítéséhez kapcsolódó témakörökben írta. Az Országgyűlés 

Nemzetbiztonsági  Bizottságának az elnöke,  Dr. Simicskó István képviselő úr.  Sajnos,  már 

most tudom, hogy nem lesz annyi  ideje, hogy végig itt legyen a konferenciánkon, de úgy 
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gondolom,  hogy  ez  jelzés  értékű  dolog,  hogy  mint  parlamenti  képviselő  tartja  annyira 

fontosnak  a  magyar  katonák  missziós  szerepvállalását,  hogy  maga  is  ezen  a  fórumon 

tájékozódjék erről. 

Úgy  hiszem,  hogy  ez  talán  arra  is  inspirálhat  nyugodtan  bennünket,  hogy  igen 

gondolkodjuk, kérdezzünk, beszéljük meg mit látunk. Benkő tábornoktól kaptunk egy nagyon 

korrekt, teljességre törekvő áttekintést a jelen, illetve a jövő helyzetéről. A KAIA-ról ugye 

még túl sok tapasztalatunk nincs, hiszen azóta, hogy rendszerbe álltak, az eltelt két hétben az 

éppen csak az első lépéseket tették meg. Nagyon bizakodó vagyok természetesen.  Többen 

tudjuk, hogy néhány magyar „civil katona”, azért már régebb óta szolgál a kabuli repülőtéren, 

s erről még hallunk a nap folyamán, ennek megvannak a hagyományai.

Várjuk a kérdéseket!

Kérdések  -  válaszok

Molnár százados vagyok a CIMIC központból. Az lenne a kérdésem és mindenkihez, 

hogy a kábítószer ellenes harcokat a magyar honvédség hogy szeretné megvalósítani, mert 

szerintem ez egy nagyon-nagyon veszélyes és kétoldalú dolog?

Benkő vezérőrnagy válasza:

Igen,  nagyon  fontos  kérdés  ez,  hiszen  korábban  is  szóltunk  arról,  hogy  a  világ 

ópiumtermesztésének hány százalékát  adja Afganisztán.  Tudni  kell,  hogy a PRT bizonyos 

nemzeti korlátozásokkal vesz részt a kábítószer termelés és előállítás elleni küzdelemben, de a 

magyar  csoport  olyan  feladattal  került  kiküldésre,  hogy  kábítószer  elleni  műveletekben 

magyar  katona  nem  vesz  részt  közvetlenül.  Tehát  ha  Afganisztánban  vagyunk,  akkor  a 

tevékenységünk az, hogy a biztonsági helyzetről gondoskodnunk kell Baghlan tartományban. 

Az  közvetett  formában  valahogy  kihat  a  kábítószer  elleni  tevékenységre  is.  De  a 

mákültetvények felszámolásában nem veszünk részt. Különböző ópium előállítás, vagy ópium 

származék előállítás felkutatásában nem vehetünk részt. Ezt a feladatot a szövetséges erők 

kijelölt erőinek kell ellátnia. Én gondolom, hogy nincs is olyan szándékunk a jövőt illetően, 

hogy ebben a feladatban részt vegyünk.
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Czuprák Ottó nyá. alezredes kérdése:

Én a Magyar Tartalékos Szövetség képviseletében vagyok itt. Az lenne a kérdésem, hogy 

Afganisztánban tervezik-e tartalékosok igénybevételét az elkövetkezendő 2-3 évben?

Benkő vezérőrnagy válasza:

Nem  kizárt,  hogy  különböző  missziós  feladatok  ellátására  igénybe  vennénk,  akár 

tartalékos  szolgálatban  lévő  személyeket,  vagy  éppenséggel  más  szakfelkészültségű 

embereket is. Gondolok itt egészségügyi szakszemélyzetre. Orvosra, mentőorvosra, ápolókra, 

szakápolókra.  Ahol  a  Magyar  Honvédségnek  nincs  meg  a  feltétele  ahhoz,  hogy  aktív 

katonával teljesítsük ezt a feladatellátást, ott nem kizárt, hogy aki mindenféle követelménynek 

megfelel – és csakis akkor - az előírásoknak mind szakmailag, mind egészségügyileg, mind 

pszichikailag megfelel, akkor részt vehetnek a jövőben. Szó van róla, és gondolkodunk rajta.

Huszár János ezredes: A katonai missziókba történő kiválasztás, felkészítés 

követelményei és tapasztalatai  2  

Képviselő  úr,  tábornok  úr,  hölgyeim  és  uraim!  Huszár  János  ezredes  vagyok  az 

Összhaderőnemi Parancsnokság kiképzési főnöke, és mint ilyen, ebben a témában hivatalból 

is érintett és nemcsak egyszerűen annál fogva, hogy én is ehhez a testülethez tartozom. 

Amikor megkaptam ezt a megtisztelő feladatot, hogy Önöket tájékoztassam a felkészítés 

körülményeiről,  tapasztalatairól,  követelményeiről,  akkor  arra  gondoltam,  kezdésnek  talán 

érdemes  lenne  pontosítani  miről  is  van  szó?  Mi  a  válságkezelő  és  béketámogató 

műveletekben  veszünk  részt,  és  ezen  műveletekben  részt  vevő  állomány  felkészítéséről 

beszélünk. Tehát nem szeretnék leragadni egy-egy missziónál, egy-egy műveleti területnél, 

amikor erről beszélünk. 

A másik fontos dolog, amit az elején szeretnék tisztázni, illetve szeretném gondolataimat 

Önökkel megosztani ezen a területen, az pedig az, hogy hol is van a felkészítés, a kiképzés 

helye a mi feladatrendszerünkben. Érdemes erről beszélni, higgyék el, mert ez az időszak az, 

amikor  a honvédség nem igazán vett  részt,  vagy nem ilyen  számban vett  részt ezekben a 

műveletekben.  Az  az  időszak  igazból  a  kiképzést  elfogadta,  mint  a  katonai  élet  egyik 

2 Lásd még: 1. számú melléklet, 2. ábra
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legfontosabb elemét, legfontosabb velejáróját, azonban mégsem olyan súllyal esett latba, mint 

amilyennel most esik, és némi torzulás következett be a kiképzés filozófiájába,  a kiképzés 

helyében. 

Rövidre szeretném fogni persze ezt a dolgot, de hogy ha mégis szeretnénk azonosítani a 

kiképzés, felkészítés helyét, akkor azt mondjuk, hogy abban a nagy hármas feladatcsoportban 

található,  ami  a  honvédséget  érinti.  Alapfeladatok  a  hagyományos  műveleti,  hadműveleti 

feladatok komplexen. A második a logisztikai és támogató feladatok komplexen. A harmadik, 

de  mondhatnám  másodiknak  is  talán,  ez  a  kiképzés,  felkészítés.  Mi  a  probléma  ezzel? 

Mindenki elfogadja ezt, de mi derül ki, amikor a műveletekről, felkészítésekről beszélünk, 

vagy amikor a mindennapi problémáinkat kezdjük feszegetni? Az, hogy ennek a feladatnak 

egy része átsodródik a műveleti területre, ami a tervezést, a felkészítés hogyanját illeti. 

Egy másik nagyon fontos része a támogatás-kérdés, az erőforrás igény meghatározása, 

ennek a nyomon követése, az átkerül a logisztikai területre. És igazából azok a szakemberek, 

akik  a  kiképzésért  felelősek,  a  kiképzés  területén  dolgoznak  (ebbe  beleértem  az  egész 

hierarchiát,  egészen  az  alegységparancsnokig,  akiről  lassan  elfeledkezünk,  hogy  ő  is  a 

kiképzési hierarchia egyik nagyon fontos eleme, még akkor is, hogyha legalul helyezkedik el). 

Ezek az emberek azok, akik igazából nem látnak rá egyik területre sem. És nem mondom, 

hogy közelharcot kell vívni azért, hogy ez visszakerüljön, ez a szemlélet megváltozzon, de 

azért igazából azt az időszakot éljük, mikor ezt a három feladatrendszert valamilyen módon, 

mindenki megnyugvására megfelelően kell kezelni, és el kell különíteni. 

Röviden  szeretnék  beszélni  a  kiválasztásról,  a  kiképzésről,  felkészítésről.  Azokra  a 

tapasztalatokra, amelyeket már szereztünk ezen a területen és szeretnék megfogalmazni egy 

javaslatot a felkészítés kapcsán. A legvégén, és természetesen számítok az Önök kérdéseire, 

és nagyon szívesen meg is válaszolom, ha ez rám tartozik, és lehetőségem van erre.

Akkor a személyi állomány kiválasztásával és jelölésével kapcsolatban említenék néhány 

dolgot.  Számos  körülmény  befolyásolja  természetesen  a  felkészítés  menetét  és  tartalmát. 

Elsősorban  az,  hogy  egy  egyéni  törzsből  tartozókat  készít  fel  az  állomány,  ami  számos 

feladatban érint bennünket,  vagy pedig köteléket,  egy alegységet  készítünk fel  valamilyen 

feladatra,  valamelyik  hadszíntéren.  Ha  kötelék  tagjaként  készül  fel  valaki,  akkor 

természetesen egy nagyobb köteléket  értünk ez alatt,  pl.:  ilyenek a KFOR zászlóalj,  vagy 
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ilyen volt a KFOR századunk korábban, vagy ilyen a PRT, de én ide sorolnám a törzstiszti 

beosztások ellenére  a  kabuli  reptér  kiszolgálásában,  őrző-védő feladatokban  közreműködő 

állományt is. 

Az  egyéni  felkészítés  időszakában  sor  kerül  az  alapismeretek  átismétlésére. 

Haszontalannak  tűnhet  a  dolog,  mert  hiszen  mindenki  arra  gondolhat,  hogy  az 

alapismeretekkel  tisztában  kell  lenni  a  katonának,  mire  erre  a  feladatra  kerül,  ehhez  a 

feladathoz közel kerül. De azt kell mondjam, hogy a katonák mindennapi élete nem egészen 

erről  szól.  Nemcsak  arról  szól,  hogy  a  fegyveres  harc  megvívásával  elméletben  és 

gyakorlatban foglalkozzanak.  Számosan kerülnek ki a szakmájukat,  a katonai szakmájukat 

figyelembe  véve  különböző  beosztásban,  különböző  feladatok  megoldására.  A  missziós 

feladatokra  gondolok  természetesen  és  akkor  mindennapjaikat  nem  azzal  töltik,  ami 

kimondottan a mi fogalmaink szerint  az általános  katonai  felkészítés,  hanem teljesen más 

szakmai feladatokat látnak el, ezért elengedhetetlen a felkészítésnek a kezdeti szakaszában az, 

hogy  az  általános  katonai  kiképzés  feladatára  is  visszatérjünk.  Majd  lesz  ennek  később 

jelentőssége, erről szólnék még. 

Az egyéni  felkészítés,  az egyén egyéni  felkészítése,  a jelöltállító  alakulat  kötelessége. 

Általános  lőkiképzést,  általános  harcászatot,  ha  szükséges  gépjármű  vezetési  gyakorlatot 

jelent számára, ha kell a tömegpusztító fegyverek elleni védelem kérdéseivel kell tisztában 

lennie a katonának ezáltal.  Tudnia kell alkalmazni az egyéni védőeszközeit,  és nem utolsó 

sorban olyan fizikai és mentális  állapotba kell kerülnie,  hogy ezt a feladatot képes legyen 

végrehajtani. Nagyjából ezeket a területeket öleli fel az egyéni felkészítés. 

Az egyéni szakbeosztásokról felkészítés követi az egyéni felkészítést, amikor is, mint azt 

előbb említettem, kerülhetnek katonai szakmájuknál fogva, vagy akár polgári szakmájuknál 

fogva olyan  beosztásba katonai  személyek,  ahol  kimondottan  az ő szakértelmükre  tartunk 

számot. Ilyenek pl.: a különböző laboratóriumokban dolgozók ez könnyen elképzelhető, most 

is működik ilyen laboratóriumunk. Ezek a szakemberek egy-egy új eljárás, egy-egy új eszköz 

megismerésével,  vagy  a  műveleti  területen  használatos  egyéb,  például  rádióeszközök 

megismerésével foglalkozunk. Külön egyéni felkészítést kapnak, úgynevezett szakbeosztásra 

történő felkészítésen vesznek részt. 
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Természetesen  a  kollektív  felkészítés,  a  kötelék  gyakorlás  időszaka  sem maradhat  el 

azokban az esetekben, amikor nagyobb kollektívákat, alegységeket küldünk ki a feladatra. A 

szakmai  felkészítésen  túl,  ez  egy  szocializációs  időszak  is,  amikor  a  katonaközösség 

összeszokik, hiszen nem biztos, a mai létszámviszonyokat tekintve, és a mai körülményeket 

tekintve, hogy ugyanolyan, ugyanabból az alegységből kerülnek kijelölésre a katonák. Bár a 

parancsnokok  mindig  törekszenek  arra,  hogy  lehetőleg  egy  kötelék  egyben  kerüljön 

alkalmazásra.  Nem kizárt,  hogy mások  is  kerülnek  ebbe a  kötelékbe,  így viszont  nagyon 

fontos számukra egy un. szocializációs időszak, amikor is a feladatok végrehajtásán keresztül 

összeszoknak  a  katonák.  Ez  a  következő  csoportokban,  amit  itt  OMLT-ként  emlegetünk, 

illetve különleges műveleti csoportként emlegetünk még nagyobb súllyal esik a latba, hiszen 

ezek  az  emberek  még  jobban  egymásra  vannak  utalva  a  feladatok  végrehajtása  és  a 

mindennapjaik  során,  mint  esetleg  egy nagyobb  kötelék,  mondjuk egy KFOR zászlóalj  a 

Balkánon. 

Természetesen a cselekmények, vagy a hadszíntereken folyó cselekmények intenzitásától 

is  függ,  hogy  mikor  milyen  súllyal  esik  ez  latba,  de  ez  az  időszak  mindenféleképpen 

megfontolandó,  illetve  végrehajtandó,  ezt  nem  szabad  megkerülni  és  nem  szabad 

elhanyagolni.  A  kollektív  szakaszban  természetesen  szó  van  a  békefenntartói 

lőgyakorlatokról, vagy éppen a műszaki kiképzésről. 

Szeretném kiemelni, hogy minden egyes misszió során oktatják a személyi állományt a 

különböző  robbanótestek  felismeréséről,  típusáról  a  velük  betartandó  biztonsági 

rendszabályokról és azokról a feladatokról, amit az észlelés, vagy esetleg a sérülések kapcsán 

tudniuk kell, illetve végre kell hajtaniuk. De szó van a különböző mentési gyakorlatokról, az 

egészségügyi,  kiürítési  feladatokról,  esetenként  természetesen  helikopter  alkalmazásáról  is, 

amikor  erre  szükség  van,  de  részt  vesznek  olyan  praktikus  foglalkozásokon  is,  mint  a 

pénzügyi, vagy a vámügyi szabályok ismerete. 

A záró gyakorlat a kötelék kiképzési időszakának végét jelenti minden egyes résztvevő 

számára. Ez általában egy 48 óránál nem kevesebb, összefüggő tevékenység, aminek jellegét 

az határozza meg, hogy az adott alegység milyen feladatra, melyik hadszíntérre érkezik ki. 

Természetesen  más  lehet  egy  KFOR  zászlóaljnál  a  Balkánon  és  más  lehet  egy  PRT 

alegységnél, ami az afgán hadszíntérre fog kimenni. De a 48 óránál rövidebb időszak nem 

alkalmazandó  ezen  a  területen  sem.  Az  itt  elérendő  kiképzési  célokat  meghatározza  az 
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alkalmazás  körülménye,  és  a  követelmények  és  a  gyakorlatok  pontos  menete:  milyen 

levezetési tervekben kerültek rögzítésre és ehhez ragaszkodnak a végrehajtók és e szerint a 

menetrend szerint tervezik és hajtják végre ezt a foglalkozást. 

Nincs  vége  a  felkészítésnek  a  záró  gyakorlattal,  hiszen  a  kitelepülés  időpontja  a  - 

gyakorlat azt mutatja - időnként változik valamilyen körülménynél fogva, és ez az idő sem 

telik  haszontalanul,  hiszen  a  feladatokat  általában  ilyenkor  pontosítani  szükséges,  és  más 

szervezési kérdések is, akárcsak a kitelepítés ütemezése, előkerülhetnek. Egészen addig tart a 

felkészülés, amíg – a honi felkészülésről beszélek – az állomány el nem hagyja az ország 

területét. 

Hozzáteszem,  hogy a felkészülés  ezzel  nincs  befejezve,  hiszen a műveleti  területen  a 

műveleti feladatokról a készenlét eléréséig rendelkezésre álló rövid időszak alatt folytatni kell 

az állomány helyszíni felkészítését. Itt már a konkrétumokról esik szó. Arról általában, hogy 

az adott területen milyen feladatokban vesznek részt, és akkor hogyan kell megoldani. 

Néhány szót szólnék a kiválasztásról. Nagyon fontos kérdés a személyi biztosítás, – tehát 

nem igazán a kiválasztást használjuk – a személyi biztosítás kérdése. Az egyéni beosztásokra 

pályáztatás  útján  kerül  sor  –  és  én  odaírtam  azt  is,  hogy  –  kijelölés  is.  A  különböző 

jogszabályok, például a honvédelmi törvény és más, bennünket érintő jogszabály lehetőséget 

adnak a parancsnokok számára,  hogy szükség esetén kijelöljék az adott  feladatra azt adott 

szolgálati személyt, aki az egyéni beosztásokba megy. Hozzá kell tennem, hogy erre nagyon 

ritkán kerül sor. Nem is igazán tudok most említeni fejből ilyent,  de talán a Topor István 

alezredes  út  kollégám  tud  olyat  említeni,  hogy  kellett  időnként  valakit  erre  a  feladatra 

kijelölni.  Most  még  ott  tartunk,  hogy  a  különböző  feladatokra  a  honi  területen  kívül 

végrehajtandó béketámogató feladatokra van jelentkező. 

Kötelékek és alegységek személyi  biztosítását tekintve az a szándék jellemző, amelyet 

ezek a feladatok determinálnak, hogy lehetőleg egy alegység kerüljön kijelölésre. A feladatok 

egymástól  eltérőek,  és  egymástól  eltérő  nagyságú  létszámot  igényelnek,  és  ez  az,  ami 

elsősorban  befolyásolja  azt,  hogy  ki  lehet-e  vinni  egy  komplett  szakaszt,  egy  komplett 

századot,  vagy  egy komplett  zászlóaljat.  Az  a  tapasztalat,  nem mindig  lehet  kivinni,  sőt 

időnként  csak  arra  van  lehetőségünk,  hogy az  adott  szervezeti  egység  magját  megőrizve 

alakítsuk a létszámokat, alakítsuk a szervezési struktúrát, úgy ahogy ezt a feladat megkívánja. 
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Ezért  szoktunk  ideiglenes  állománytáblákat,  ha  úgy  tetszik  névjegyzéket,  vagy 

állományjegyzékeket gyártani, amit aztán természetesen az elöljáró a feladat függvényében 

hagy jóvá. Ehhez igazodik a felszerelési jegyzék és minden más, ami ehhez szükségeltetik. De 

a szándék az, hogy egy feladat egy alegységé legyen. 

Amennyiben  a  feladat  megkíván  valamilyen  specialistát,  vagy  egy  speciális  kisebb 

csoportot, akkor ehhez az alegységhez, mint modul csatlakozik ez a csoport. Ilyen lehet itt az 

egészségügyi,  a  híradó,  és  még  más  területen  is  találkoztunk  ilyen  megoldással.  A 

szakbeosztásoknál ugyanaz a helyzet, mint az egyéni beosztások tekintetében, mivel általában 

ezek  egyéni  beosztásokat  is  érintenek.  Számtalanszor  előfordul,  hogy  keresünk  egy-egy 

specialistát,  vagy szükségünk van egy-egy specialistára  az adott  területen,  hogy például  a 

tűzszerészeket  említsem,  ez  a  legtalálóbb  példa  erre  a  területre.  Szintén  pályáztatás  útján 

teszik lehetővé az állományilletékes parancsnokok, hogy az állomány ebben a feladatban részt 

vegyen. Ugyanaz a helyzet, mint az előző a személyi beosztásoknál, itt is lehetősége van a 

parancsnoknak a kijelölésre is.

Másik  fontos  területe  a  kiválasztásnak  az  egészségügyi  kiválasztás.  Ezt  a  Honvéd 

Egészségügyi  Központ  alkalmassági  vizsgáló  intézete  végzi.  Ez  elsősorban  egészségügyi, 

pszichológiai  és  fizikai  alkalmassági  vizsgálatokat  foglal  magában.  De  ha  már  ehhez  a 

területhez  értünk,  engedjék  meg,  hogy  megjegyezzem:  kettősség  van  itthon  a  katonai 

alkalmasságot  illetően.  Hiszen  mind  a  három  területet  általában  is  vizsgálja  a  katona 

személyeknél az alkalmassági egészségügyi központ. Akkor is, amikor a békeállapotban kell 

katonának  lenni,  tehát  amikor  valaki  be  akar  kerülni  ebbe  a  szervezetbe,  meg  akkor  is 

vizsgáljuk, amikor  valamilyen  missziós területre  küldjük ki az embereket.  Valahol ez egy 

kettős mérce.  Megállapítottuk egy általános követelmény szintet,  ami mindenkire igaz, aki 

ebben a testületben akar szolgálni. És létrehoztunk egy másik fajta mércét, és elneveztük T 

1-2-3-4-nek,  attól  függ,  hogy  milyen  intenzitású  területre  akarjuk  kiküldeni  az  embert. 

Meghatároztunk ezeket a követelményeket. Igazából ez elég sok gondot okoz nekünk. 

A napi élet  gyakorlata  ezt a kettősséget nem nagyon tűri,  nem nagyon szereti.  De ha 

valaki alkalmas katonának, akkor az lenne alkalmas egyszer és mindenkorra, ha valaki nem 

alkalmas,  akkor  ne  legyen  alkalmas.  Ilyen  egyszerű  megfogalmazni  ezeket  a 

követelményeket. Persze a gyakorlati élet az nem mindig ilyen egyszerű. De ez a kettősség 
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fent áll, és szeretnénk, ha ezt a kettősséget valamilyen módon meg lehetne oldani, vagy fel 

lehetne oldani.

A felkészítés végrehajtásáról. Nagyobb létszámú kötelékeket az anyaalakulatok készítik 

fel. Ilyenek lehetnek a KFOR zászlóaljak, a PRT, vagy a különböző - vezérőrnagy úr által 

említett - támogató csoportok. Ezeket a saját anyaalakulataik készítik fel. Ezt a kifejezést nem 

nagyon szokta használni a katona, de arról van szó, hogy a szervezetszerű katonai szervezet 

végzi a felkészítést, ahova a kijelölt állomány tartozik, és általában a mai gyakorlat szerint 

ennek a katonai szervezetnek az állományilletékes parancsnoka az, aki felel a felkészítésért. 

Nem arról van szó, hogy minden feltételt neki kell odarendezni, odateremteni a felkészítéshez. 

Természetesen  az  ő  elöljáró  szervei  is  általában,  az  Összhaderőnemi  Parancsnokság  is 

természetesen  felelős  azért,  hogy  minden  körülmény  rendelkezésre  álljon  a  kötelékek 

felkészítéséhez, és ez meg is történik. Tehát nincs magára hagyva a parancsnok. 

Az egyéni beosztásokra történő felkészítéssel egy kicsit jobban állunk a tekintetben, hogy 

szervezettebbnek tűnik az a rendszer, egyszerűbbnek tűnik az a rendszer, amiben ez történik. 

Hiszen  évekkel  korábban  létrehoztunk  egy  béketámogató  kiképző  központot,  akkoriban, 

amikor  az  első  ilyen  feladataink  megjelentek.  Ez  a  kiképző  központ  komoly  gyakorlatot 

szerzett és komoly hagyományai vannak ebben a kiképző központban az egyéni beosztásokra 

készülő  katonák  felkészítésében.  Számtalan  elismeréssel  rendelkeznek,  ami  ezt  bizonyítja. 

Számtalan katona került ki ebből az intézetből műveleti területre, akik elismeréssel szolgáltak, 

elismerést kaptak ezen a területen.  Az Egyesült  Nemzetek Szervezete is deklarálta,  többek 

között a múlt év októberében, és megadta a további jogosítványt ennek a kiképző központnak, 

hogy  misszióihoz,  az  eddigi  tematika  szerint  megfelelő  embereket  készítsen  föl.  De 

hangsúlyozom,  ebben  a  kiképző  központban  az  egyéni  beosztásokra  felkészülőket  tartjuk 

számon elsősorban. 

A szakmai,  speciális  beosztásokra való felkészülés  általában azoknál  az alakulatoknál 

zajlik,  ahol  ennek  a  felkészítésnek  megvannak  elsősorban  technikai  lehetőségei.  Amikor 

valamilyen speciális berendezés kezelésére kell a katonát felkészíteni, akkor elviszik ahhoz az 

alakulathoz, ahol ilyen berendezés van, ha nem sikerült eleve onnan kijelölni a katonát, ahol 

azt a berendezést kezelik. A felkészítés eredményességét tekintve el kell mondani, hogy egyre 

fajsúlyosabb feladatokat kapunk a különböző műveleti területeken. Ha végiggondolják, ezek a 

jelek nem azt jelentik, hogy ez most nagyobb jelentőségű vagy kisebb jelentőségű feladat, 
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hanem egyszerűen  a  folyamatot  szerettük  volna  csak  itt  bemutatni.  Az első  feladatunk  a 

KFOR őrzés biztosító  zászlóalj  kapcsán nem volt  több mint  egy parancsnokságnak őrzés-

védelme. 

Nem szeretném lebecsülni, az első időszakokban nem volt ez könnyű feladat, amikor a 

fenntartás körülményeit is nekik kellett megteremteni. Először ezeket a feladatokat láttuk el. 

Ha igazából a katona ettől elvonatkoztat, és csak a szakma szemüvegén keresztül figyeli a 

feladatokat,  akkor  azt  mondjuk,  hogy  az  őrzés-védelemi  feladat  nem  volt  túlságosan 

bonyolult, és nem volt túlságosan kihívó. Magát a feladatot a körülmények azért még kicsit 

árnyalták. Aztán amit nagyobb intenzitású műveleti területen oldottunk meg, az a szállítási 

feladat volt. A szállító zászlóalj iraki tevékenysége. Ez már más körülmények között zajlott. 

Egy  olyan  hadműveleti  területen,  amelynek  az  intenzitása  nem volt  összehasonlítható  az 

előzőével. És természetesen eljött az ISAF missziók sora, amikor a PRT vagy a nemzetközi 

repülőtér irányítása a feladat. Látható, hogy nemcsak pusztán arról van szó, hogy ez már egy 

másfajta  feladat,  másfajta  területen  más  kihívásokkal,  hanem  arról  is  szó  van,  hogy  a 

veszélyeztetettség  foka teljesen más,  és ha lehet  mondani,  akkor  nem könnyebb a feladat 

napról-napra, hanem talán nehezebb. Ide lehet sorolni természetesen a különböző támogató 

csoportokat és a műveleti feladatokat ellátókat is. Mégis az eredmények közé sorolnám, hogy 

a szövetséges együttműködés működik a felkészítésben is. 

Számos alkalommal van lehetőségünk NATO iskolában pl.: Oberammergauban képezni 

azokat a beosztásokra készülőket, akik műveleti területekre kerülnek. De más németországi 

bázison  is  van  lehetőségünk  arra,  hogy  a  műveleti  területre  utazó  csoportjainkat, 

alegységeinket  szövetséges  keretek  között,  együttműködve,  a  feladatban  jártasabb 

szövetségesekkel együtt  készítsük fel. Természetesen az is az eredmények közé sorolandó, 

hogy egyre többen jártak kint műveleti területen és, hogy ha nem is marad meg mindig egy-

egy alegység együtt, amikor a műveleti területről hazajön, de azok a katonák, akik a műveleti 

területről hazakerülnek, azok hozzák magukkal a tapasztalatukat, és van lehetőség átadni a 

többieknek, amikor erre sor kerül. 

Nem szívesen beszélünk erről, mert talán egy kicsit mumusnak tartjuk, és nem is divat 

erről  beszélni,  sem  katonaberkekben,  sem  a  civil  társadalomban,  hogy  bizony  ennek  a 

tevékenységnek vannak kellemetlen velejárói is. Ezek a veszteségek. És lehet, hogy egy kicsit 

durván hangzik, vagy nem szokott ehhez a mi társaságunk füle, vagy a mi fülünk, hogy ez így 
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elhangozzék, ilyen körben, hogy a mi veszteségi mutatóink alacsonyak. Egy is sok, én ezt 

nagyon jól tudom, higgyék el. Együtt érzek azokkal, akiket ez érint, vagy akik ezt gondolják. 

Viszont azt mégis csak ki kell mondanunk, hogy fajlagosan is kicsi a mi veszteségünk. Tehát 

arányait tekintve is kicsi a mi veszteségünk, ahhoz képest, mint amit az előző előadás során 

láttunk. Ez így igaz. És valahol a felkészítés eredményeként el lehet mondani, nem biztos, 

hogy csak a felkészítés eredménye, de akkor az egyik eredménye ez is. Vagy a felkészítésnek 

része van abban, hogy ilyen kevés a veszteségünk.

Természetesen számos elismerés is szól a magyar katonák, a magyar alegységek, magyar 

katonai  szervezetek  tevékenységéről  különböző  műveleti  területeken.  Milyen  pozitív 

tapasztalataink  vannak  e  területen?  Az  a  tapasztalat  a  felkészítést  illetően,  hogy  a  régi 

feladatok, régi ismert missziók esetében egyszerűbb és célirányosabb volt a felkészítés. Ez 

annak a következménye, hogy az ott megszerzett tapasztalatok az évek folyamán beépültek a 

felkészítés rendszerébe és így nincs különösebb eltérés, és nincs különösebb probléma. 

A korábbi váltások a hazahozott tapasztalatokat átadják az állománynak, és segíti a kint 

lévő  állomány  is  az  itthoni  felkészítést.  Rendszeres  a  konzultáció,  a  véleménycsere,  az 

információcsere  a  tekintetben,  hogy  milyen  feladatokkal  találkoznak,  hogy  mi  okoz 

nehézséget, és hogyan célszerű szerintük korrigálni az itthoni felkészítést. Az előző váltásban 

dolgozók részt vesznek a következő váltások felkészítésében. A törzsben dolgozók útmutatása 

is  nagyon fontos  nekünk, hiszen egy kicsit  felülről  látják azokat  a  problémákat,  azokat  a 

feladatokat, ami az adott műveleti jelentkezhetnek. Ennek megfelelően hasznos útmutatásokat 

tudnak adni a felkészítés további menetét illetően.

A külföldi tanfolyamok nagyban hozzájárulnak ahhoz, hogy szövetséges keretekben meg 

tudjuk oldani feladatainkat különösebb probléma nélkül. Megismertük azokat az eljárásokat, 

amelyeket  a  szövetségesek  alkalmaznak.  Azok  a  szövetségesek,  akikkel  együtt  kell 

dolgoznunk egy adott területen, sőt az együttes felkészülés egy olyan további lépés, amit ezen 

a területen alkalmazunk. Még jobban összehoz bennünket a feladatot végrehajtókkal, és ennek 

a hasznát, pozitív tapasztalatait a mindennapokban is látni fogjuk, mikor már ismerik egymás 

azok a katonák, akik egy feladaton dolgoznak.

Természetesen nem szeretném elhallgatni azt sem, hogy mivel küzdünk, mert hiszen van 

bőven a feladat körül elrendezendő dolgunk. Az elsők között szeretném megemlíteni, hogy 
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nincs nekünk egy olyan deklarált központi kiképző szervünk, szervezetünk, vagy egy olyan 

mobil  kiképző csoportunk,  amelyik  a  nagy létszámú missziók  felkészítését  el  tudná látni. 

Ennek most látjuk igazán a hiányát, amikor is az előd anya katonai szervezetként aposztrofált 

katonai  szervezeteink  létszámhiánnyal  küzdenek.  Egyszerre  kell  megoldani  az  állomány 

kijelölését, és felkészülését, és egyszerre kell megoldani a felkészítését is. Az egyik kell, hogy 

készítse a másikat. Nem készülhet önállóan az, aki erre a feladatra kimegy. Nem készítheti 

saját magát. Mert hiszen a parancsnokot is fel kell,  hogy készítse valaki, nagyon egyszerű 

oknál fogva. Nincs olyan katonai szervezetünk, amelyik ezt magára tudná vállalni.

A  másik  jellemző  folyamat  mostanság,  hogy  a  katonai  szervezetek  az 

alaprendeltetésükből származó feladatokat is – ha úgy tetszik – a hagyományos felkészítést is 

háttérbe szorítva oldják meg a műveleti területre kimenők felkészítését. Itt torzul a kiképzés 

filozófiája, ha tetszik, ha nem, ezt ki kell mondani. Az alaprendeltetés nagyon fontos ahhoz, 

hogy a  katonából  katona  váljék.  Nagyon  fontos,  hogy az  országvédelmi  feladatokat  meg 

tudjuk oldani.  Nagyon fontos abból  a szempontból,  hogy számos olyan  katonai  ismeretet, 

jártasságot, készséget megtanuljon, ami a műveleti területen is fontos számára. 

Tehát nem a levegőben lóg sem a missziós felkészítés, sem az alapképesség kialakítása. 

A kettő valahol egymásra kell, hogy épüljön, és az én véleményem az, hogy a legfontosabb az 

alapképesség megszerzése és kialakítása,  és erre a speciális  képességeket,  akár a műveleti 

területen való feladat végrehajtást is, mint a tortára a habot rá lehet illeszteni. Az alapképesség 

nagyon fontos. Emlékezzenek egy példára. Nem is olyan nagyon régen történt, mint amikor a 

25/85-ös  zászlóaljunk,  az  úgynevezett  gyalogszázadunk  kint  volt  Kabulban.  Változott  a 

feladat, és a továbbiakban már nem e szerint feladat szerint végezte a tevékenységét.

A PRT teljesen más mentalitást követelt és teljesen más feladatsor követelményei szerint 

oldották meg. Ezeknek a katonáknak, akik egyébként jól felkészült, kiváló alapképességgel 

rendelkező katonák, nem okozott gondot egyikből átlépni a másikba. De ha csak az egyiket 

tanítottuk volna meg vele és nem rendelkezett volna megfelelő alapképességgel, és csak arra 

lett volna képes, amit Kabulban elvártak tőle, akkor nagyon nehezen tudtuk volna megoldani 

a másikat,  a PRT feladatot.  A legfontosabb az alapképesség és erre  lehet  más képességet 

felaggatni, és hogyha háttérbe szorul az alapképesség kialakítása, akkor egyszer elérünk oda, 

amikor nincs mire rátenni a többi feladatot, hiányoznak az alapképességek.
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További  probléma,  hogy nincs  elegendő,  és  itt  elsősorban – szeretném hangsúlyozni, 

hogy  helyi  problémáról  beszélünk  –  nincs  elegendő  logisztikai  kapacitás  a  felkészítés 

kiszolgálására. Leghatásosabb példa a szolnoki helyzet, a BTKK, az előbb említett kiképző 

központ, és a 86-os helikopter kiképző bázis problematikája. Nem a parancsnokok szándékán 

múlik a dolog, hanem az objektív helyzeten. A helyőrségi logisztikai támogatás a 86-os bázis 

feladatkörébe  tartozik.  Csakhogy nincs hozzá  kellő  állománya,  hogy egyszerre  kiszolgálja 

saját  magát,  a  bázison  folyó  repüléseket,  ejtőernyőugrásokat,  és  még  nagyon  sok minden 

mást. Nincs hozzá kapacitása, hogy a BTKK hagyományos egyéni felkészítését kiszolgálja, és 

mondjuk, kiszolgálja a különleges műveleti alaptanfolyamot is, és még kiszolgálja valamilyen 

másik csoport felkészítését is. Erre értendő a helyi probléma. 

Lassúak a közbeszerzési eljárások. Ismét csak a Topor alezredes úrra fogok hivatkozni, 

aki meg tud engem erősíteni abban, hogy jelenleg is van olyan műveleti terület,  van olyan 

csoportunk, akinek az oda szükséges felszerelését nem tudtunk biztosítani. Ennek az az oka, 

hogy az eljárások ilyen  lassúak.  Nem tudom, hogy eretnekségnek számítana-e az,  hogyha 

mondjuk  az  ilyen  misszióhoz  szükséges  hadfelszerelések  egy  része  kikerülhetne  a 

közbeszerzési eljárás alól. Más országok ismerik ezt a technikát, én nem hiszem, hogy nálunk 

ezt kellő szándékkal, akarattal nem lehetne megoldani.

A felkészítést is befolyásolja, hátráltatja a lassú közbeszerzési eljárás. A katonát azzal a 

felszereléssel kell felkészíteni, amivel a feladatát meg akarjuk oldani. Ha ehhez kell neki egy 

dugattyús  puska,  akkor  annak  ott  kell,  hogy  legyen  a  kezében.  Ha  kell  hozzá  egy 

védőmellény,  amiben állandóan lennie  kell  a  feladat  végrehajtása során,  akkor  abban kell 

megtanulnia mozogni. Olyan alakú, súlyú, olyan jellemzőkkel rendelkező védőmellény kell 

neki, amivel a műveleti területen is rendelkezni fog. És még sorolhatnám, katonaemberek, 

bizonyára tudják, miről van szó, nem szeretném ezt ragozni.

A honvédség modern eszközeinek jelentős része a misszióban van és nem itthon. Ez a 

felkészítés szempontjából ugyanaz a probléma, mint amit az előbb említettem.  Néhány napja 

nézhettem a  Rába gépjárműprogram egy bemutató  foglalkozását.  Ott  tételesen  százalékra, 

darabszámra felsorolták logisztikus kollégáink, hogy melyik került már be a rendszerbe, hol 

vannak ezek  az  eszközök.  Kimutatták,  hogy az  eszközök nagy része  kint  van  a  missziós 

területeken. Az itthoni felkészítéssel megint csak valamilyen probléma lesz, vagy van.
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Azt is  el  kell  mondanom,  hogy lassú a  tapasztalatok beépítése a kiképzésbe.  Nagyon 

sokan azt  mondják,  hogy ez  azért  lassú,  mert  nincsenek hagyományai  nálunk.  Szeretném 

megnyugtatni  a  kedélyeket,  hogy e  tekintetben  nem erről  van  szó.  Hagyományai  mindig 

voltak  a  tapasztalatok  gyűjtésének,  értékelésének  és  visszafordításának  a  képzésbe.  Csak 

ennek  a  szervezeti  keretei  nem léteztek  soha.  Mindent  rábíztunk  a  parancsnokra  és  meg 

akartuk oldani a hierarchia alacsonyabb, magasabb fokán álló parancsnokkal ezt a kérdést. 

Nem lehet megoldani így. Ennek a szervezeti sejtjei az Összhaderőnemi Parancsnokságon is 

kialakultak,  és  úgy  tudom,  hogy  a  honvéd  vezérkar  is  azon  gondolkodik,  hogy  a 

tapasztalatgyűjtés,  értékelés  és  ennek  a  visszaforgatása  kapcsán  a  szervezeti  egységet  is 

kialakítsa,  ennek a munkarendjét is meghatározza.  Reméljük a folyamat egy kicsit  fel fog 

gyorsulni.

Van  még  néhány  probléma,  amit  nagyon  röviden  szeretnék  érinteni.  Egyre  nagyobb 

létszámot követelnek a missziók, és ehhez hozzá kell számolni a tartalékokat is, hiszen erre is 

szükség lehet. A nem rendszeresített beosztásokra a felkészítés elég bonyolult,  és időnként 

meg kell keresni más szerveket – például a Köztársasági Őrezredet és más szervezeteket, akik 

velünk együttműködve tudnak részt venni a mi szakembereink képzésében. Nagyon kevés 

előzetes információ áll  rendelkezésre egyes esetekben, elsősorban az egyéni  beosztásoknál 

van erről szó. Nem érkezik haza a műveleti területről korrekt információ e tekintetben, hogy 

milyen feladatokra, milyen beosztásba várják az embert, és mi lesz a munkaköri kötelessége? 

Ezután gyakran utána kell menni, és ez elég hosszú időbe telik. Ennek következménye, hogy 

az  ilyen  beosztások  esetében  inkább  a  műveleti  terület  jellegzetességeit  hangsúlyozza  a 

felkészítés  és  nem  a  konkrét  feladatot.  Nehezen  tervezhető  kiképzési  rendről  beszélünk, 

amikor  a  különböző  létszámhiányok  befolyásolják  az  alegységek  kiválasztását,  vagy 

kijelölését.

Néhány vélemény,  és maradnék a vélemények kifejezésnél.  A szakma azt fogalmazza 

meg, beleértve az alárendelt alakulataink kiképzéssel foglalkozó, vagy éppen a misszióban 

szolgálatot  teljesítő emberek véleményét  is,  hogy missziós feladatot vállalni csak meglévő 

képesség mellett szabad. Akkor vállaljunk el egy missziót, amikor erre a képességünk meg 

van,  vagy belátható  időn  belül  meg  lesz.  Új  feladatok  vállalása  és  a  készenlét  a  feladat 

teljesítése közötti időszükséglet a mostani állapotok szerint kb. kettő év. Nagy súllyal esik a 

latba a közbeszerzési eljárás, ebben az esetben. 
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A különböző beszerzési, szervezési és egyéb problémák miatt gyakran előfordul, hogy a 

kiképzés időszakában már más feladatokat is kénytelenek vagyunk megoldani. Időnként még 

az ember sincs meg mindenhol, amikor a kiképzésre kellene sort keríteni. Időnként a kijelölt 

feladatra  készülő személy még nem rendelkezik  a megfelelő  jogosítványokkal,  akárcsak a 

nemzetbiztonsági  ellenőrzés  eredménye  nincs  meg,  vagy  mondjuk  nem  zárult  le  az 

egészségügyi vizsgálata. Ez is egy olyan probléma, ami a kiképzés kezdetén, ha nincs meg, 

akkor gond, mert  a kiképzésről azokra a napokra, amikor  ezeket  a vizsgálatokat  elvégzik, 

vagy ismételten elvégzik, őt el kell engedni, és ki fog esni abból a sodrásból, ami éppen akkor 

zajlik.

Köszönöm szépen megtisztelő figyelmüket!

Dr. Kuti Ferenc:

Nagyon szépen köszönjük,  és  annyit  kérek,  hogy Huszár  ezredes  úr  ne is  mozduljon 

innen, mert úgy gondolom, hogy sokunkban fogalmazódtak meg kérdések.  Úgy hiszem, ha 

van valami, ami igazán tudja borzolni a kedélyeket, akkor ez a kiképzés, kijelölés, kiválasztás, 

felkészítés, anyagi és mindenféle biztosítás. Az amire tud válaszolni és vélhetőleg válaszolhat 

Huszár ezredes úr, akkor azokat a kérdéseket tegyük fel most neki.

Kérdések  -  válaszok, hozzászólások

Topor István alezredes hozzászólása:

Topor  István  alezredes  vagyok  az  Összhaderőnemi  Parancsnokság  Hadműveleti 

főnökének a helyettese. Benkő vezérőrnagy úr közvetlen irányítása mellett próbálja az én kis 

csapatom a misszióba menő, új misszió esetén a megalakítással kapcsolatos tevékenységet 

végezni,  illetve  a  meglévő  misszió  esetén  a  váltásokat,  kint  a  műveleti  területeken  lévő 

katonákkal a közvetlen kapcsolatot tartani. Többször megszólított ezredes úr. Én most nem 

teszek fel kérdéseket. Azt gondolom, hogy badarság lenne, ha most egymás között kérdéseket 

tennék fel. Együtt dolgozunk ebben a tekintetben. 

Említetted  a  kijelölést,  kiválasztást,  az  ezzel  kapcsolatos  tevékenységet.  Mondok egy 

egyszerű példát, hogy milyen helyzetben vagyunk. Nem Afganisztánra vonatkozik, Ciprusi 

misszió. Aki ismeri a ciprusi missziót,  84 katonánk szolgál ott. Gyakorlatilag az állomány 

összetétele  bő  egy  szakasznyi  szerződéses  legénységi  állomány,  aki  lövész  beosztásokba 
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megy,  a  többi  állomány  az  vagy  a  szlovákokkal  közös  zászlóaljtörzsben,  vagy  külön 

törzsbeosztásokban szolgál. Alapkövetelmény, hogy önként jelentkezés alapján vállalják el a 

katonák a szolgálatot az ENSZ misszióban.  Alapvetően egy év a szolgálati  idő. Mi fél év 

plusz fél  éves szolgálatot  tudunk jelen törvényeink  alapján ellátni.  Ezt  a  84 főt félévente 

keresztváltással,  úgynevezett  keresztváltással  rotáljuk.  Nagyjából  40-45  embert  –  ez 

különböző dolgoktól függ – váltunk félévente. 

Most zárult le a pályázat a következő márciusi váltásra. Nyilván szükséges – hogy ezt a 

pályázatot  mi el  tudjuk fogadni – az adott  állományilletékes katonai  szervezet parancsnok 

támogatása  is,  hogy  valóban  akár  szakmai,  vagy  egyéb  emberi,  vagy  egyszerűen  csak  a 

katonai terület elfoglaltság alapján támogassa. Jelen pillanatban ott állunk, olyan 40 embert 

kell  átadnunk  márciusban,  tíz  olyan  beosztásra,  amire  nem tudunk jelöltet  állítani  önként 

jelentkezés alapján. 

Tehát a szükséges lépés az, hogy a katonai szervezet parancsnokokat megszólítsuk első 

lépésben, hogy akinek a papírjára valamilyen indok alapján ráírta, hogy „nem támogatom a 

misszióba menetelét”,  változtassa meg a döntését – a mi ráhatásunkra – és támogassa. De 

tudok példát mondani más korábbi szintén ciprusi váltással kapcsolatban, ahol azt mondtuk, 

hogy nem tudunk jelöltet állítani valamilyen speciális szakbeosztásra, és a kint lévő ember, 

akinek azt mondta a parancsnoka, hogy fél év után sajnos haza kell jönni, mert más lesz a 

feladata.  Ekkor  az  összhaderőnemi  parancsnok  azt  mondta:  én  a  parancsnok  döntését 

felülbírálom. A Magyar Honvédség a Magyar Köztársaság érdeke az, hogy ez a katona fél 

évig kint maradjon továbbra is. Tehát ilyen helyzetben vagyunk.

Nem beszélünk arról, ami nem az Összhaderőnemi Parancsnokság felelősségi köre, de 

számba  kell  venni  ezeket  a  különböző ENSZ, EBESZ,  más  nemzetközi  szervezeteknek a 

beosztásait.  Ezek közül  több fegyvernélküli,  vagy talán  tartalékosok is  jobban számításba 

jöhetnek,  ahol  szintén  jelölteket  és  beosztásokra  embereket  kell  adnunk,  ez  is  nagyjából 

százas létszám. 

Térjünk vissza Afganisztánra. Rengeteg őrnagyi, századosi, főhadnagyi, vagy jól képzett 

tiszthelyettesi, zászlósi beosztást igényelnek. Tehát ha a 240 fő összetételét megnézzük, akkor 

nagyon nagy az a létszám, ami törzskari szervezet, és nem illeszthető be az itthoni szervezési 

rendbe. Ha megnézünk egy OMLT-t, létszáma 45 fő, amelynek feladata egy afgán zászlóalj 
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mentorálása, és ez a 45 fő áll magának az afgán zászlóaljtörzsének parancsnok, személyügyi, 

felderítő,  hadműveleti,  logisztikus,  kiképzési  vezetőjének  a  mentorából,  kinek  a  szakmája 

csúcsán lévő embernek kell lenni. Képes legyen oktatni, megtanítani, mentorálni, szó szerint 

azt  az  embert,  hogy  a  saját  zászlóaljával  hogyan  végezze  a  tevékenységet.  Az  afgán 

századoknak  a  mentorai  századosok,  őrnagyok,  jól  kiképzett  törzsőrmesterek,  zászlósok. 

Tehát ha ezt mind összeadjuk, akkor gyakorlatilag egy itthon jól működő lövész zászlóalj 

teljes vezetését le kell söpörni, ami a 45 fős OMLT biztosítja. Tehát elmondható, hogy nem 

hagyományos hadviselés folyik ebben a térségben, azért  itt  a béketámogató,  válságreagáló 

műveletek  más  összetételű  szervezeteket  követelnek,  és  így  küzdünk  ezekkel  a 

létszámhiányokkal.

Wágner Péter kérdése:

Én a felkészítésnek csak az Afganisztánnal kapcsolatos részét látom, és ott is csak azt, 

ami az én szakterületem, amikor  nem a katonai  felkészítése megy a katonáknak, hanem a 

társadalmi,  politikai  része.  Én másfél,  két éve gondolkozom azon,  hogy mitől  függ, hogy 

engem meghívnak egy ilyen felkészítésre, vagy nem, mert nem hívnak meg az összesre. Az 

ember  gondolkodik,  lehet,  hogy  múltkor  unalmas  volt  az  előadás,  vagy  túlságosan 

megbántottam a katonákat. Most végre megértettem, hogy mi lehet ennek az oka. Hogy ezek 

az  anyaszervezetek  képzik  ezek  szerint  a  saját  egységeiket.  Ezért  én  hiába  tartok  egy jó 

előadást, hiába akarna valaki meghívni, csak attól függ, hogy meghívnak-e legközelebb, hogy 

van-e ismerősöm annál az adott alakulatnál. 

A probléma az, és a kérdésemet most elmondom, hogy mikor lesz meg ez a központi 

kiképző szerv. Mert a probléma az afganisztáni misszióval szerintem az, hogy ez veszélyes, és 

egy katona minél inkább olyan beosztásba kerül, ahol afgánokkal kell interakcióba lépnie, és 

minél magasabb beosztásba kerül, ahol a pozíció egyben egy kicsit ilyen politikusi pozíció, 

tehát  a  parancsnok  már  nemcsak  szimplán  egy  parancsnok,  mert  annak  valamikor 

politikusnak kell lenni. Annál fontosabb lenne az, hogy ezek az emberek arra is kapjanak egy 

nagyon alapos felkészítést, hogy mi vár rájuk Afganisztánban, milyenek az emberek, hogyan 

viszonyulnak  hozzájuk.  Milyen  konfliktusok  vannak,  és  milyen  konfliktusok  nincsenek. 

Rengeteg sztereotípia van a katonákban, és egyébként a magyar lakosságban is, és nemcsak a 

magyarban,  hanem  a  nyugati  lakosságban  az  afgánokról.  Ezeknek  a  sztereotípiáknak  a 

leépítése nagyon fontos lenne ezeknek a feladatoknak a jó ellátásához. 
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Azt gondolom,  hogy minél  inkább valaki  egy pozícióba kerül,  annál  fontosabb,  hogy 

annál többet kapjon. Tehát azt gondolom, hogy azok a katonák, akik kimennek és műveleti 

csoportba  fognak  kerülni,  az  egyik  feladata  biztos,  hogy  az  lesz,  hogy  elbújjon  és  csak 

távcsővel nézze az afgánokat, a másik pedig az lesz, hogy ott az afgánokkal együtt teázzanak. 

Akiknek az lesz a feladata, hogy naphosszat, hónapokat töltsenek együtt afgánokkal, fontos, 

hogy ne bukjanak ki az első héten a lábszaguktól és a szájszaguktól. Ezeknek a katonáknak 

még  alaposabb  és  még  hosszabb  felkészítést  kellene  kapni  arról,  hogy  kell  viszonyulni 

ezekhez az emberekhez. 

Magyarországon elég kevés olyan ember  van, szerintem, aki civilként  találkozott  már 

afgánnal.  Aki  együtt  vacsorázott  mondjuk  egy  földműves  emberrel,  vagy  aki  Baghlan 

tartományban  egy  tanítóval  úgy  beszélgetett,  hogy  nem  volt  rajta  egyenruha.  Én  ezért 

szeretném azt valahogyan javasolni, főleg ha ezek az egységek ki fognak menni, hogy ezt a 

pár embert keressék meg, és adjanak nekik lehetőséget arra, hogy hosszabban tarthassanak 

előadást,  és hosszabb felkészítést nyújtsanak ezeknek a katonáknak, akik ebbe a pozícióba 

fognak kerülni. Azt gondolom, ahogy a rendőrökkel való pozitív és negatív tapasztalatok is 

jelzik,  mi  is  könnyen  megbánthatjuk  az  afgánokat  egy  egyszerű  mondattal,  egy 

napszemüveggel, és ennek a vége az lehet, hogy ez újból magyar katonák életébe fog kerülni. 

A kérdésem ismét az, hogy mikorra tervezhető ennek a központi kiképző létesítménynek a 

létrehozása?

Huszár ezredes válasza:

Szeretném  két  dologban  is  megnyugtatni.  Az  egyik  az,  hogy  Önnel  személy  szerint 

senkinek semmilyen  problémája  nincs,  legyen  teljesen nyugodt.  Nagyon hasznosnak ítélte 

meg  a  felkészülő  társaság,  több  felkészülés  kapcsán  is  azokat  az  ismereteket,  amelyeket 

sikerült  átadni.  Másrészt abban is  szeretném megnyugtatni,  hogy Önt is és a szakterületet 

művelő  más kollégáit  is  természetesen  időről-időre meg fogjuk kérni arra,  hogy legyenek 

részesei ennek a felkészítésnek, velünk együtt dolgozzanak. Hiszen kicsit más szemszögből 

látják a dolgokat, mint a katonák. Ez nekünk nagyon fontos. De ami a „mellőzést” jelenti, 

annak egyszerűen az is lehet az egyik oka, hogy a mi katonáink, a mi szakembereink is egyre 

többet vannak kint a területen. Számos tapasztalat, mint utaltam rá bekerült a rendszerbe. Van 

itthon már négy olyan parancsnokunk a PRT területéről konkrétan, akik az idejük nagy részét 

azzal töltötték, hogy a tapasztalataikat rendszerezzék, és próbálják átadni az állománynak és 

ez sikerül is. 
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Másrészt van egy olyan szervezetszerű egységünk, amit úgy hívunk, hogy CIMIC, ami a 

társadalmi civil kapcsolatokat működtető főnökségünk, ez az Összhaderőnemi Parancsnokság 

szintjén. 

Van  egy  olyan  társaság  is,  aki  a  különböző  műveletekkel  foglalkozik,  a  műveletek 

előkészítésével foglalkozik ezen a területen. Számos erőfeszítést tettünk az elmúlt évek során, 

hogy ezen a területen  dolgozó szakemberek járjanak kint a  területen,  ismerjék meg,  hogy 

miről  is  van  szó.  Másrészt  a  szövetségesekkel  együttműködve  kihasználják  a  lehetőséget, 

hogy NATO iskolákban, velük együttműködve jussanak hozzá ezekhez az ismeretekhez, és 

ennek a gyakorlati megvalósításához. Ezek az emberek egyre képzettebbek ezen a területen, 

és katona számára legszükségesebb ismereteket át tudják adni. Megszaporodott a területen 

mind  a  két  irányban  a  szakemberek  száma,  és  többé-kevésbé  egy-egy  területen  elég  jól 

elmélyedtek ebben a dologban, egyre több ismeretet tudnak átadni.

Visszatérve az eredeti kérdésre, hogy mikor is hozzuk létre ezt a központi szervezetet? Én 

azt gondolom, hogy nem kell új katonai szervezetet létrehozni e tekintetben, mert létezik a 

Bakony  Harcképző  Központ  Várpalotán.  Csak  ennek  a  szervezetnek  a  struktúrája  és  a 

képességei nem egészen olyanok, hogy be tudja fogadni valamennyi felkészítést. Lehet ezen 

alakítani, én úgy gondolom. Lehet olyan képességeket megteremteni nála, ami már részben 

megvan,  ez  továbbfejlesztve,  vagy  új  képességeket,  amire  szükségünk  van,  és  lehet  az 

állományt nagyobb kötelékekkel való foglalkozásra is alkalmassá tenni. Ennek a logisztikai, 

anyagi hátterének az egy része is megvan. Tehát igazából nem kell új kreációval előlépni.

Dr. Simicskó István hozzászólása:

Köszönöm szépen a lehetőséget és a meghívást. Nem szeretnék hosszas hozzászólással 

élni,  hiszen a  politikusok így is  túl  sokat  beszélnek.  Számomra nagyon  hasznos,  hogy itt 

lehetek.  Most  többek  között  itt  Huszár  alezredes  úrnak  a  javaslatai,  illetve  a  kivetített 

különböző  képek,  amik  a  problémákat  megfogalmazták,  illetve  Topor  alezredes  úrnak  az 

őszinte fölvetése, ezek mind-mind olyan ismeret, amelyek egyébként eddig a Parlamentben 

gyakorlatilag  sohasem kerültek  elő.  Tehát  tudjunk erről,  hogy mi  a  probléma,  és  milyen 

gondok vannak,  és  miket  kellene  tenni.  A legérintettebbek,  akik  ott  voltak  kint  és  látják, 

tudják mi történik, és mire van szükség. 
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Mi mindig azt halljuk, hogy Önökkel minden rendben van. Az önkéntesek jelentkeznek, 

mindent  megkapnak,  a  legjobb  felkészítést,  a  legjobb  kivetést,  és  mindent.  Azonban  a 

motivációnál,  amikor  az  emberek,  a  katonák  jelentkeznek,  nyilván  több  szempont  játszik 

szerepet.  Én  most  nem akarok  itt  az  Önök  fejével  gondolkodni,  ámbár  tehetném,  hiszen 

magam is tartalékos őrnagy vagyok. Nyilván az ember, ha valamilyen feladatot akar vállalni, 

akkor mérlegeli, hogy mi az, ami neki kedvező és szakmailag nagy kihívás, meg tudja oldani, 

és előrébb tud lépni, jobb katonává tud válni, több feladat végrehajtására lesz általa képes. 

Ugyanakkor  nyilván nézi azt is,  hogy az ő áldozatvállalásához – hivatásos és szerződéses 

katonákkal  rendelkezünk – mennyi  pénzt  kap.  Az az alacsony fizetés,  amit  itthon kap,  az 

itthoni szolgálatért meg a missziós szolgálatért járó plusz jövedelem arányban van-e azzal a 

kockázattal, amit ő vállal. Nézzük-e azt, illetve vizsgáljuk-e azt, hogy mondjuk az ilyen típusú 

feladatok  végrehajtása  során  hol  állunk  a  nemzetközi  kötelékben,  ha  tetszik?  Tehát  a 

románokhoz,  a  szlovákokhoz,  az  amerikaiakhoz  képest  ebben a  fizetési  hierarchiában  hol 

vannak a magyar katonák?

Nyilván  nem feltétlenül  kiképzési  feladat  és  nem biztos,  hogy Ezredes  úrnak kellene 

céloznom. De ezt is néznünk kell, hiszen nem várhatjuk el a katonáinktól, pusztán az esküjük 

alapján, hogy feláldozzák életüket. Bármennyire is szeretjük az afgán barátainkat, szeretnénk, 

ha tisztességes nyugati demokrácia lenne. Valószínűleg, ahogy a Tábornok úr mondta ez még 

azért jó néhány száz évig el fog tartani. 

A kolléga megkérdezte a máktermesztést. Amíg ezt a problémát nem tudja megoldani a 

nemzetközi közösség, a NATO, vagy bárki más, addig az ott élő embereknek megélhetése 

ebből származik. Nagyon helyes, hogy mi nem veszünk részt ilyen típusú akcióban, mint mák 

termesztésnek a felégetésében, és nem tudom még miben. Az afgánok jórészt ebből élnek. El 

kell tartani a családjukat, gyerekeiket, ha ezt nem tudjuk rendezni, akkor valószínűleg nagyon 

nehéz lesz ezt az egész kérdést megoldani. Tehát építhetünk száz iskolát is, ha a megélhetésre 

nem teszünk javaslatot. Mindezt nem a magyar katonáknak kell megtenniük, nálunknál jóval 

nagyobbaknak és okosabbaknak. De ebben részt kell vennünk és segíteni kell ezt a munkát.

A kérdés lényege az, hogy az anyagi összevetésben hol állunk?

Huszár ezredes válasza:

Badarság lenne azt állítanom, hogy az anyagi javadalmazás az nem motivál bennünket, 

motiválja a katonákat. Mert hiszen a motiváció egyik lényeges eleme nálunk ez. De ez így van 

a világon, szinte mindenhol. Ha konkrét összeget nézzük, mert igazából pontatlan lennék, ha 
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most konkrét összeget kellene felsorolnom, akkor azt kell, hogy mondjam, nem vagyunk a 

legalján ennek a listának. Például a szlovákok a ciprusi ENSZ misszióban kicsit rosszabbul 

vannak ellátva,  mint  mi.  De nem mondhatjuk  azt,  hogy a  középmezőnyhöz  képest  is  jól 

állnánk. 

A mi helyi, itthoni viszonyainkhoz képest, azt mondom, hogy jelentős az a javadalmazás, 

amit kap a katona. Ez nemzetközi összehasonlításban, azért egy kicsit nem igazán állja meg a 

helyét, hogy finoman fogalmazzak. De hangsúlyozom, hogy az itthoni viszonyaink között az a 

plusz  juttatás,  vagy  az  a  plusz  anyagi  jövedelem,  amit  jelent  egy-egy  misszió,  az  itthon 

jelentős. 

Nagyon jelentős akkor, hogy ha – engedjék meg, hogy egy kicsit visszanyúljak arra a 

szolgálati helyre, ahol korábban szolgáltam, az Debrecen. A Hajdú-Bihar, Borsod, Szabolcs-

Szatmár környékéről volt a katonák zöme. Igaz ez a katonai szolgálatra általában, és igaz a 

missziókra  is,  hogy  az  ottani  munkaerőpiaci  feltételek  nagyban  meghatározzák,  hogy 

mennyien  mennek  katonának  arról  a  környékről.  Mint  az  ország  más  környékéről  is 

természetesen. Ott egy kicsit többen, mint máshol. 

De tudni kell, hogy annak a szabolcsi, vagy borsodi, észak borsodi katonának a háttere, a 

családi  háttere,  az  egy  működőképes  családi  háttere  volt  otthon.  Magyarul  működött  és 

működik a háztáji gazdaság.  Annak a szakasznak az első részében, amikor ő kezd katona 

lenni fiatalemberként, akkor ott az első 3, 5, 8, 10 év az az időszak, amikor még a szülei is 

olyan korban vannak, – ez az ottani beszélgetések során derül ki – amikor a szülők még ott 

vannak a hátuk mögött. A feleség is ott van esetleg a kicsi gyerekekkel a hátuk mögött, és 

amíg ő távol van, valahol külföldön, addig működik a háztáji gazdaság, ami szintén plusz 

jövedelem  a  családnak.  Ezzel  kiegészítve,  hogy  kap  egy  „normális”  fizetést,  kap  egy 

javadalmazást a misszióért, és még plusz működik mögötte a háztáji gazdaság. 

Ez a három jövedelmi forrás olyan helyzetbe hozza a családot, hogy halad a család előre. 

Sikerül  egy  kis  házat,  autót  venni,  nevelni  a  gyerekeket,  stb.  Amikor  valamelyik  ebből 

megszűnik,  felnőnek a  gyerekek  és  otthon kell,  hogy legyen  az  apa.  Nem tud elmenni  a 

misszióban,  vagy nem szándékozik már harmadjára,  negyedére elmenni a misszióba,  vagy 

megöregszenek a szülők és nem tudnak otthon annyit segíteni, amennyit korábban segítettek, 

vagy a gyereknevelés miatt a feleség nem tud annyit vállalni a háztáji gazdaságból, vagy a 
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jövedelemszerzésből,  akkor  kezdődik  a  probléma.  Ekkor  látjuk  igazán,  hogy  mennyi 

jelentősége  van ennek a jövedelemnek az itthoni  viszonyok  között.  Csak,  ezért  szerettem 

volna, ezt a példát felhozni. Összegezve a dolgot: nem vagyunk a legalacsonyabb szinten. A 

középmezőny alján vagyunk szerintem. Ez a nemzetközi összehasonlításban nem állja meg a 

helyét.

Szabó ezredes válasza:

A magyar gazdaságnak a teherbíró képessége nagyon befolyásolja azt, hogy a misszióban 

szolgálatot  ellátó  katonák  milyen  jövedelemben  részesülnek.  Pénzügyi  szempontból 

alapvetően két tételt kell megemlíteni. Az egyik az itthoni rendszeres fizetés, amit továbbra is 

juttatásként megkap a misszióban lévő katona. A másik pedig a missziós területen eltöltött 

időre számított valamilyen valutanemben, alapvetően amerikai dollárban kifizetett összeg. Ez 

a kettő ugye, ami meghatározó.

Most, hogy ezt a magyar viszonyokhoz nézzük, akkor ez jelentős összegnek fog tűnni. De 

ha például a PRT esetében,  Afganisztán északi régiójában szolgáló nemzeteket  nézzük, és 

azoknak a gazdasági teherbíró képességét, – németek, norvégok, svédek, horvátok – akkor 

már kicsit torzul a dolog, mert ugye azok a nemzetek kicsit nagyobb anyagi kiadást tudnak 

vállalni.  Hasonlóak az ott  szolgálatot  teljesítő  katonáknak a fizetésbeli  juttatásai,  tehát  az 

otthoni  fizetésüket  kapják.  Egyes  nemzetek  bizonyos  csökkentésekkel,  mivel  műveleti 

területek  veszélyeztetettsége  besorolásától  függő,  ők  kisebb-nagyobb  juttatást  kapnak  a 

területen való szolgálatért. Nem mindegy például, hogy ők euróban kapják a fizetést, mert az 

árfolyamkülönbség  mindjárt  adja  is  a  két  katona  közötti  különbséget,  ha  a  mondjuk  mi 

esetünkben  nézzük  azt.  A  magyar  orvos  csoport  Mazar-e  Sharifben  teljesít  szolgálatot, 

amerikai  dollárban  kapja  a  fizetését,  és  teljes  Mazar-e  Sharifben  mondjuk  euróban  van 

minden számolva. Tehát neki ott váltani kell a pénzét. Hasonló az eset a Kunduzi PRT-ban 

szolgáló magyarokkal. 

Dr. Kuti Ferenc:

Nagyon szépen köszönöm Szabó László ezredes úrnak, és Huszár János ezredes úrnak az 

elmondottakat. Ennek az első kétórás futamnak a végén had adjak szót Benkő tábornok úrnak 

az észrevételei megfogalmazására.

48



Benkő Tibor vezérőrnagy észrevételei:

Megpróbálok rövid lenni. Már csak ezért is jó érzés vezetőnek lenni, amikor a munkatárs 

saját maga felismeri, hogy sokat beszélt, és ugye már előre mondta, hogy majd meg fogom 

szólni, hogy már megint sokat beszélt. Tehát van valami értelme a közös munkának.

Az önkéntességgel kapcsolatosan, teljes mértékben igaza van a Topor alezredes úrnak. 

Az önkéntesség kérdésében általában nem a legénységi  állománynál  van a gond, hanem a 

hivatásos  katonáknál.  Ezt  is  meg  lehet  érteni,  hiszen  nagyon  sok  hivatásos  katona  kell, 

minthogy a hozzászólásban is lehetett érezni. A hivatásos katonák hosszú időn keresztül tagjai 

lesznek  ennek  a  Magyar  Honvédségnek,  és  van,  aki  már  három  misszióban,  meg  négy 

misszióban is kint járt. Nyilván azt mondja az ő családja: apukám jó lenne, ha most már itthon 

maradnál a szoknyám mellett, meg a gyerek mellett, jó lenne, ha együtt töltenéd a családdal 

az életed. Ez valahol érthető is.

De  vannak  kötelezettségek.  És  bizony ott  tartunk,  hogy nagyon  sok  esetben  azt  kell 

mondanunk a hivatásos katonának: Őrnagy úr, Önnek ebben a feladatban részt kell vennie. És 

onnantól  kezdve  önkéntes,  amikor  azt  mondja  az  őrnagy  úr,  vagy  a  százados  úr,  hogy 

értettem.  Tehát  ez nagyon fontos,  és a személyügyi  beszélgetésnél  ezt  mindig  beíratom a 

jegyzőkönyvbe.  Tehát  amikor  egészségügyi  szolgálattól  jönnek – a  HEK-től  –  én mindig 

megkérdezem, hogy önként jelentkezett? Mondja, hogy igen. Mondom mit ért az alatt? Hát 

szólt a főnököm, hogy menni kell. Tehát ez már nem önkéntesség. Igenis vegyük tudomásul, 

hogy ilyenek most már egyre gyakrabban lesznek.

Persze van olyan is, amikor azt mondtam az őrnagy úrnak, hogy mennie kell misszióba, 

és az őrnagy úr mondta, hogy hát ő nem akar. És amikor elküldtük egészségügyi vizsgálatra, 

akkor érvényes HEK orvosi vizsgálat mellett – amikor elment ezzel rendelkezett – visszajött, 

hogy külszolgálati feladat ellátására alkalmatlan. Na, most itt a másik probléma. Akkor mit 

tudunk kezdeni? Ezzel egyre gyakrabban fogunk találkozni. Nem szabad a homokba dugni a 

fejünket,  hogy minden  rendben  van.  Egyre  nagyobb  problémák  lesznek  ezen  a  területen, 

amire fel kell készülnünk. Lehet, hogy részben a megoldás az, amit a Simicskó képviselő úr 

elkezdett feszegetni. Az anyagi kérdés.

Áttérve erre az anyagi  kérdésre. Nincs rendben ez a dolog. Egyáltalán nincs rendben. 

Persze lehetne azt mondani, hogy – ahogy viccesen szokták mondani – meg vagyok elégedve 

49



a szerződéses legénységi állomány fizetésével, ő meg meg lenne elégedve az én fizetésemmel. 

Tehát végül is minden rendben van. De nem így van. Tény, hogy külszolgálata alatt a katona 

megkapja devizában az illetményét, és itthon megkapja valamennyi járandóságát. Ha az nem 

is sok, de megkapja, és ezt sokszor elfelejtik.

A  másik  ilyen  észrevétel.  Amikor  egy  alkalommal  kint  jártam  Afganisztánban,  épp 

Kabulban beszélgettem egy fiatal hölggyel, meg egy férfival, akik egyébként katonák, csak 

fizetés nélküli szabadságon vannak Kabulban. Elmondja a fiatal hölgy, hogy így keres 2000 

eurót, és amikor mellette ott áll a törzszászlós férfi, ő azt mondja, hogy igen én is keresek 

3200 amerikai dollárt. Ugyan ott, ugyanolyan veszélyeztetettségi környezetben. Jó, csak az 

egyiket  nem  a  magyar  állam  fizeti,  és  a  magyar  lehetőségek  képességének  figyelembe 

vételével. Ezt is figyelembe kell venni. Tehát amikor a Szabó ezredes úr azt mondja, hogy az 

ország teherbíró képessége ettől sem szabad elszakadnunk, de igenis nem szabad azt mondani, 

hogy minden rendben van, és a katonák csak jelentkezzenek, mert legyenek boldogok, hogy 

ez így helyes, és így jó.

Ugyanakkor Huszár ezredes úr említett egy dolgot. A hajdú-bihari, borsodi, a szabolcsi 

példával  kapcsolatosan.  Olvastam  egy  tanulmányt,  amit  a  Nemzetvédelmi  Egyetemen 

készítettek, kutatási felmérést. A kérdőíven szerepel az, hogy van-e másodállása a katonának, 

van-e egyéb jövedelemhez jutási lehetősége, stb. Nyilván a katona beírja a választ, hogy igen. 

Na, most nem mindegy, ebből milyen következtetést vonnak le. Azt mondják, hogy a katona 

bizonyos régiókban, tehát Békés, Csongrád, és még Bács-Kiskun megyében másodállásnak 

tekinti  a honvédelmi kötelezettségét,  másodállásként  vállalja a szolgálatot,  mert  elsődleges 

megélhetési lehetőséget az otthoni háztáji meg nem tudom milyen gazdaságokból származó 

jövedelme képezi. 

Nagyon-nagyon téves következtetés. Én azt mondom, hogy a katona azért jár kapálni, 

meg  permetezni,  meg  szüretelni,  meg  betakarítani,  mert  a  fizetése  mellett  szüksége  van 

kiegészítő pénzre, hogy el tudja tartani a családját, hogy megélhetését tudja biztosítani. Egy 

ugyanolyan eredményből két nagyon szélsőséges, ellentétes következtetés vonható le. Tehát 

én  erre  szeretném  a  figyelmét  mindenkinek  felhívni,  hogy  amikor  elkezdjük  ezeket 

vizsgálgatni,  próbáljunk  meg  beleérezni,  belegondolni  az  adott  személyeknek  a  helyébe, 

helyzetébe és körülményeibe. 

50



Teljesen jogos a felvetés, és teljes mértékben igaz, amit a Huszár ezredes úr elmondott, 

hogy  egyre  több  olyan  személy  van,  aki  nagyon  jó  felkészültséggel  és  tapasztalattal 

rendelkezik. Ugyanakkor nagyon fontos az, hogy ő elsősorban katona, katonai szemszögből, 

katonai  szempontok  alapján  értékeli,  elemzi  ezeket  a  dolgokat.  Minél  szélesebb  körű 

előadásokat hallhatunk, és más területekről, más felfogásban is megközelítve a kérdéseket, az 

csak hasznunkra válhat, ezért ez csak az együttműködésen múlik semmi máson.

Dr. Jávor Endre nyá. ezredes:

A Biztonságpolitikai és Honvédelmi Kutatások Központja Alapítvány kuratóriumának és 

ügyvezetésének nevében tisztelettel köszöntöm a konferencia valamennyi résztvevőjét. A mai 

konferencia  témája  alapján  engedjék meg,  hogy néhány – sokak által  bizonyára  ismert  – 

dolgot felidézzek. 

Az ENSZ által kezdeményezett és beindított békefenntartó tevékenységnek a lényege az 

volt, hogy az ENSZ soha nem foglalt állást, hogy kinek van igaza. Én voltam az első, aki 

Magyarország részéről ENSZ törzstiszti tanfolyamot végzett 1989-ben, Bécsben, és már ott 

azt tanították, hogy itt nem azt fogjuk vizsgálni, hogy ki a forradalmár, ki a kormánypárti, 

hanem saját erő, vagy nem saját erő. Tehát a békefenntartásban a lényeg nem az, hogy kinek 

van igaza, hanem a szenvedő fél, a végtelen, kiszolgáltatott polgári lakosság védelme. Én azt 

hiszem,  ennél  megtisztelőbb  katonai  feladat  kevés  van.  Felmerül  az  a  kérdés  is,  hogy  a 

békefenntartásnak,  ami  esetenként  fegyvertelen  szolgálatot  is  jelent,  miért  katonai  feladat, 

miért a hadsereg végzi. Azt hiszem, elmondhatjuk, hogy mindazok a szakmai ismeretek, és a 

szakmai  ismereteket  kísérő  emberi  tulajdonságok  szervezett  formában  máshol  nem 

biztosítható,  mint  a  hadseregben.  Én  ennek  szellemében  kívánok  további  jó  munkát  a 

konferenciának. Jó erőt és egészséget kívánok. Köszönöm szépen.

Szabó László ezredes: Az afganisztáni PRT-k munkájának eredményei és 

tapasztalatai a parancsnok szemszögéből  3  

Szabó László ezredes vagyok, az Összhaderőnemi Parancsnokság szárazföldi főreferense. 

Tavaly  2007.  január  25-től  szeptember  12-ig  Afganisztánban,  a  Magyar  Honvédség 

Tartományi  Újjáépítési  Csoport  II.  váltásának  a  parancsnokaként  tevékenykedtem.  Az 

elkövetkezendő előadás és néhány film, – ami kis élménybeszámoló is, hogy – alátámassza, 

3 Lásd még: 1. számú melléklet, 3. ábra
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és egy kicsit élénkebbé tegye az előadást,  meg a társaságot. Ez a beszámoló nem jöhetett 

volna létre anélkül, hogyha az elöljáróink, mint Benkő vezérőrnagy úr nem szavaztak volna 

nekem  bizalmat  abban,  hogy  mint  a  Magyar  Honvédség  Tartományi  Újjáépítési  Csoport 

parancsnoka  Afganisztánban  is  megmérettetésre  kerüljek,  és  a  hazai  iskolákon,  külföldi 

iskolákon  folytatott  tanulmányaimat,  azok  tapasztalatait  használva  bebizonyítsam,  hogy 

milyen vezető vagyok, vagy milyen vezető lehetek kint Afganisztánban. 

De nem jöhetett volna létre ez az előadás akkor sem, ha nem szolgáltak volna mellettem, 

illetve mögöttem olyan kiváló szakemberek, mint akik engedjétek meg, hogy most néhányat 

bemutassak közülük. Fekete László alezredes úr, aki a parancsnok-helyettesem volt. Csinga 

Mihály alezredes úr, aki a logisztikai főnököm volt, Vekszler Péter orvos őrnagy úr, aki az 

egészségügyi  főnököm  volt  Afganisztánban.  Molnár  Mihály  százados  úr,  aki  korábban 

felszólalt,  az  egyik  mission team-emnek volt  a parancsnoka volt  kint  Afganisztánban.  Ők 

azok, akik a hitelességét adják ennek a konferenciának. Helyszínről érkezett emberek tudnak 

tapasztalatokat,  illetve  információkat  átadni,  és  természetesen  mint  elöljáró  szervnek  a 

vezetője nem hagyhatom szó nélkül azokat a kollégákat sem, akik az előttem lévő, illetve az 

utánam lévő PRT III-ban szolgáltak, mint Solymosi őrnagy úr, Kerezsi őrnagy úr, és Hangya 

Gábor őrnagy úr.

Tehát nagyon sok olyan ember ül itt, aki személyes tapasztalatokkal bír, és a kérdésekre, 

illetve  a  felvetésekre  konkrét,  személyes  tapasztalatokkal  tud  választ  adni.  De  nem lehet 

figyelmen kívül hagyni  Szabó Péter őrnagy urat sem, aki az én időmben az Északi Régió 

Parancsnokság  törzsfőnökének,  Tokovicz  alezredes  úrnak  a  volt  segédtisztje.  Tehát  egy 

elöljáró parancsnoksági szintű megítéléssel is bír ez a csapat. Mielőtt rátérnék mondandómra, 

hadd csatlakozzak vezérőrnagy úr előadásához egy rövid megjegyzéssel: amikor arról beszélt, 

hogy az Afganisztánban a jövőben kiküldésre kerülő OMLT csoport, milyen nehézségekkel 

fog küzdeni, amit ugye Topor alezredes úr is megerősített, hogy mire lehet számolni. 

Van nekünk itt  egy olyan  kisfilmünk,  amit  holland kollégáink  készítettek  még  annak 

idején. Afgán katonák RPG lövészetének a kiképzéséről. Kérem, a legutolsó katonát figyeljék. 

Tehát ki kell képezni az afgán hadsereget, az ő általuk használt fegyverekre. Ez az egyik ilyen 

fegyver  az RPG-7-es  kézi  páncéltörő  gránátvető.  Ez egy normál  lövészet,  afgán terep-  és 

lőtérviszonyok között. Első, második lövés, és most tessék nézni az utolsó katonát (a katona 

eldobta a gránátvetőt és elfutott szerk.). Igen, ezt a reakciót vártam pontosan. De gondoljunk 
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csak  bele  mi  katonák,  hogy  milyen  veszélyeket  jelent  ez,  és  hogyan  kapcsolódik  ez  a 

felkészítés, kiképzéshez? Mi történhet ebben az esetben? Ugye a katonák ki vannak képezve 

akadály esetén mit kell tenni a fegyverekkel. Mi történhet? Felrobban a gránátvető? Megsérül 

a  kiképző?  Megsérül  a  saját  katonája?  Milyen  bonyodalmakat  okozhat  ez?  Vagy hogyan 

értékeli ezt a helyzetet a kiképző katona, a magyar katona? Közvetlen veszélynek? A magyar 

katona elleni támadásnak értékeli, és esetleg lelövi? 

Amikor kiválasztjuk az embereket a feladatra, akkor arra is fel kell őket készíteni, hogy  a 

kint lévő katonák a tapasztalatait át kell venni. És aki kimegy, az igenis használja azokat a 

médiaeszközöket, a fényképezőgépet, videót, amit használni lehet, és ha ezzel, hogy ezeket a 

filmeket,  tapasztalatait  közreadja,  javítani  tud,  és  jobbítani  tud  a  felkészítésen,  és 

biztonságban tudja utána  kint  a  magyar  katonát,  akkor  igenis  meg  kell  tenni.  Én ezért  is 

köszönöm  a  BHKK  képviselőinek,  hogy  lehetőségem  van  egyre  több  olyan  rendezvény 

keretében,  amit  ők  szerveznek  elmondani  tapasztalataimat  és  megosztani  a  lehető 

legszélesebb társadalmi rétegekben, amit én mint parancsnok kint tapasztaltam.

Előadásom  címe  „Az  afganisztáni  PRT-k  munkájának  eredményi  és  tapasztalatai  a 

parancsnok szemszögéből.” Nagyon sok tapasztalat van, ezeket próbáljuk rendszerezni, úgy, 

ahogy a Huszár ezredes úr jelentette, és megpróbáljuk beépíteni, illetve beépítésre is kerül a 

következő váltások felkészítésében.

Néhány szót a felkészítésről.  Természetesen mindent  úgy kérnék rögzíteni,  hogy ez a 

PRT  II-re  vonatkozott,  azokat  a  tapasztalatokat  tudom  átadni,  annak  a  csapatnak  a 

felkészítését  és  annak  a  csapatnak  a  munkáját  értékelhetem.  A  parancsnoki  tevékenység 

sajátosságairól, a biztonsági helyzetről, természetesen abban az időszakban, amikor én voltam 

kint a parancsnok, és a kapcsolattartásról tudok itt számot adni.

A kapcsolattartás nagyon széles fogalom. Wágner úr említette, hogy a PRT parancsnoka 

nemcsak egyszerűen harcos, lövész parancsnok odakint, aki csatába vezeti a katonáit, hanem 

bizony megfelelő politikai  rugalmassággal,  érzékkel  is  kell  bírni,  hogy akár  a helyi  afgán 

szervezetekkel, társadalommal tudja a kapcsolatot tartani és képviselni a magyar katonák és a 

Magyar Köztársaságnak a képviseletét. De akár más nemzeteknek a katonáival, más nemzetek 

kint  lévő  szervezeteivel  is  együtt  kell  működnie  a  számára  előzetesen  meghatározottak 

szerint.
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Felkészítés.  Az  állomány  felkészítése  során  a  megelőző  missziós  tapasztalatok 

átadásának módszerei, és a kijelölt parancsnoknak a döntési kompetenciája. Amikor a PRT-II 

felkészítése megkezdődött, akkor pont abban a fázisban voltunk, amikor Kabulban megszűnt 

a  könnyű  gyalogszázad,  és  diszlokált  Baghlanba,  ahol  felállt  a  PRT-I.  váltása.  PRT-II. 

váltásnak ilyen szempontból nagyon nehéz volt a felkészítése, hiszen Magyarországon abban 

az időben nem tartózkodott olyan katona, aki igazából tudta volna, hogy mit jelent a PRT-ban 

dolgozni.  Mit jelent  ez egyáltalán? Rendelkeztünk különböző tapasztalatokkal  a  Balkánról 

őrzés-védelemmel  kapcsolatban,  ahogy  Huszár  ezredes  úr  jelentette.  Rendelkeztünk 

különböző  konvojkísérési,  és  szállítási  feladatokkal  iraki  területről.  Ezek  mind-mind  ott 

voltak,  jelen  voltak  a  felkészítés,  kiképzés  során  és  beépítésre  is  került,  természetesen 

hasznosítottuk őket. 

Illetve,  ha  a  2006.  évre  visszagondolnak,  akkor  volt  egy  „Bevetési  irány  2006”-unk. 

Abban az időben éppen én voltam a Szárazföldi Parancsnokság Hadműveleti  és Kiképzési 

főnöke, és az a „Bevetési irány 2006” épp arról szólt, hogy milyen egy békefenntartó tábor és 

az azzal kapcsolatos tevékenység a PRT mintájára. De igazából személyes tapasztalat nem 

volt. 

Hogyan tudtuk ezeket  a hiányosságokat  kiküszöbölni?  A kijelölt  vezetőállományból  a 

lehetőségeknek megfelelően például a parancsnok-helyettes, Fekete alezredes úr volt ott kint 

személyesen,  meglátogatta  a  PRT tábort.  Egy hetet,  ha  jól  emlékszem ott  töltött  kint,  és 

minden  olyan  tapasztalatot,  információt  összegyűjtött,  ami  ott  kialakításra  került. 

Munkahelyek  nagysága,  számítástechnikai  eszközök,  kommunikációs  eszközök 

tevékenységének, gépjárművek, harcjárművek, stb., és amikor hazajött, akkor a felkészítésre 

kijelölt  alakulatnak  –  ez  a  25-ös  lövészdandár  Tata  volt  –  átadta  a  kiképzőknek, 

felkészítőknek az ilyen jellegű tapasztalatokat és ezek beépítésre kerültek a felkészítésbe. Úgy 

lettek  kialakítva  a  munkahelyek  a  tantermekben  és  a  különböző  objektumokban,  hogy 

körülbelül azokat a méreteket tükrözze, úgy legyenek berendezve székekkel, asztalokkal, – ha 

nem is pontosan ugyanazokkal – hogy olyan szűkösséget, olyan légkört hozzanak létre, mint 

amilyen  kint  van Afganisztánban.  Sok ember  legyen  kis  helyen.  Rövid idő alatt  kell  sok 

minden  megoldani.  Tehát  ilyen  jellegű  felkészítések  mentek.  Természetesen  ezek  az 

úgynevezett  általános  napi  funkcionális  felkészítések  voltak.  De  emellett  azon  kijelölt 

kulcsfontosságú beosztású embereknek a speciális  szakfelkészítését  egyhetes  továbbképzés 

54



során végezték el, akiknek különböző relációkban és személyekkel kapcsolatot kellett tartani, 

tárgyalásokon kellett részt venni, tolmácsokat kellett igénybe venni. Itt került sor ezeknek a 

technikáknak az elsajátítására személyes felkészítési tanfolyam keretén belül.

Ugye  mindjárt  felmerül  a  másik  kérdés,  –  ami  szintén  kapcsolódik  a  vezérőrnagy úr 

előadásához  –  tradíció,  kultúra.  Egy  európai,  közép-európai  kultúrával  egy  alapvetően 

keresztény  háttérrel  rendelkező  országból  ment  ki  egy  csapat  Afganisztánba,  egy  iszlám 

államba.  Itt  látszott  meg igazán a  felkészítésünk során a  tábori  lelkészi  szolgálat  szerepe. 

Nagyon sok segítséget kaptunk, nagyon sok információt kaptunk tőlük, hogy egyáltalán mit is 

jelent ez az Afganisztán, mi is ez az iszlám kultúra, hogyan is néz ki, kihez milyen viszonya 

van. Milyen viszonya van a fiataloknak az idősekhez. Férfiaknak a nőkhöz, a gyerekekhez, a 

fiúgyerekekhez,  a  lánygyerekekhez.  Egyáltalán  milyen  tradicionális,  esetenként  vallási 

tartalommal bíró színek vannak. 

Egy példát hadd mondjak. A Magyar Honvédség a missziókba kimenő állománynak a 

melegítője és a sportnadrágra milyen színű? Zöld. Az iszlám világban a zöld az milyen szín? 

Az iszlámnak a színe. Hol hordjuk mi a zöld színt? Tehát, hogy mire is oda kell figyelni. A 

legapróbb dolgok. Tehát  mikor  ilyenekről  elmondták,  ilyenekre felhívták  a figyelmet.  Na, 

most azt nem lehetett megváltoztatni, ennyi embernek hirtelen lecserélni a melegítőt meg a 

sportnadrágot. De kint a helyszínen igenis oda lehetett figyelni, hogy amikor tudtam, meg a 

parancsnok-helyetteseink tudták, hogy a tartományi kormányzó jön hozzám látogatni, hogy 

bejön a rendőrfőnök, bejön a sura, bejön a nőegyleteknek, országgyűlési  képviselő jön be, 

mert tárgyalni akar, akkor felhívtuk az állomány figyelmét, hogy erre az időszakra legyenek 

szívesek mellőzzék a zöld színű nadrágok használatát. Egy nagyon pici apró dolog. De mit 

jelent egy afgán világban, egy iszlám világban, amikor erre is odafigyelnek. Tehát nagyon 

lényeges dolog, és itt a felkészítés, kiképzésnél erre is igen-igen nagy hangsúlyt kell fektetni, 

hogy ilyen információk is eljussanak azokhoz az emberekhez, akik ezekkel a problémákkal, 

gondokkal találkoznak. Ezt el kell mondani az állománynak is, a katonáknak is. 

Onnantól  kezdve,  hogyha  leül  tárgyalni,  és  most  jön  a  másik  anomália,  mikor  a 

kapcsolattartásról lesz majd szó. Fiatal huszonéves emberek fognak majd kapcsolatot tartani, 

60, 70, 80 éves faluvezetőkkel, közösségi vezetőkkel, és el kell érni, hogy ez az idős ember 

egyenrangú félként tekintse. És akkor jön megint az iszlám világnak a tradíciója. Sapkát a 

fejen hagyjuk, nem azért mert udvariatlanok vagyunk, hanem azért mert ott pont ez jelenti a 
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tiszteletet a másik iránt. Szemüveget levesszük, eltesszük hátra, hogy ne is lássák. Kézfogás 

úgy, addig, amíg az afgán ember akarja. Ha leülünk, nem tesszük keresztbe a lábunkat. Tehát 

nagyon-nagyon sok apró dolog van, amire oda kell figyelni, fel kell készíteni az állományt. 

Ebbe  segített  a  felkészítés,  kiképzés  során  a  CIMIC  központ,  aki  abban  az  időben  már 

elkészítette Afganisztánra is és Baghlan tartományra is a kis kézikönyvét, és a tábori lelkészi 

szolgálat, akinek ugye kicsit nagyobb rálátása van a különböző vallási dolgokra, és fel tudták 

készíteni az állományt, hogy egyáltalán ez, hogy is fog kinézni.

PRT parancsnok döntési  kompetenciája  a  felkészítés  során.  Nemzetközi  környezetben 

hajtjuk végre a feladatunkat. Ez azt jelenti, hogy teljesen mindegy, hogy a PRT állományában 

van-e külföldi katona, más nemzetű katona, vagy nincs, akkor is kétnyelvű a PRT. Hiszen az 

Északi  Régió  Parancsnoksága  felé  csak  és  kizárólag  angol  nyelven  lehet  elküldeni  a 

jelentéseket, ugyanez vonatkozik különböző felderítő vonatkozásban a kabuli parancsnokság 

felé. 

A  kapcsolattartás  Afganisztánban  angol  nyelven  folyik.  Ha  a  magyar  PRT  személyi 

állományában – úgy, ahogy az én időmben – kilenc fő külföldi is szolgálatot teljesít, akkor ez 

annyiban bonyolítja a helyzetet, hogy a napi kapcsolattartás, a belső életbe is bejön az angol 

nyelv. Tehát itt  már 50-50%-os angol és magyar  nyelvhasználat van. Az én időmben nem 

okozott  problémát,  nagyon  jó  kapcsolat  alakult  ki  a  külföldiekkel,  mindannyian 

beosztásuknak megfelelően részt vettek a nap parancsnoki foglalkozásokon minden reggel, és 

ezt természetesen az első naptól kezdve az utolsó napig, amíg én ott szolgálatot teljesítettem 

angol nyelven folyt. Megoldottuk a problémát. Nem volt ezzel kapcsolatban semmi probléma.

A felkészítés során kértem a felkészítőket, hogy most ezt, vagy azt a feladatot angolul 

oldjuk meg. Vagy mikor szimuláltuk, hogy ki kell menni tárgyalni, akkor ez angolul legyen 

meg. És egy ellenőrző csoport videokamerával igenis felvette, hogy az adott kolléga hogyan 

oldotta meg ezt a feladatot, és később kiértékeltük vele együtt, közösen visszanéztük, hogy 

most  hogyan  kommunikált,  hogyan  gesztikulált,  abból  mi  vonható  le.  Ezeket  figyelembe 

vették a felkészítés során. Tehát ebbe bele lehetett nyúlni parancsnokként a felkészítésbe. Az 

utánam jövőknek még egyszerűbb volt a dolga, hiszen már a PRT III-mal havonta egyszer a 

felkészítés idejében, közvetlen videotelefon konferenciát létesítettünk, és a felkészülés során 

felmerült kérdéseket közvetlenül meg tudtuk beszélni. A helyszínről el tudtuk mondani nekik, 
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hogy milyen  problémákkal,  milyen  helyzetekbe kerültünk,  hogy tudják irányítani  a Rózsa 

ezredes úrék a felkészítést, hogy még jobb, még tartalmasabb legyen az. 

Rendelkezésünkre  áll  majd  minden  lehetőség.  Meg  kell  találni,  és  ki  kell  használni, 

amink van, és ehhez lehet hozzávenni azokat a tapasztalt embereket, akik megfordultak már 

Afganisztánban  a  korábbi  időkben,  és  számunkra  fontos  tapasztalatokkal  bírnak.  Civil 

szemszögből tudják megítélni, hogy az a katona, az a parancsnok most éppen elfogadhatóan 

tevékenykedik-e,  vagy egyáltalán mire kellene odafigyelnie  neki.  Mert a katona a katonás 

dolgokat  látja,  a  katonás  vonalakat  nézi.  A civil  ember  tudná igazán  megítélni  azt,  hogy 

amikor vele tárgyalnak, akkor most milyen mentalítással mit érzékel. 

Vannak páran a különböző minisztériumokban is szakértők, tehát fel lehető őket kérni, és 

ez jó ötlet a különböző felkészítési rendezvényekbe be lehet vonni őket. Akár úgy is, hogy a 

kulcsfontosságú személyeknek előadás formájában, személyes találkozás során. Akár úgy is, 

hogy ahogy nálunk például a Gyarmati nagykövet úr, Busztin György úr, aki annak idején a 

politikai  tanácsadó  volt.  Meglátogatták  a  felkészülő  PRT-kat  és  átadták  a  tapasztalatokat. 

Tehát  azért  néz  ki  úgy,  hogy  a  PRT  az  jól  teljesíti  a  feladatát,  mert  erre  a  feladatra 

kimondottan nagy hangsúlyt fektet a Magyar Honvédség minden szinten, és a lehető legtöbb 

módszert  és  lehetőséget  ragadja meg,  hogy a katonák mindent  megkapjanak a  felkészítés 

során, ami rendelkezésre áll.

A felkészítéshez tartozik még az is, hogy van egy alapító okirat, amely jelenleg módosítás 

alatt  áll,  hiszen  módosult  kicsit  az  afganisztáni  szerepvállalásunk.  És  ebben  az  alapító 

okiratban fel vannak sorolva a fő feladatok, és itt arra szeretném a hangsúlyt helyezni, hogy: 

fő  feladatok.  Tehát  itt  nincs  az  betonba  vésve,  hogy ezen  kívül  más  nem lehet  az  adott 

szituációban,  amit  a  PRT-nak  mindenféleképpen  végre  kell  hajtani.  Ezek  köré  kell 

csoportosítani  a  tevékenységet.  Ez  elég  tág  egyébként,  mert  ha  megnézzük  az  őrzés-

védelemtől,  tehát magától a tábor saját védelmétől,  egészen elmegy odáig, hogy az Afgán 

Nemzeti  Hadsereg kiképzés  felkészítésének segítése,  mint  ahogy ezen a kisfilmen lehetett 

látni, vagy a rendőrség tanácsadással történő segítése. 

Ez a dolog egyeseknél azt a kérdést veti fel, hogy ha PRT katonák vagyunk, akkor hogy 

jön  ide  az  afgán  rendőrség  tanácsadással  való  segítése?   Hogy  jövünk  mi  most  a 

rendőrséghez?  Itt  kell  jól  érteni,  hogy nem a  Magyar  Honvédség  Tartományi  Újjáépítési 
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Csoportról  beszélünk, hanem a Magyar  Tartományi  Újjáépítési  Csoportról.  A katonai rész 

mellett  bizony van egy robosztus civil  rész is.  A PRT-II.  idejében kezdett  el  a civil  rész 

rácsatlakozni a katonai részre. Először a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium, 

ezzel egy időben az IRM-nek a kollégái is, három rendőrkolléga, és így teljesedik ki szépen 

egymás után, hogy a civil rész is rácsatlakozik a PRT-ra az a teljes munka, amit igazából már 

úgy lehet fogalmazni, hogy ez már egy tartományi újjáépítési tartományi fejlesztés irányába 

tevékenykedő  csapat  odakint.  És  akkor  az  IRM-nek  a  kollégái  máris  mindjárt  a  saját 

szakterületüknek megfelelően a rendőrségnek a tanácsadással történő segítési feladatát máris 

végre tudják hajtani. 

Nem jelenti azt, hogy a katonák nem veszik ki belőle a részüket, hiszen a rendőrségnek a 

lőkészség javítására gondolunk, akkor mi voltunk azok, akik megszerveztük nekik,  illetve 

segítettünk nekik a lövészeteket lebonyolítani, és a fegyverkezelés szabályait biztonságosabbá 

tenni, hogy ne a saját embereiket és ne az ISAF erő katonáit lőjék le. Ha abba gondolunk, 

hogy ellenőrző, áteresztő pontoknak a szabályos működését, ezt mi rendszeresen gyakoroltuk, 

itthon kiképeztük rá katonáinkat.  Igenis át  tudtuk adni azokat  az információkat,  hogy egy 

útlezárás,  úton egy gépjármű ellenőrző áteresztő pontot, egy személyes  ellenőrző áteresztő 

pontot hogyan kell telepíteni, azt hogyan kell működtetni. 

Ezeket  a  feladatokat  rendszeresen  végre  is  hajtottuk  odakint  az  afgán  rendőrökkel. 

Természetesen figyelembe véve azt, hogy magyar katona, afgán autóval, afgán emberhez soha 

nem ért hozzá. Mentorált. Ott állt az afgán mellett, és tolmácson keresztül mondta, mit kell 

csinálni,  és  az afgán csinálta.  Nagyon nehéz végrehajtani,  ezt  a  feladatot,  hiszen abban a 

társadalomban teljesen más társadalmi viszonyok vannak, teljesen más kapcsolat alakul ki, 

illetve  van a  férfi  és  nő között.  Az afgán  ember  maga  is  teljesen hátralép  és  megtorpan, 

amikor az autóból egy kék burkába öltözött nő száll ki, vagy annak vélt személy száll ki, mert 

azért senki nem tudja megmondani, hogy a burka alatt igazából mi rejtőzik addig, amíg fel 

nem lebbentik, mondjuk tíz gyerekkel, és akkor ezt most ő, hogy ellenőrizze, hogyan hajtsa 

végre az ellenőrzést. Nagyon félnek az afgánok a kutyától, és ugye a magyar PRT-nál van 

kutya. 

A  kutyák  használata  az  autók  az  átvizsgálásakor,  robbanóanyag  kereséskor,  vagy 

kábítószer kereséskor történik. Ezekre mind-mind nagyon oda kellett figyelni. Nagyon-nagy 

együttműködés  és  összhangban  kellett  tevékenykedni  a  helyi  rendőri  szervekkel,  a  helyi 
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rendőrség vezetőivel, hogy ezeket a feladatokat gond, probléma, és súrlódásmentesen végre 

tudjuk hajtani.  A többi  feladat  az,  lehet  úgy mondani,  hogy majdnem szabvány feladat  a 

különböző missziókban, különböző gyakorlatokon, ezeket általában be szoktuk gyakorolni. A 

szállítmány kisérést,  a személyeknek a kisérése,  a NATO és ezen belül  a magyar  katonai 

jelenlét elleni demonstrálás. Hiszen a magyar táborban felhúztuk a magyar zászlót, ha magyar 

katonák voltak, abban a pillanatban megjelent a demonstrációs feladat. 

A  PRT  tevékenység  akadályozásakor  szükség  esetén  belép  a  rendfenntartás.  Olyan 

szerencsénk  volt,  hogy  ezt  a  mi  időnkben  egyáltalán  nem  kellett  alkalmazni.  Átvonuló 

szövetséges erőknek, személyeknek segítségnyújtás. Ez egy nagyon fontos dolog. És megint 

egy nagyon fontos kritérium. Parancsnoki fejjel is és katona fejjel is. Mit jelent? Kabulból 

Mazar-e  Sharifbe  megy  az  amerikai  konvoj.  Átjön  a  Szalang-hágón  az  északi  régióba  a 

Magyar Tartományi  Újjáépítési  Csoport területére,  közlekedési balesetet  szenved, kitől fog 

segítséget kérni? A magyar PRT-tól, mert mi vagyunk a legközelebb. Tehát nekünk úgy kell 

tudni  kimenni,  hogy  adott  esetben  az  afgánok  által  nem  nagyon  kedvelt  szövetséges 

katonáknak is segítséget tudjunk nyújtani.

Közlekedési baleset, ez a legenyhébb dolog, mert ilyenkor általában nem nagyon szokott 

nézeteltérésre sor kerülni, legfeljebb az amerikaiakat kell meggyőzni, hogy nem kell egész 

napra lezárni az utat azért, mert a terepjárónak kitört a kereke jobbról-balról és 6-6000 afgán 

van két oldalról az úton. Mert nem engednek senkit át az úton míg meg nem jön a mentő, és el 

nem szállítja.  Tehát  meg  kell  velük  beszélni,  hogy ott  átvesszük a  feladatot,  MP irányít, 

szépen  az  afgánok  lecsillapodnak,  elmegy  mindenki,  és  akkor  elvontatjuk  őket.  Ez  az 

egyszerűbb feladat.

A  nehezebb  feladat  ebben  a  tevékenységben  az,  amikor  netán  véletlenül  tűzharcba 

keverednek.  Hogyan  fog  a  PRT  parancsnok  ebben  az  esetben  dönteni?  Hogyan  fogunk 

segítséget nyújtani a szövetségeseinknek? Tehát itt,  amikor  végigolvassuk a feladatokat  és 

végiggondolunk a felkészülés során nagyon-nagyon sok mindenre oda kell figyelni és erre is 

idehaza kell elkezdenünk felkészíteni a parancsnokot és kiválasztani, hogy adott helyzetben, 

4500 km-re, lehető legkevesebb elöljárói segítséggel, megközelítőleg a lehető legtökéletesebb 

döntést hozza a parancsnok.
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Parancsnoki tevékenység sajátosságai. Egy részét már érintettem. Itt igazából odakint erre 

a műveletekre történő felkészülésnél a műveleti területen érteném. Tehát amikor egy csoport, 

és legyen ez egy mission team kimegy feladatra, akkor előtte természetesen ugye mondjuk, 

hogy ha el kell menni Tala Wa Barfakba, amelyik járás, amit tábornok úr említett, az mondjuk 

egy hatórás út oda, meg egy hatórás út vissza. Tehát hogyha ott reggel nyolc órakor vagy 

kilenc órakor van találkozó egy vállalkozóval, vagy egy ottani afgán vezetővel, akkor ehhez 

vissza kell számolni, hogy mikor kell elindulni, hogy oda érkezzen. Kicsit álmos a katona, 

amikor felébred, még vérnyomása alacsony, a kávét éppen megissza, adrenalin szint alacsony, 

nem tud koncentrálni, nem figyel annyira, és kint Afganisztánban az életet, a koncentráció, a 

folyamatos figyelés, és az éberség jelenti. 

Mit tudunk ez ellen csinálni? Hát kitaláltuk ott, hogy akkor drillezünk egyet, eljátszunk 

különböző  beállított  szituációkat.  Mi  történik  akkor,  hogyha  mondjuk,  megtámadják  az 

oszlopot? Első kocsit éri a lövés, vagy aknára fut, vagy egy robbanás van. Ezeket a kimenetel 

előtt mind-mind gyakorolják a katonák. Ez két dolog. Egyrészt visszajön, hogy hol van. Tehát 

visszajön a valóságba, hogy hol van. Felébred, az adrenalinja felmegy, tehát mindjárt kezd 

figyelni, koncentrálni, és a készség szinten begyakorolt dolgok beugranak, automatizálódnak, 

és amikor kimegy, már nem lesz probléma, akkor már figyel, keres, néz, jelent, és mindent – 

úgy mondom – problémamentesen vége tud hajtani.

Végrehajtások  tapasztalatai.  Nagyon  sokat  segítettek  ezek  a  drillek.  Nem  feltétlenül 

mindig a gyorsaság volt a lényeg, hogy mi nagyon gyorsan hajtjuk végre. A drillnek az volt a 

lényege, hogy végrehajtsa a katona, felébredjen, felszedje azt a fordulatot, amit fel kell szedni, 

és megfelelően, biztonságosan végre tudja hajtani a feladatot. Hiszen minden feladatot először 

szépen, lassan, normálisan kell begyakorolni, és hogyha normál üzemben végre tudja hajtani, 

tökéletesen, akkor utána a sebességet is lehet fokozni, akkor már gyorsabb tempóban is menni 

fog. 

A másik dolognak, ami miatt ezeket a drilleket végrehajtottuk, és begyakoroltuk az volt a 

lényege,  hogy  technikai  eszközt  nem  hagyunk  ott,  embert  nem  hagyunk  ott,  mindenkit 

hazahozunk, és mindenkit visszaviszünk a táborba. Tehát itt senki nem képzelje azt, hogy itt 

ha valami van, akkor gázpedál, vissza kettő padlógáz, kövér duda, aztán elhúzunk. Nem, ilyen 

nincs. Ott nekünk olyankor helyszínt is kellett  biztosítani,  és ki kellett  menteni  mindent  a 

lehető leghamarabb, legjobban. 
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Egy eset volt a vége felé, amikor egy szerencsétlen eset folytán egy BM-40-es rakéta 

felrobbant az oszlopunk utolsó járműve mögött. Ennek a maradványait a pákozdi múzeumban 

meg lehet tekinteni. És a végbiztosító géppuskásunknak a jobb alkarján a repesz átment.

Az eset 9 óra 30 körül történhetett afganisztáni idő szerint. 11 óra 30-kor a sérült Mazar-e 

Sharifben volt a tábori kórházban. Tehát, amikor vészhelyzet van, akkor minden így működik. 

És ez azért működött így, mert a fiúk be voltak gyakorolva, tudták mit kell tenniük, és hogyan 

kell végrehajtani. A másik nagyon nagy dolog volt ebben az esetben, hogy az orvosi és az 

egészségügyi  rész  pontosan  tudta,  hogy  mit  kell  tenni.  Itt  nagyon  fontos,  hogy  most  a 

helyszínen várjuk meg a helikoptert, aki a kiürítést hajtja végre, a sérültet gépkocsival hozzuk 

be a táborba, és oda kérjük a helikoptert, vagy egyáltalán nem kérünk helikoptert és a sérültet 

gépkocsival visszük a kórházba. Annyi  probléma, és annyi értékelési terület  van, és ehhez 

tényleg jó szakemberek kellenek, meg tudják tenni azokat a javaslatokat, azokat a dolgokat, 

ami után a parancsnok dönteni tud. Így a sérült beszállításra került a táborba, megkapta az 

első  orvosi  ellátást,  stabilizálták  az  állapotát,  odaérkezett  a  két  helikopter,  és  itt  jön  a 

következő probléma. Afganisztánban aztán minden előfordulhat.

Két helikopter jön. Az egyik a kiürítést hajtja végre, a másik pedig a fegyveres biztosítást 

hajtja végre. A kiürítést végrehajtó helikopter leszáll a helikopter leszállón, hogy felvegye a 

sérültet. Másik helikopter fenn marad, hogy biztosítsa a helyszínt. Jön egy rádióközlemény: a 

reduktor meghibásodott, a fegyveres biztosítást végrehajtó helikopter kényszerleszállást hajt 

végre a tábor mellett. Sérült ott van, ott van egy működő helikopter, de egyedül nem repülhet, 

mert nincs fegyveres biztosítás. Sérültet viszont el kell vinni a kórházba. Mi történik? Dönteni 

kell. Most akkor kocsiba tesszük, mentővel elvisszük azon az úton, ahol robbantottak, vagy 

nem visszük el, vagy mi lesz. 

Ugye itt jön a személyes kapcsolat,  – erről majd később beszélek – meg a bevállalás. 

Annak a gépnek a személyzete és a parancsnoka, amelyik üzemképes volt 15 másodperc alatt 

–  egy rádióforgalmazási  idő  Mazar-e  Sharif  és  Pol-e  Khomri  között  –  eldöntötte:  sérült, 

teljesen  mindegy,  hogy  életveszélyes,  vagy  nem  életveszélyes,  de  súlyos,  8  napon  túl 

gyógyuló,  repesz ment  át  a kezén,  lehet,  hogy operálni  kell,  el  kell  látni.  Tehát  mindegy. 

Sérült fel a helikopterre, a helikopter felszáll, és egyedül viszi a beteget Mazar-e Sharifbe. Ezt 

megcsinálta a német kolléga, így. Ez a személyes kapcsolaton múlt, de megcsinálta, és elvitte, 
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és elérte azt, hogy tulajdonképpen két óra alatt a sérült ellátva Mazar-e Sharif tábori kórházba 

került.

Biztonság.  Személyi  és  technikai  biztonság  kérdései.  Állományról  való  gondoskodás, 

feladatok  végrehajtásához  szükséges  feltételek  biztosításának  a  lehetőségei.  A  PRT-ban 

szolgáló  katonák  az  én  időmben  minden  olyan  felszereléssel  el  voltak  látva,  amivel  egy 

magyar katonának rendelkeznie kellett. Ez azt jelentette, hogy a rendszeresített eszközei ott 

voltak. Nem azt mondom, hogy a csúcstechnika, meg a csillagkapu és az űrkikötő, de ott volt 

az a rendszeresített felszerelés, ami egyébként itthon is rendelkezésre áll. Sőt talán egy kicsit 

lehet,  hogy  jobban.  Ugyanis  az  őrbiztosító  századnál  kettő,  azaz  kettő  darab  sisak  volt 

ellátmányként. Egy vadonatúj acélsisak, új fejlesztésű acélsisak, és egy kevlar sisak. Minden 

egyes katonának a sisakjára szerelhető éjjellátó készülék volt, kézi fegyverek, mesterlövész 

puska,  és  a  mesterlövész  puska  alatt  a  mesterlövész  puskát  értem.  Ha  kellett  az  RPG 

kézigránátvető ott volt, a BTR-ek ott voltak a 30 mm-es gépágyúval, megfelelő mennyiségű 

lőszer, egy nagyon jó védettségi fokozattal  bíró repeszálló mellény,  tehát nem a golyóálló 

mellény,  repeszálló  mellény.  Egészségügyi  felszerelési  csomaggal  voltak  ellátva,  kesztyű, 

védőfelszerelések. Tehát elvileg a rendszeresített eszközökkel el voltunk látva.

A harc- és gépjárművek szempontjából a fegyverzettel ellátott Mercedes gépjárművekből 

kétféle állt rendelkezésre. Volt egy félig páncélozott, ez azt jelenti, hogy az eleje páncélozott, 

a fülke része, a platós része azért nem páncélozott, mert ott volt az oszlopon a géppuska, de 

ballisztikai takaró, illetve lejárt szavatosságú repeszálló mellényeknek a betétei rendelkezésre 

álltak, hogy megerősítsük a védelmet. A ballisztikai takaró kiválóan vizsgázott, ezért nem volt 

halálos sérülés, és ezért nem sérült az autó, mert a ballisztikai takaró megfogta a repeszt. 

Majd egy kis  videofilmen megmutatom,  mikor  arról  beszélünk,  hogy el  kellene  látni 

páncélozott eszközökkel, szín páncélozott eszközökkel a PRT-t. Egyéb nemzetek is el vannak 

látva,  de  ennek  meg  vannak  az  előnyei  is,  meg  a  hátrányai  is.  Előnye  az,  hogy 

biztonságérzetet  ad,  mindenki  kicsit  könnyebben  hajtja  végre  a  feladatát.  Hátránya,  nem 

biztos, hogy mindenhova eljutnak ezek a nehéz autók. A német parancsnok úr, aki akkor volt 

az északi régió parancsnoka meglátogatott bennünket G250-es full páncélozott Mercedesszel 

jött  utánunk,  le  akart  jönni  az  Andarab-völgybe,  meg  akarta  nézni  az  Andarab-völgyi 

fejlesztésünket, illetve az ottani tevékenységünket. Mi azzal az eszközzel mentünk, amivel le 

tudtunk menni.  Tehát egy dobozos Mercedesszel,  a két géppuskás Mercedesszel,  ők pedig 

62



jöttek  a  két  páncélozott  autóval.  Addig,  amíg  az  egyetlen  aszfaltozott  úton  mentünk  le 

Kinjanig, addig egészen jól tudtak követni, és Kinjannál befordultunk az Andarab-völgy alatt, 

abban a pillanatban jött a rádió, hogy 5 km/h. Ennyit bír a Mercedesnek azon a terepen – a 

full páncélozott Mercedesnek – a futóműve. Dőlésszögétől elkezdve minden. Na most ez egy 

ilyen 3,5 tonnás autó. A Humveek azok 4tonnásak, és nem mindenhol van kitéve a különböző 

vízmosásokon, különböző szakadékokon lévő hídra a teherbíró képesség. El kell dönteni, aki 

arra jár, hogy akkor ott most bevállalja a 4 tonnás autóval a hídon való átmenetet, vagy nem.

Kapcsolattartás. Megpróbáltam összefoglalni néhány olyan nagyon fontos területet, ahol 

a  PRT-nak,  vezető  állományának  különböző  beosztású  személyeknek  a  helyi  vezetőkkel 

kapcsolatot  kellett  tartani.  Ezt  úgy osztottuk  el  a  parancsnok-helyettes  kollégáimmal  és  a 

különböző részlegvezetőkkel,  hogy a  tartományi  kormányzó,  a  tartományi  rendőrfőnök,  a 

tartományi sura vezetője, Tartományi Fejlesztési Tanács, és a Tartományi Biztonsági Tanács 

az mindenféleképpen parancsnoki  kompetencia,  hiszen olyan  dolgokról,  olyan  területekről 

van  szó,  ahol  a  parancsnoknak  meg  kell  jelenni,  természetesen  támogatva  azokkal  a 

szakemberekkel,  akiknek  ott  kell  lenni.  Így  a  Tartományi  Biztonsági  Tanácsban  az  S2 

részlegtől  a  megfelelő  szakember,  a  Fejlesztési  Tanácsban  a  CIMIC-től  a  megfelelő 

szakember,  és  természetesen  az  újjáépítési  csoportnak  a  politikai  tanácsadója,  akit  a 

Külügyminisztérium delegált, minden olyan rendezvényen részt vesz, amire ő jelezte, hogy 

részt kell venni, meg amire a parancsnok felkérte, hogy részt vegyen. És a többi szervezet, 

ahol az egyéb részlegvezetők tartották a kapcsolatot.

Mielőtt befejezném, néhány észrevételt engedjenek még meg. Az egyik. Harcos magyar 

katonák  vagyunk,  akik  kimentünk  Afganisztánba.  Kikkel  találkoztunk  legelőször? 

Afganisztán  lakosságának  45  %-a  14  éven  aluli.  Gyerekekkel.  Afganisztán  80%-a 

írástudatlan, aki írni-olvasni tud azok ők, mert ők járnak iskolába. Rajtuk keresztül tudjuk az 

írott médiát eljuttatni a családokba, és ők tudják felolvasni. Az írott sajtóból el tudják olvasni 

a családnak azt, hogy mi történik a PRT tevékenységében. 

Nagyon fontos volt, hogy az én időmben a Tartományi Média Központ igazgatójával, az 

akkori  médiaminiszterrel  nagyon  jó  volt  a  kapcsolatunk.  Finanszíroztunk  nekik  angol 

nyelvtanfolyamot a jó hírért cserébe. És ez így igaz. Kérte, hogy amennyiben lehetőség van rá 

angol nyelvű, Magyarországról szóló újságokat adjunk nekik, mert ők ebből egyrészt nyelvet 

tanulnak,  másrészt  a  saját  helyi  újságban  Magyarországról  szóló  cikkeket  tudnak 
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megjeleníteni, ami úgymond, egy kicsit az afgán emberek között népszerűsíti a magyar PRT-t, 

meg a magyar katonákat, és ezzel lehet, hogy fokozza a biztonságot is.

Amit most látnak a prezentációban, az egy speciális gépjármű. Mindnyájan tudjuk, mit 

jelent  az  Afganisztánban,  hogy  A-ból  el  kell  jutni  B-be.  Ez  a  kocsi,  amit  használtunk 

rendszeresen,  road  show-ra  is,  plazmatévével  az  oldalán,  kivetítőkkel  iskolákban 

népszerűsítettük a tevékenységünket. 

Szólnom kell még itt a tábort el nem hagyó szakembereknek a munkájáról. Azoknak a 

technikusoknak, azoknak a szerelőknek, akik biztosítják azt, hogy ne csak eljussunk valahova, 

hanem ugyanazon az úton, vagy egy másik úton vissza is jussunk. Tehát ezeknek az autóknak 

működni kell.

Gázlók. A gázlók nem keresztben vannak a folyókon, hanem Z alakban. Bemész középig 

a sodorvonalig, elfordulsz jobbra, mint ahogy a képen látni, száz métert hajtasz a folyóban, 

majd megint kijössz. Itt lehet látni, hogy körülbelül hogy néz ki. Most itt egy másik típusú 

gázló. A helyiek mondják, hogy itt szoktunk átjárni. Nyáron, amikor nincs víz a folyóban. De 

ott kell nekünk átmenni, mert máshol még mélyebb, még rosszabb a terület. 

Volt részünk bőven a hét és fél hónap alatt sivatagos részekben is. A gépjárművezető 

fején a sisak gyakran éppen a munkavédelmi eszköz. 15 km/h-val megy a jármű. Hátul próbál 

ülni a sajtótiszt  és filmezni,  hogy merre járnak.  Tehát ez a sziklás,  sivatagos,  félsivatagos 

terep. Itt a távolságokat időben kell mérni. Nem 100 km, meg 1000 km-ben, mert itt  csak 

lassan  lehet  haladni.  Most  itt  nem  borult  fel  a  jármű,  csak  úgy  billeg.  Sziklákon  megy 

keresztül. 

Amikor tél van a Szalang-hágónál - 3200 m magasan - ott 6 méteresek a hófalak. Volt 

olyan napunk, amikor 14 lavina volt, és menni kellett menteni, segíteni az afgánoknak. 24 

kocsit sodort el, abból 22-t megtaláltunk, kettőt még a műszakiaknak a mély fémkeresőjével 

sem tudtunk megtalálni.

Végül  egy  személyes  emlék  arról,  hogy  mint  parancsnok  milyen  kihívás  elé  kellett 

néznem.  Burkában a tábori konyhán főzték az ebédet, amikor elmentünk egy iskola alapkő 

letételre.  Barátságosan  megvendégelték  a  parancsnokot,  meg  az  ott  élő  embereket.  Ez  az 

afgán tábori konyha. Először azt hittük, hogy a sárga nyelű lapát az a húsos, meg a rizses 
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lapát, de aztán rájöttünk, hogy a baloldalon ugyanúgy azzal támaszkodik a tűzhely mellett a 

másik… Tehát nem jelentős a különbség…

Víz. Nem látszik víz, és vízzel főznek. Nem tudni, hogy honnan jött oda a víz. Milyen 

tiszta, vagy egyáltalán milyen? Tehát ott hozzák a rizst, abban a kék talicskában. Ez az afgán 

hadtáp. 

Burka járás nagyon elhanyagolt része a tartománynak. Nem kaptak semmit és az afgán 

kormány sem támogatta, és akkor döntöttünk úgy, a CIMIC javaslata alapján, hogy ott élő 

üzbég közösség is kapjon valamit. Egy iskolában gondolkodtunk, megvolt minden lehetőség, 

vállalták a berendezését, a tanárok biztosítását. Ez nagyon lényeges itt. 

Visszatérve az ünnepi ebédhez, lehet látni, hogy ott kézzel segít neki, mert lapáttal már 

nem  fér  hozzá.  Talál  benne  valamit,  azt  kidobja,  mert  nem  kell  bele.  Nagyon  finom 

egyébként. Smidróczki Robi volt a sajtótisztem. Mondtam, hogy Robi ülj ide mellém, egyél. 

Azt mondta, hogy nem eszik, köszöni,  bent megmutatja, hogy mit ettünk. Én ezt csak utána 

láttam,  amikor  már  összeállította.  A  porciózás  teljesen  szabályos,  normál,  mondjuk  nem 

európai szabvány.  Lapáttal  rászórja a rizst  az osztó a tányérra,  a sötétből  kinyúl  egy kéz, 

belenyomja a húst - tudják, hogy egy a PRT parancsnoké lesz, ezért tesznek még egyet bele - 

és hozza a pincér. 

Nem véletlen az, hogy így ülünk hárman, ez azért van, középen a tolmács, jobbra tőlem a 

CIMIC  vezető,  mert  általában  egy  ilyen  tálat  három  embernek  adnak.  Mi  mindig  úgy 

pozícionáltuk magunkat, hogy mi hárman kapjunk egyet és akkor biztos, hogy afgán kéz nem 

nyúlt  bele.  Tehát,  ha  valami  baj  van,  akkor  egymástól  kellett,  hogy elkapjuk.  Doki  meg 

rendszeresen  ellenőrzött  bennünket.  A  tolmácsnak  volt  az  a  feladata,  hogy  megmondja: 

egyáltalán mi az, amit lehet enni. Egy magyar tolmács volt egyébként, innen volt delegálva, 

de afgán emberke.

Még  egy  emlék  Burka  járásból.  A  falvakat,  lakott  településeket  a  mission  team-ek 

meglehetősen  viszontagságos  körülmények  között  közelítik  meg.  Ennek a  végén volt  egy 

útátadás, 3,5 óra volt. Elérkeztünk a végcélhoz. Segítettünk nekik egy parkolós útátadást, utat 

kiszélesíteni 4 óra helyett 2 óra alatt érték el, és ez az üzbég közösség, annyira örült nekünk, 

hogy ott mindjárt, addig nem is engedték átvágni a szalagot, amíg a kecskét le nem vágták ott 

nagy örömükben. Bicska volt nálam, mert felkészítettek lehet, hogy engem kértek volna fel, 
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ennek a ceremóniának a lebonyolítója legyek.  Tehát nem lehet  ellent  mondani,  és a helyi 

közösség papja, a főpap, a mollah volt az, aki győzködött bennünket, hogy most maradjunk 

ott, mert mi ott a kecskét közösen megsütjük és elfogyasztjuk. Na most ez volt az a pont, 

amikor  megbeszéltük,  hogy  nekünk  még  van  egyéb  más  feladatunk  is,  így  gyorsan 

visszamentünk a táborba. Ilyenekkel is találkozik odakint az ember. Tudni kell részt venni, és 

tudni kell úgy is nemet mondani, hogy ne sértsük meg az ott lévő embereket, és mégis úgy 

érezzék,  hogy mindent megtettünk azért,  amit ők szeretnének, és érezzék azt,  hogy őértük 

vagyunk, segíteni akarunk nekik és nem pedig elvenni, nem pedig megszállóként jelen lenni. 

Én ennyit szerettem volna, és köszönöm, hogy lehetőséget kaptam, még akkor is, hogyha 

kicsit  elraboltam  az  időt.  Szerettem  volna  ezeket  a  videósnitteket  mindenféleképpen 

megmutatni, mert ezek olyanok, amiről nem lehet beszélni, ezt látni kell. Köszönöm szépen a 

megtisztelő figyelmet, és állok rendelkezésére mindenkinek nagyon szívesen akár most, vagy 

a későbbiek folyamán bármikor, hogyha kérdés merül fel.

Dr. Kuti Ferenc:

Van-e valakinek olyan kiegészítése,  felvetése a parancsnoki tevékenységhez köthetően 

amivel ki szeretné ezt egészíteni, mielőtt átmennénk majd a logisztikai részre?

Vezérőrnagy úr?

Benkő vezérőrnagy:

Kettő rövid gondolat. Nem kérdezni szeretnék, hanem kiegészíteni.

Szabó  ezredes  úr  említette,  hogy  a  technikai  eszközök,  felszerelések,  anyagok 

rendelkezésükre  álltak  a  feladat  végrehajtásához.  Nagyon  fontos  megjegyezni,  és 

visszautalnék a Huszár ezredes úrnak a jelentésére, és ő azt is elmondta, hogy ezek a technikai 

eszközök még a felkészítés időszakában itthon álljanak rendelkezésünkre, hogy az állományt 

fel  tudjuk  rá  készíteni.  És  a  PRT  4-hez  kell  csatolnom,  a  két  tűzszerész  bajtársunk 

tragédiájához,  ott  is rendelkezésre álltak az eszközök. Tehát az eszközök ott  voltak.  Az a 

kérdés,  hogy  a  felkészítésük  és  a  felkészültségük  az  abban  a  helyzetben  és  abban  a 

körülményben mennyire volt oly reális, amelyeket itt láttunk. Mert hozzá tartozik az is, hogy 

kiváló szakemberek voltak, kiváló tűzszerészek, magyarul specialisták. Csak az ő kiképzésük, 

és kiképzettségük a robbanó testeknek, a gránátoknak a megsemmisítésére szólt, és nem arra, 

hogy  ezeket  a  gránátokat  majd  valakik,  miközben  ők  a  szakszerű  munkát  végzik  rájuk 

robbantják.  Ezért  nagyon  fontos,  hogy  lehet  bármilyen  jó  eszközünk,  lehet  bármilyen  jó 
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technikánk, nehogy a katonáinkat abba az irányba vigye el, hogy akkor én innentől kezdve 

védett vagyok, és nem érhet semmiféle baj.

Visszatérve itt a 18 éves korhatárhoz. Meg kell mondani azt is, és katonáinknak tisztában 

kell lenni azzal, hogy ezek az emberek, nemcsak a kecske nyakát tudják ilyen precíz módon 

elmetélni. Köszönöm a figyelmüket.

Dr. Kuti Ferenc:

Nagyon nehéz ehhez bármit hozzá tenni,  mert úgy gondolom, hogy ez a csend ez jól 

kifejezi azt, hogy valamennyiünk gondolatai elkalandoztak. Talán ismételten, egész pontosan 

ennek a második blokknak az elején mondtam, hogy kérem tisztelettel Önöknél fontosabbak 

nincsenek.  Nagyon-nagyon  jó,  ha  próbálunk  mi  magunk  is  generálni  olyan  helyzeteket, 

amikor  a  magyar  társadalom  erről  minél  többet  tud,  mert  ez  a  munka  –  nem  szeretnék 

senkinek ellent mondani, de – úgy gondolom, pénzzel nem fizethető meg, semmi szín alatt. 

Tehát az, hogy az emberek ezeket a körülményeket, gyakorlatilag az életveszélyt felvállalja, 

ez  csak  pénzzel  nem kompenzálható.  Ide  sokkal  több  minden  kell,  ehhez  egy  összetartó 

honvédségre,  egy  összetartó  katonaközösségre,  és  olyan  parancsnokra  van  szükség,  akik 

mindennap újra és újra összekovácsolják az állományt, akivel ők dolgoznak. 

Csinga Mihály alezredes: A logisztikai ellátórendszerek működésének tapasztalatai  4  

Csinga Mihály alezredes vagyok az 5. Bocskai István Lövészdandár logisztikai főnöke. 

2007-ben  én  voltam  a  PRT  II-nek  a  logisztikai  részlegvezetője,  a  törzsfőnök  támogató 

helyettese.  Bevezető  tájékoztatót  szeretnék  Önöknek  nyújtani  magáról  a  logisztikáról,  és 

bemutatom,  hogy  a  mindennapi  feladatok  elvégzése  során  milyen  logisztikai  biztosítási 

feladatokkal, netalántán nehézségekkel találtuk szembe magunkat. Először tekintsük át, mi is 

volt a rendeltetése az ottani logisztikai szervezeteknek, a PRT II-ben, illetve mostani a PRT-

ban? 

A logisztikai támogatás az érvényben lévő egyetértési nyilatkozatok, technikai megkötött 

szerződések  alapján  történik.  Technikai  megállapodásokat  kötöttünk,  érvényben  volt  egy 

német-magyar  technikai megállapodás, annak idején volt még egy a Holland Királysággal, 

illetve volt egy háromoldalú magyar-német-norvég is, valamint elkezdődött – mint ahogy már 

4 Lásd még: 1. számú melléklet, 4. ábra
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Szabó ezredes úr jelentette – olyan szerződések megkötése, amelyek más minisztériumokhoz 

tartoznak.  A  PRT II.  idejében  került  a  szerződés  aláírásra  a  Külügyminisztériummal,  az 

Igazságügyi és Rendészeti Minisztériummal, valamint a Földművelődési és Vidékfejlesztési 

Minisztériummal. Ezek a szerződések alapozták meg azt, hogy kijelenthetjük: jó helyzetben 

volt, és nagyon jó helyzetben van szerintem most is a PRT logisztikája. A két legnagyobb, 

„rázós” terület szerződéssel volt alátámasztva. Az egyik a táborüzemeltetés, másik pedig az 

élelmezés. Ezt mind a kettőt még akkor az OLTT kötötte. 

Az élelmezés  illetve  a  táborüzemeltetés  vonatkozásában  SUPREME nevezetű  céggel, 

akinek igen-igen nagy tapasztalata volt és van – úgy gondolom – a hadszíntéri ellátásban. A 

személyi  állomány élelmezési  ellátásának  a  felügyeletéhez  attól  függetlenül,  hogy azért  a 

SUPREME cég nagyon korrekten és nagyon rugalmasan kezelte a mi problémáinkat. Hozzá 

kell  tenni,  hogy  a  mi  időnkben  egy  makedón  étkezdevezető  volt,  Fülöp-szigeteki 

szakácsokkal, és afgán kisegítő konyhamunkások alkalmazásával. Eléggé nehéz volt őket arra 

megtanítani, hogy netalántán főzzenek nekünk egy jó húslevest, esetleg, – mert az állomány 

már  ilyen  is  kért  –  főzzenek  egy  jó  túrós  csuszát.  Eleve  ott  kezdődött,  hogy ugye  nem 

ismerték a füstölt szalonnát, de aztán az akadályokat sikerült elhárítanunk, és összességében 

velük kapcsolatosan nem volt semmiféle gond. 

Kétségtelen  tény,  hogy ezt  a  területet  is  folyamatosan  felügyelnie  kellett  ennek a kis 

logisztikai főnökségnek. Ebben volt  egy logisztikai részlegvezető személyemben. Volt egy 

logisztikai főtisztem, aki egyben a részlegvezető helyettes is volt. Ez egy őrnagyi beosztás. 

Volt egy logisztikai tervező tiszt, századosi beosztásban, valamint volt a nyilvántartó. Ez volt 

a  szolgálati  alárendeltsége  a  logisztikának.  De  ezen  belül  természetesen  a  logisztikai 

részlegvezetőhöz  be  volt  kötve  szakmailag  az  itt  felsorolt  logisztikai  feladatokat  ellátó 

állomány. 

Miért is voltak bekötve? Azért voltak bekötve, mert a 13 szakágnak az anyagi készleteit 

azért valahogy kellett rendeznünk. Topográfussal tudtam lerendeztetni a térképész dolgokat, ő 

azért  volt  bekötve.  A  személyügyi  beosztottal  tudtuk  rendezni  a  humán  raktárvezetői, 

humánraktárosi  feladatokat.  És  a  force  protection  század  ellátó  tiszthelyettese,  valamint  a 

logisztikai  szakaszparancsnok  eleve  szakmai  feladataiból  kifolyólag  a  logisztikai 

részlegvezető  alárendeltségében  volt.  És  bejött  a  PRT II.  esetén  egy új  elem,  a  Nemzeti 

Támogató Elem, amely négy fővel teljesített akkor szolgálatot Afganisztánban. Kettő fővel 
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először Kabulban, majd kettő fővel Mazar-e Sharifben. A Nemzeti Támogató Elemet át kellett 

csoportosítanunk Kabulból  Mazar-e Sharifbe,  ez  május  végére  fejeződött  be,  eléggé  nagy 

feladat volt.

Ehhez a Nemzeti Támogató Elemhez voltak utalva az egyéni beosztásúak, illetve ennek 

volt  a  feladata  a  delegációk,  elöljárók  érkezésekor  az  állományt  felszereljék,  a  repeszálló 

mellénytől kezdve a sisakig. Netalántán ha katona volt az illető, akkor fegyverrel, lőszerrel is 

el  kellett  látni.  Feladataik  ellátása  mellett  nagyban  segítették  Mazar-e  Sharifben  a  mi 

munkánkat.  Erre  majd  az  üzemeltetés  és  üzemben  tartás  folyamán  ki  fog  térni  még 

következőkben Solymosi őrnagy úr.

Milyen végrehajtó logisztikája van ennek a PRT-nak? Van egy logisztikai szakasza, ami 

szállítórajból, vontatórészlegből, raktárakból, gépjármű karbantartó rajból és egy különleges 

berendezést javító rajból áll. Ki szeretném emelni ezek közül a szállító rajt, ami a hat és fél 

hónap alatt, több mint 93 ezer km-t tett meg ezeken az utakon, mint amit láttak Önök itt a 

filmen. 

Külön ki akarom emelni a raktárakat, akiket az említett 13 szakág érintett,  és azért ha 

létszámában nézzük a PRT-t, akkor az 189 főből állt. Hát ez egy megerősített század, de azért 

nem századszintű anyagi készletekkel rendelkezett és rendelkezik ez a PRT.

A  hadszíntéren  húsznapi  készlet  volt  előírva,  ezzel  mi  a  helyszínen  rendelkeztünk. 

Amivel meg kellett küzdeni, azok az élelmezési anyagok voltak. A mi élelmezési anyagaink 

szavatossága egy év, és ez a mi időnkben járt le. Addig természetesen nem nyúlhattunk hozzá, 

míg meg nem kaptuk helyette a pótlást. Majd megkaptuk, ez a húsznapi készlet - számoljunk 

200 fővel - 4000 adag egész napos étel. Nagy kihívás volt, ugyanis a megkötött szerződés 

alapján a SUPREME-mel teljesen mindegy, hogy evett a magyar katona, vagy nem evett a 

magyar  katona,  az  úgynevezett  rendelkezésre  állási  pénzt  fizetnünk  kellett  minden  nap  a 

cégnek. Ebből kifolyólag ezen el kellett gondolkodni. 

Nekünk  „fel  kellett  etetni”  a  zárolt  készleteket,  de  ugyanakkor  nem  kellene,  hogy 

kifizessük azon a napon is a SUPREME ellátását,  a rendelkezésre állás díját, amikor a mi 

ennivalónkat  esszük.  Ebből  kifolyólag  sikerült  –  nagyon  rugalmas  volt  a  cég  –  egy 

kompromisszumot kötni, hogy mi egy napot ettük a mi kajánkat, ők a feltétet, illetve a levest 
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megfőzték  hozzá,  és  így  hetente  egyszer,  csütörtök  este  pedig  tudtunk egy-egy grillpartit 

szervezni  a  katonáink nagy megelégedésére.  Ezt  én a következőknek maximálisan  merem 

ajánlani. Ugyanis ez a nemcsak arról szól, hogy grillparti,  hanem arról, hogy a katona egy 

kicsit  jobban el  tudta  magát  engedi,  netalántán  engedélyezte  a  parancsnok,  hogy most  ne 

egyenruhába menjen be az étkezdébe, hanem esetleg papucsban, és odabent esetleg felvehesse 

a zöld melegítőjét is, mert ezt odakint nem teheti meg…

Nagyon nagy üzemanyag ellátási problémáink voltak, nem is a kezdeti időkben, hanem a 

közepe  tájékán.  Ugyanis  a  Shell  Hollandiával  volt  szerződése  a  Magyar  Veszélyesanyag 

Ellátó  Központnak,  és Pakisztánból  hozták az üzemanyagot.  Hol az szólt  bele,  hogy nem 

engedték őket át a határon, hol az, hogy beszakadt az út,  mert esőzés volt,  és nem tudtak 

átjönni a Szalangon. Szóval problémánk volt bőven. 

Mindig a piros sávban mozogtuk az üzemanyag vonatkozásában, azaz gyakran 5 nap alá 

süllyedt vagy csupán 5 napnyi volt a készletünk. Előfordult, hogy már csak 3 napi készlet állt 

rendelkezésre.  A parancsnoki  értekezleten  mindig  megkérdezték,  hogy akkor  kimehetünk, 

vagy nem mehetünk? 

Javítóanyag ellátási  gondokkal is küzdöttünk. Március 18-án mértük fel az utánpótlási 

szükségletünket, akkor tettük fel faxra, hogy egyáltalán milyen anyagi szükséglete van ennek 

a PRT II-nek az elkövetkezendő hat hónapra. Azt kell mondanom, hogy igaza volt Huszár 

ezredes  úrnak,  amikor  mondta,  hogy a  közbeszerzési  eljárás  eléggé  lassú.  A mi  általunk 

igényeltek egy része meglehetősen hosszú idő alatt került ki hozzánk.

Saját  beszerzéseink  is  voltak,  általában  szolgáltatással  kapcsolatosan.  Kutya-kennel 

építés,  új  kutat  kellet  fúrni,  autót  kellett  bérelni.  Ezekkel  kapcsolatosan  voltak  saját 

beszerzéseink.  Érdekességként  elmesélem  az  autóbérlést.  Hát  ugye  valamihez  kellett 

ragaszkodnunk, hát akkor ragaszkodtunk a magyar közbeszerzési törvényhez és előírásaihoz. 

Kiírtuk a pályázatot. Természetesen nem postáztuk, hanem behívtuk a vállalkozókat. Átvették 

a  pályázatot,  elmondtuk,  hogy  egyáltalán  mit  akarunk,  hogyan  akarunk,  és  ebben  a 

szempontok  is  benne voltak,  hogy milyen  állapotú  legyen,  minél  fiatalabb  legyen,  előnyt 

jelent, hogy null km-es a kocsi, stb. Két hét után ahány vállalkozó volt, minden nap egy-egy 

vállalkozó  hozta  be  az  öt  darab  Toyotát,  hogy  megnézzük.  Már  kellett  volna  jönnie  az 

egyiknek, de csak nem érkezett meg. Majd egy másfél óra múlva jelentkezik a katona, hogy 

meghozták az öt Toyotát, és amikor megkérdeztük, hogy miért másfél óra késéssel érkezett 
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ide? A válasz az volt,  hogy csak most  tudták visszatekerni  a km órát,  mert  előnyt  jelent, 

hogyha null km-es a kocsi… Ennyit tréfaként, de sajnos ez így volt.

Gondjaink voltak, és szerintem vannak most is, a selejt és használhatatlan anyagoknak a 

kezelésében. Nem voltak, de talán már vannak szerződéseink, pl. veszélyes anyag, veszélyes 

hulladék  kezelésére.  Nagy  gondban  voltunk  az  egészségügy  vonatkozásában,  és  nagy 

gondban voltunk a technikai eszközök után keletkezett anyagok rendezésével. Ezt egy időben 

gyűjtöttük,  majd  tároltuk,  és  elindítottuk,  hogy  egyáltalán  valami  legyen,  mert  azért  3 

euro/kg-ért hazahozni, úgy gondolom, hogy az eléggé költséges lett volna.

Úgyszintén  a  használhatatlan  anyagokkal  kapcsolatosan  voltak  gondjaink,  de  ez  is 

megoldódott.  Ott  is  keletkezik  selejt  bakancs,  keletkezik  selejt  gumi,  netalántán  akad egy 

javíthatatlan  BTR motor.  Szóval  ezeket,  hogyha mindet  hazaküldtük  volna,  akkor  nagyon 

magasak  lettek  volna  a  költségek.  Számoljuk  ki,  egy  BTR  motor  olyan  tonnányi.  Ha 

felszorozzuk 3 euróval, és hazaküldjük a német légihídon, majd a 64. logisztikai ezred autója 

elmegy  még  a  motorért,  leviszi  Kaposvárra.  Kaposvárról  kap  egy időpontot  és  felviszi  a 

laborba. Ha ezt mind összeadjuk, akkor szinte olyan másfél millió forintért hazahoztunk egy 

használhatatlan motort. Én úgy gondolom, hogy ez az, ami megengedhetetlen lett volna. 

A  táborüzemeltetéssel  kapcsolatosan,  mint  mondtam,  a  két  legnagyobb  területet  -  az 

élelmezést és a táborüzemeltetést - lefedtük szerződésekkel. Itt is azt kell mondanom, hogy 

nagyon  jó  és  korrekt  munkakapcsolat  volt,  de  természetesen  nagyon  oda  kellett  figyelni. 

Kitört az egyik szélroham után az egyik telefonfülke ajtajából az ablaküveg, és rögtön azt is 

ránk akarták számlázni, merthogy ki kellett menni a városba, meg kellett találni az üvegest, 

behozni, megcsináltatni az üveget, meg még maradt egy kis üveg és még azt is vissza akarta 

vinni. Ha ezt órabérben mérjük, két ember 10 órányi munkájáról van szó, ami 350 dollárba 

került. 350 dollárért szerintem ott a helyszínen be is kötöttek volna nekünk 10 telefont, és meg 

is csinálták volna a telefonfülkéket.  Erre azért  figyelnünk kellett.  Én úgy gondolom, hogy 

ettől  függetlenül  azért  ez a kapcsolat,  ami ott  kialakult,  nagyon korrekt  és rugalmas volt, 

bármilyen problémával lehetett hozzájuk fordulni. Mivel úgy gondolták az elején, hogy újak 

vagyunk, minden kipróbáltak, de később, amint kiismerték az embereket akkor már nem volt 

ilyen próbálkozás sem. 
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Vízellátási gonddal küszködött leginkább a PRT I. március végére készen lett az új kút. 

Az  új  kút  kapacitása  biztosította  már  a  tábor  vízzel  való  ellátását.  Most  már  nem  volt 

szükséges, hogy lajtos kocsival hozzák nekünk a vizet, és feltölteni, és utána még tisztíttatni, 

hanem most már egyből a kútból tudtunk venni és úgy tisztítottuk a vizet.  Természetesen, 

ahogy növekedett a mi létszámunk, - mert azért ez egy 150 fő befogadására alkalmas tábor 

volt alapból - a víztisztítási kapacitás kevésnek bizonyult. Sikerült egy új víztisztítót illetve 

egy  új  víztartályt  beszerezni,  ami  azért  nagyban  elősegítette  azt,  hogy  nem  kellett 

vízkorlátozásokat bevezetni, és nem kellett az állománynak azt mondani, hogy netalántán csak 

kétnaponta fürdesz, és akkor is csak három percig. Sajnos ezt a PRT I. idejében, és mikor ott 

volt már a PRT II.,  - mikor aztán csúcsra volt járatva a tábor -  is meg kellett lépni. Mikor ez 

mind beállt,  előfordult, hogy a mi táborunknak a létszáma már akkor 200 fő felett volt, és 

akkor ránk jött még a norvég QRF 102 fővel. Ettől függetlenül s rendszer bírta, főképp, mikor 

beállt az új víztisztító berendezés a bővített tartályokkal, így semmiféle vízkorlátozást nem 

kellett bevezetni.

Áramellátással is rengeteg gondunk volt. Megépítették a tábort a hollandok, mi átvettük, 

az áramforrás aggregátokkal együtt. 13 darab áramforrás aggregát volt, ebből nyolc 90 kW-ot, 

a  másik  öt  pedig  160  kW-ot  tudott.  Ezeket  felváltva  kellett  használni,  pihentetésre  volt 

szükség. Általában a tábor felhasználásra 900 kW környéki felhasználással kellett számolni. 

Teljesen mindegy volt, hogy tél volt vagy nyár volt. Télen mennie kellett a fűtésnek, nyáron 

pedig a hűtésnek. Naponta mintegy 3000 liter gázolaj ment arra el, hogy elektromos áramot 

termeljünk ott, és ez most is így van. 

Üzemidőkkel  kapcsolatosan  voltak  gondjaink.  Egy  aggregát  ha  kiesett,  ha  netalántán 

olyan  nagyobb  problémái  lettek,  akkor  ezeket  el  kellett  vinni.  A SUPREME cég  elvitte, 

természetesen csak Kabulban tudta javítani. Kabulban megjavították, majd általában két hét 

alatt megjárták. 

Táborfejlesztéssel  kapcsolatosan  előjött  az,  hogy  mindenféleképpen  az  áramellátással 

még  nagyobb  gondok  lesznek.  Meg  lettek  igényelve  még  nagy  teljesítményű  áramforrás 

aggregátorok, amik a PRT III. idejében rögtön az elején meg is érkeztek, beállításra kerültek. 

Ebből kifolyólag nem voltak már különösebben nagy gondjaink. 

Az állománytáblában rendszeresített technikai eszközökkel, ahogy a Szabó ezredes úr is 

mondta,  rendelkeztünk.  Úgy  szintén  az  előbb  én  mondtam,  hogy  nagyon  jó  viszonyba 

kerültünk a német ezreddel és neki volt egy logisztikai javító zászlóalja. A javító zászlóalj 

csináltatta meg nekünk általában a Mercedes kocsijainkat. Attól függetlenül, hogy a Currus 
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Zrt.  minden  évben  egyszer  kimegy  és  ténylegesen  megcsinálja  a  négyes,  ötös  technikai 

kiszolgálást az eszközökön, menet közben is elromlanak sajnos a folyamatosan nagy terhelés 

alatt álló a Mercedeseink. Ugye mindig négy emberrel, géppuskával, fegyverzettel, kétnapos 

felszereléssel a katonánál, repeszálló mellényekkel, stb. közlekednek. Így nagy probléma volt, 

hogy  eltörtek  a  kocsiknak  a  futómű  rögzítői.  Ezeknek  az  alkatrészeit  itthonról  egy 

szabadságos katona  hozta vissza,  és  a  német  javító  zászlóaljhoz  elvittük,  mert  nekik  volt 

technikájuk a szereléshez.

Üzemben  tartási  tapasztalatokkal  kapcsolatosan.  Javítóanyagaink,  azt  mondom,  hogy 

voltak,  de  nem  volt  mindig  és  minden.  Elég  sokat  kellett  barkácsolnia  a  kis  műhely 

állományának,  de  hála  Istennek  sikerült.  Általában  tudtuk  biztosítani  a  80-85%-os 

hadrafoghatóságot a főbb technikai eszközökben. Én azt mondom, hogy most, a mai magyar 

viszonylatban itt hazai, honi területen, amelyik alakulat ezt tudja biztosítani, az nagyon jól 

csinálja és meg is van mindene. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy ilyen utánpótlás mellett ezt 

nagyszerűen csinálta az én kis javítóműhelyem. 

Köszönöm  a  megtisztelő  figyelmüket.  Amennyiben  van  kérdésük,  arra  megpróbálok 

válaszolni. 

Dr. Vekszler Péter orvos őrnagy: Katona-egészségügy: Az Afganisztánban a PRT 

keretében megoldott, illetve az elkövetkezendő időben megoldandó egészségügyi 

feladatok  5  

Dr. Vekszler Péter őrnagy vagyok, a Honvéd Egészségügyi  Központ műveleti  főnöke. 

2003-ban  voltam  először  kint,  akkor  a  német  MEDEVAC  századdal  fél  évet  töltöttem 

Kabulban,  majd  2004-ben három hónapot  a  spanyol  ROLE-2 kórházban,  2005-ben újabb 

három hónapot, akkor már a görög vezetés alatt volt a kórház. 

Csak egy rövid  összefoglaló  a  ROLE-1-es  ellátási  szintről.  Kiürítési  kapacitással  kell 

rendelkezni, biztosítani kell a betegek osztályozását súlyossági és sérülési típustól függően, 

valamint  elsősegély  nyújtási,  újraélesztési  képességnek  kell  lennie  a  segélyhelyen. 

5 Lásd még: 1. számú melléklet, 5. ábra
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Stabilizálási technikával,  tudással is rendelkezni kell,  a rutin ellátás pedig a napi rendelési 

feladatokat jelenti.

Néhány kép a sürgősségi részről.  A következő ábrán látszik a másik ágy amit  a napi 

ellátáshoz használtunk. A következőn pedig a központnak az állománya látható.  Két orvos 

volt,  négy  asszisztens,  akkor  még  két  gépjárművezető,  és  egy  logisztikus,  aki  nem  volt 

egészségügyi  végzettségű,  ezért  a  biztosításokban őt nem tudtuk alkalmazni.  Ez változott, 

mert most már a logisztikus is egészségügyi végzettségű, illetve három mentőgépjármű is van 

kint.

A  következő  képeken  így  egymás  után  a  külső  feladatokra  utalnék,  hogy  a  mission 

teamek biztosításában, a QRF-ben, illetve bizonyos járőrfeladatokban is részt kellett venni az 

egészségügyi személyzetnek is. A konvoj kíséret, a helikopter leszállópálya biztosítás, illetve 

a higiénés ellenőrzés is része volt a belső feladatoknak. 

Volt feladatunk az ellenőrzés tekintetében is, de a következő képen és az azt követőn arra 

utalnék, hogyha a történelemben visszatekintünk, akkor azért tudjuk, hogy ennek igen nagy 

jelentősége van a hadrafoghatóság szempontjából, habár a mindennapoknak a forgatagában 

igazából nem figyelünk rá, de jelentős. 

A CIMIC-kel  nagyon  jó  volt  az  együttműködésünk.  De e  területet  néha  még  mindig 

homály  fedi.  Ugyanis  a  Honvéd  Egészségügyi  Központnak  nem  feladata  a  tartomány 

egészségügyi fejlesztése. Nincs is hozzá kapacitás, nincs pénzkeret, nincs hozzá idő, meg erő, 

hogy ezt ellássuk. De a CIMIC-kel együtt kell dolgoznunk, hiszen a következő képen utalok 

arra, amit Lawrence ezredes, igaz, hogy a Közel-Keleten fogalmazott meg, de erre a területre 

is  érvényes:  nem lehet  rájuk  erőltetni  a  saját  kultúránkat,  a  saját  gondolkodásmódunkat, 

hiszen ők jobban tudják, hogy mi kell nekik. Maximum segíteni tudunk.

A következő képen látszik, hogy milyen szegényes az egészségügyi ellátás, és mennyi 

tennivaló  lenne.  Nemcsak  anyagi  eszközökben  nyilvánul  ez  meg,  hanem  az  oktatási 

képességnek a fejlesztésében.  Talán azzal  többen el  lehetne érni,  hiszen hiába építünk fel 

bármit, ha nem tudják megtölteni személyzettel.
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Elsősorban a Honvéd Egészségügy részéről tanácsadással  és statisztikák begyűjtésével 

tudtunk ezen a területen segíteni. Tehát minden, ami egészségügyi fejlesztés nem a Honvéd 

Egészségügy érdeme, hanem elsősorban a CIMIC-é, illetve a PRT-é összességében, és ezen 

keresztül a Magyar Köztársaságé.

Napi  betegellátás.  Nagyrészt  a  saját  betegeinket  láttuk  el  a  ROLE-1-es  képességnek 

megfelelő  szinten.  De  a  helyi  betegek  ellátása  nagyon  fontos.  Alapvetően  nem  ez  a 

feladatunk,  de  megint  csak  biztonsági  szempontból  igen  nagy  jelentőssége  van,  hiszen  a 

bizalmat  meg  lehet  vele  alapozni.  Többször  előfordult,  hogy  a  felderítők,  természetesen 

parancsnoki engedéllyel hoztak valakit, akinek fontos volt az egészségügyi ellátása, akkor is, 

hogyha tényleg valamilyen betegsége volt, akkor is hogyha valamilyen banális dologgal jött. 

Megfelelően  el  kellett  látni,  hiszen ez üzenetet  közvetített,  és  biztonság szempontjából  az 

egészségügy így tudta a saját részét hozzá adni a kint végzett munkához.

Egészségügyi biztosítás szempontjából két irányba tudtunk beteget továbbítani magasabb 

szintre.  A  ROLE-1  központba,  illetve  Mazar-e  Sharifbe.  Itt  egy  egészségügyi  kisegítő 

személyzet,  egy  csoport  működik  sebészeti  jelleggel.  A  németekkel  kötött  megállapodás 

értelmében ez már visszanyúlik 2003-ra.

Ez a  Pol-e  Khomri  kórház kívülről.  Sajnos  belülről  nincs  kép.  A következő Mazar-e 

Sharifben lévő kórház. A következő képen látható, hogy ha ezt összehasonlítanám, akkor ez 

egy megyei  kórház szintű ellátást  képes nyújtani.  Ugye ez egy NATO alapelvek szerint a 

katonáknak a békeidős ellátási szintet kell nyújtani a műveleti területen is. Ehhez persze sok 

minden szükséges. A németek jobban állnak, mint mi, de ugye nekünk is van egy 2012-es 

felajánlásunk, addigra el fogunk mi is jutni arra a szintre, hogy ezt biztosítani tudjuk.

A másik rész az egészségügyi kiképzés. A katonák kiképzése, egészségügyi kiképzése 

egész népszerű  volt,  hiszen  mindenki  érezte  a  saját  bőrén,  hogy ez fontos.  Elindultunk  a 

szokásos sebellátás és egyéb dolgoktól, de hát azért a kinti feladat az kicsit más, és tovább 

kellett  lépnünk engedéllyel  és megfelelő dokumentálással  a biztosítás és a magasabb szint 

felé, ami aztán a gyakorlatban is kiteljesedett. Hiszen ha egy ilyen esemény során több sérült 

van, akkor az az egy személy szakember, aki kíséri a konvojt az kevés, főleg, ha esetleg ő is 

megsérül. Tehát őt is el kell látni. Ezért nagyon fontos, hogy az állomány minden tagja kapjon 
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bizonyos  szintű  egészségügyi  felkészítést,  és  utána  erre  rá  lehet  építeni  még  magasabb 

szinteket.

Ez csak egy példa 2003-ból,  amikor  a  németek  buszát  felrobbantották  Wellhaus  és  a 

reptér között. Hát ezek a gyakorlatok, bármelyik pillanatban valósággá fordulhatnak. Ahogy a 

következő  kép  mutatja.  Sajnos  ebben  a  két  esetben  nem  volt  lehetőség  egészségügyi 

beavatkozásra.  De előfordulhat  olyan eset is,  amikor  ezen múlik,  hogy hogyan jut haza a 

megsérült bajtársunk.

A mindennapok gyakorlata nem csak egészségügyi feladat, hanem szervezési feladat, és 

megint  csak  az  egész  PRT-t  érinti.  Ha  nem  működik  a  kommunikáció  és  a  megfelelő 

információáramlás, akkor összeomlik a rendszer, és nem lehet belőle jól kijönni.

A következő képen, ahogy ezredes úr is mondta tulajdonképpen szerencsénk volt, egy 

ilyen  esemény  történt  egy  sérülttel.  Ennek  a  sérültnek  a  megnevezése  súlyos,  nem 

életveszélyes sérülés, nyolc napon túl gyógyuló. Ha máshogy közelítjük meg, akkor nagyon 

nagy szerencsével,  viszonylag  könnyen megúszta  a bajtársunk. Ő igen gyorsan bekerült  a 

német  kórházba,  ahol  meg  is  operálták,  és  úgy  került  már  haza  Magyarországra,  hogy 

rehabilitációt kellett rajta végezni, nem kellett további műtéteket rajta végrehajtani.

A statisztikából az látszik, hogy a sérülések azok viszonylag háttérbe szorulnak, egyrészt 

azért,  mert  szerencsénk volt,  másrészt  azért  mert  egy békefenntartó,  támogató,  nem pedig 

harcoló misszióról van szó. De ha a következő statisztikát megnézzük, akkor az oroszoknak a 

statisztikája is mutatja, hogy a piros harci sérülések a többihez képest viszonylag alacsonyan 

vannak. Pedig ismerjük az ő adataikat.  A különbség az, hogy a pirossal jelzett  betegség a 

harci sérülésekben nagyon hamar bele lehet halni.  A többinél van idő. Azonban van olyan 

betegség, ahol van idő a kezelésre, tehát több lehetőség van, hogy ellássuk az emberünket.

A tapasztalatokat és a statisztikákat megfelelő szinten kell kezelni. Ezt folyamatosan kell 

gyűjteni, de mi sem állunk annyira jól ezen a szinten, hogy ezt nyugodtan így közvetítsem. 

Mindig van mit javítani, és ezeket a tapasztalatokat be kell dolgoznunk az eü. felszerelés és a 

felkészítés fázisába.
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Minden amerikai katonának már a felszerelésében van érleszorító. A PRT-ban sikerült ezt 

ugyanígy kivitelezni.  Bal oldalt  látható az a kék végű belövő szerkezet, ez csontba adható 

infúzióhoz használható, tehát ha nem sikerült vénát biztosítani, akkor nagyon hamar lehet ezt 

kivitelezni, ezt több hadseregben használják.

Itt egy példa arra, hogy amit korábban kipróbáltak és bevált, az azóta kint része már a 

felszerelésnek. Nagyon fontos, hogy ne csak viseljék a katonák, hanem tudják, hogy mikor és 

mire kell használniuk.

A következő ábrával azt szeretném sugallni, hogy – nehogy félreértés legyen – az orvosi 

pálya nagyon sokfelé ágazik el. Attól, hogy valaki orvos nem biztos, hogy az adott feladatot el 

tudja látni.  Itt  elsősorban sürgősségi beavatkozásokra van szükség, és azon túl kell orvosi 

feladatokat  ellátni,  ami  vezetési  feladat,  egy csapatot  kell  irányítani.  Viszont  a  következő 

képen az adott sürgősségi beavatkozásokra vannak orvosok, akik képesek, hiszen tovább- és 

átképzik magukat, és részt vesznek tanfolyamokban, vagy eleve olyan szakágat képviselnek. 

Viszont vannak olyanok, akik ezzel dolgoznak nap, mint nap, és azért írtam oda a mentőtiszt, 

mentő szakápoló jelzést. 

Arra,  hogy  hogyan  szerzünk,  és  hogyan  próbáljuk  pótolni  a  harctéri  segélynyújtó 

képességünket, kapacitásunkat két lehetőség merül fel.  Az egyik az, hogy az egészségügyi 

személyzetnél  megfelelő  katonai  kiképzésen  keresztül  érik  el,  hogy  kint  elvégezzék  a 

feladatot. A másik, hogy a katonák közül kiválasszuk, azokat, akik motiváltak, alkalmasak a 

feladatra  és  egészségügyi  képzésen  visszük  keresztül.  Mind  a  kettőnek  van  előnye  és 

hátránya. Szerintem mind a kettő úton el kell indulnunk, ezzel tudjuk a legjobb eredményt 

elérni.

El  is  indult  már  egy  ilyen,  vannak,  akik  Amerikában  végezték  el,  de  elindult 

Magyarországon is. Egy probléma van: a jogi háttér nincs teljesen tisztázva. Nem csak azt 

kell tisztázni, hogy műveleti területen mit végezhetnek és milyen beavatkozási jogosultságuk 

van, hanem hogyan jutnak el addig. Tehát itthon, hogyan nyúlhatnak beteghez, hogy kapják 

meg a jogot, hogy gyakorolhassanak. Hiszen nagyon jó gyakorlatokat lehet látni külföldön, és 

már Magyarországon is. Ugye színészeket kipreparálnak, eljátsszák a sérült szerepét.

A következő ábrán vannak szimulátorok, ezek bábuk, vannak, amik komputer vezérelt 

szimulátorok, de ezek nem tudják pótolni a valós helyzetet. Tehát a szagokat, a látványt, a 
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hangokat, nem tudják pótolni. És hogyha ebbe a szituációba kerül egy szimulációs képzésen 

részt vett ember, nem biztos, hogy megfelelően működnek a reflexei.

Megint visszatérve arra, hogy a civil egészségügyben dolgozók napi szinten találkoznak 

ezzel,  hiszen  pl.  a  magasból  esés,  a  balesetek,  az  erőszakos  cselekmények  a hadműveleti 

területen  a szokásos  sérülésformákat  hozzák a  civilek  részére is.  Tehát  ezek nem annyira 

ismeretlenek. 

Ugyanígy  a  szituációk.  A  mentőknél  is  megvan  a  szigorú  hierarchia,  a  jelentési 

kötelezettség, megvannak a dokumentációk, megvannak a légi kiürítésnek a szabályai. Tehát 

ezzel azt szeretném sugallni, hogy az az állomány, aki onnan jelentkezik, és motivált – persze 

ki kell válogatni, mert nem mindenkire vonatkozik – szerintem elég jó alapokkal rendelkezik 

ahhoz, hogy egészségügyi katonát faragjunk belőle, de ez csak egy lehetőségként merül fel. 

Természetesen nem csak katonai kiképzést kapnak, hanem katonai egészségügyi kiképzést is, 

hiszen van egy csomó olyan dolog, amit meg kell tanulniuk a katonai egészségügy vonalán 

keresztül is.

Eljutottuk az OMLT-hez, ez a HQ Műveleti Főnökségnek a kezdeményezésére indult el, 

erre  büszke  vagyok.  Az Országos  Mentőszolgálatnál  egy felhívást  tettünk  közzé.  Nagyon 

sokan jelentkeztek és két fő szerződéses állományba került. Egy százados mentőtiszt és egy 

zászlós  mentős  szakápoló,  akik  túl  vannak  a  felkészülésen.  A  parancsnokuk  nagyon  jó 

véleménnyel van róluk és arról, amit egy hónap alatt elértek. Mindketten voltak sorkatonák, 

ez azért talán jelent egy alapot. Meglátjuk, hogy tudnak teljesíteni, de ebbe az irányba már 

valamilyen kezdeményezés elindult.

Köszönöm szépen a figyelmet. A PRT II-nek a személyzetének így egy év távlatából is 

köszönöm a munkáját és örülök, hogy velük dolgozhattam. Ha esetleg van kérdésük, kérem 

szépen, akkor állok rendelkezésre.

Dr. Kuti Ferenc kérdése:

Volt-e  a  magyar  PRT-ban,  amikor  kint  voltál,  illetve  tapasztalataid  alapján  olyan, 

amelyik ottani vagy látható ottani neurotikus betegségre utal?
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Dr. Vekszler Péter válasza:

Igazából a neuro, az ideggyógyászati, de pszichés volt. Tömören annyit tudok mondani, 

hogy az én tapasztalatom korábbi és az, hogy 3 hónap után 10 napos pihentetésről jönnek 

vissza az emberek. Kézzel fogható az, hogy esik a motiváció és a figyelem és minden egyéb, 

és ezek az esetek 3 hónap eltelte után voltak,  tehát figyelmetlenség és stressz a 10 napos 

pihentetés  ellenére.  Ez  előfordul,  természetes.  Az  a  természetes,  hogy  a  szituáció,  attól 

függetlenül,  hogy milyen hadműveleti  területről beszélünk, a sajátos életvitel,  mindenkiből 

mást hoz ki, mint a megszokott napi reakciói. Tehát lehet Cipruson eltölteni ezt az időt és 

Afganisztánban is. A ciprusiaknál is amellett, hogy az egy alacsonyabb kockázati tényezővel 

rendelkező  misszió,  a  bezártság,  az  életvitel  megváltozása,  a  napi  ritmusból  való  kiesés 

pszichésen változtatja az embereket. De majd a szakember erről vagy megerősít, vagy mást 

mond, de ez a tapasztalatom, és ezért valahogy természetes, hogy változnak az emberek.

Hornyik József pszichológus őrnagy: A személyzeti munka különleges területe: a 

veszteségkommunikáció módszerei az állomány körében, a mentális állapot megfelelő 

szinten tartásának gyakorlata  6  

Hogy megtakarítsam az idő 2/3-át kölcsönkértem egy diát az ezredes úr engedélyével. 

Igazság szerint miközben beszélek, szeretném elérni, hogy eszetekbe jusson néhány gondolat, 

ami ott a kérdőjeles, felkiáltójeles sorokban van. Kiválasztás, szűrés, stb. Hol „segíti” az én 

rendszerem, a pszichológia a missziókat? Szerintem egyébként akadályozza. 

Igazából  két  ok  van,  amiért  most  itt  állok.  Hornyik  József  őrnagy  vagyok,  repülő 

pszichológus, a volt kecskeméti repülőkórház romjai között dolgozom. Éppen most ennek a 

mentésével foglalkozom leginkább.

Az egyik ok, amiért itt vagyok, az Irak. Tudjuk jól, hogy a pilóták nem normálisak, aki 

közülük repülő pszichológus akar lenni, az pláne. Tehát amikor Irakba pszichológust kellett 

beosztani,  akkor  én kapóra jöttem.  Ez 2004-ben történt,  sajnos  abban a váltásban,  ahol  a 

kollégánk meghalt.

6 Lásd még: 1. számú melléklet, 6. ábra
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Ezek után mivel  Irakban voltam,  amikor aztán Afganisztánba kellett  beugrani,  megint 

csak  kapóra  jöttem.  Tehát  most  a  4-es  váltásnak  én  voltam  pszichológusa.  Egy  lelkész 

kollégával dolgoztunk, akivel nagyon gyümölcsöző volt a kapcsolat.

Az  egyik  ok,  a  konkrét  ok,  amiért  beszélek,  az  egy  nagyon  rövid  történet.  Tényleg 

igyekszem talán hat perc alatt befejezni. Július-augusztus fordulója, parancsnoki értekezlet. A 

civilek  és  a  szakágak  vezetői  ott  vannak,  beszámolnak  az  elmúlt  hétről  vagy  hónapról, 

következő  hét  vagy  hónap  terveiről.  A  vezető  orvos  egy  nagyon  becsületes,  nagyon  jó 

szakember volt, illetve még ő van kint. Sajnos már nincs aki leváltsa, egyébként. 

A vezető orvosra került a sor, elmondta, hogy júliusban 163 esettel kellett foglalkozni. 

Nagyon jól tudjátok, ez két dolgot jelent. Egy, hogy kb. 200 fős a tábor, – mert akkor kicsit 

többen voltunk – és ott 163 eset azt jelenti, hogy néhány ember több okból is járt az orvosnál. 

A másik pedig, hogy 200 emberből 163 eset irtózatosan sok. Természetesen Sándor Tamás - 

most már ezredes úr -,  a parancsnokunk, megkérdezte,  hogy mi az ok. Nagyon jól tette a 

vezető orvos, hogy nem nézett rám, hanem reflexszerűen mondta, hogy a stressz. Tehát erről 

szeretnék egyrészt beszélni.

A másik ok pedig az,  hogy munka- és szervezetpszichológus vagyok.  A doktor úr az 

előbb érintett valamit, amit állandóan jó pár évig még hangoztatni fogok, unásig. Nagyon jól 

tudjuk, hogy nincs olyan, hogy katona. Különböző katonák vagyunk, szakmánk szerint, ahogy 

orvos sincsen, így pszichológus sincsen. Elnézést a hölgyektől,  csak kizárólag a férfiakkal 

fogok példálozni. Nem ül itt olyan férfi a teremben, aki egy fogfájás esetén hanyatt-homlok 

rohanna egy nőgyógyászhoz. Ugyanígy nem mindegy, hogy milyen pszichológussal, milyen 

szakemberrel  találkoztok  kint  missziós  területen.  Én  egyfajta  modellt  szeretnék  most 

megmutatni,  ami  működött  Irakban,  és  azt  gondolom,  hogy  korlátozások  mentén,  de 

működött  Afganisztánban  is.  Nem ez  az  egyetlen  típusú  pszichológia  légezik,  de  a  más 

szakágakban dolgozó nagyon tehetséges kollégákkal, kolléganőkkel nem missziós területen, 

hanem valószínűleg - sajnos, vagy szerencsére - itthon kell találkoznunk. 

Ilyen  alapon  a  pszichológus  nem az  a  laza  srác,  akivel  jókat  lehet  dumálni.  Persze 

beszélünk, de ez a munkánknak csak egy nagyon kis része, egyrészt. Másrészt pedig bármit 

tesz  a  pszichológus,  ha mondjuk leül  veletek  beszélgetni,  és  kávézik  és  dohányzik,  vagy 

játszunk egy parti csocsót, az lazának tűnik, de mégis nagyon kemény szabályok vannak. Ez 
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eléggé  kemény  protokollokra  épül,  amit  nekünk  –  ez  az  én  felelősségem,  vagy  a  mi 

felelősségünk – nyilván be kell tartanunk. 

Ha felelősségről van szó, hadd mondjam, hogy amit most el fogok mondani, kizárólag a 

saját  rögeszmém,  precedens  nélküli.  Van  egy  kis  csapat,  aki  szeretné  megreformálni  a 

szűréseket, kiválasztásokat. Elég szűk a csapat, mert ketten vagyunk. Én már, vagy még itthon 

vagyok,  kolléga  meg kint  Afganisztánban.  Meglátjuk,  hogy mire  jutunk.  Azért  kell,  hogy 

valamire  jussunk,  mert  a  parancsnokokat,  akik  beosztásukból  fakadóan vagy voltak,  vagy 

lehetnek  még  parancsnokok  mindenféle  felelősség  terheli.  Hadd  mondjak  annyit,  hogy  a 

NATO-ban még a katona stressz szintjéért is a parancsnok a felelős. És itt rögtön megállnék 

ugyanis  annyira  divatba  jött  a  stressz  mostanában,  hogy  szerintem a  köztudatba  egészen 

rosszul került be. Ha nagyon rövid akarok lenni, akkor azt kell, hogy mondjam, hogy olyan, 

hogy stresszmentes élet csak a halálban létezik. És ha már ezt rögzítjük is, nem tudom hányan 

tudjátok,  hogy  az  egyik  leginkább  megterhelő,  az  embert  leginkább  igénybevevő 

stresszhelyzet az orgazmus. Egyikünk sem mondana le erről.

A parancsnok felelős azért, hogy a stresszt olyan szinten tartsa, (pl. misszióban) hogy az a 

hatékony, optimális munkavégzést szolgálja, ne akadályozza. Hosszú távon, a misszió teljes 

időszakára. Azok a kollégák, akikkel kint voltam, azoknak ismerős ez az ábra. Sajnos ez a 

konkrét ábra nem afganisztáni, hanem iraki.

Beosztástól  függően,  kérem  képzeljétek  el  azt,  hogy  vagy  parancsnokok,  vagy 

beosztottak  vagytok  egy  misszióban.  Az  ezredes  úr  feldobott  nekem egy  labdát,  nagyon 

sokszor döntéseket kell hozni. Ugyanakkor a parancsnoknak a döntéséhez információ kell. Az 

információt hatékonyan elő kell állítani. Mi történik, hogy elmondjam, és ne ijedjetek meg 

ezektől az ábráktól. Még egy lesz, és mindenki fogja érteni, hogy miről szólnak. A misszió 

elején járunk. Egy, ugye sem Irakban, sem Afganisztánban semmi sem könnyű. De az adott 

helyzethez képest egy viszonylag könnyű feladatra készült egy csapat. Kimentek, elvégezték a 

feladatukat, visszajöttek. 

Ilyenkor jön ugye a pszichológus, a pszichológusnak kérdőívei vannak. Nagyon fontos ne 

felejtsétek el, főleg a parancsnokok ne, hogy ennek az ábrának az előkészítéséhez szükséges 

kérdőív azzal az emberrel, aki nagyon lassú és sokat beszélget közben velem kettő perc. Nem 

több, kettő perc. Itt lehet látni, kicsit trükkös, a NATO találta ki, nem véletlenül hívják így. 
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Az űrrepülőgépek fejlesztése során okoskodták ki a pszichológusok, ami szerintem nagyon jól 

működik, nemcsak a NASA-nál, hanem azt gondolom bármelyik szerződéses katonánál is. 

Bár  kisebbfajta  botrányt  kevertem azt  hiszem San Antonióban,  az  amerikai  repülő  orvosi 

kongresszuson,  amikor  elmondtam,  hogy  nekem  mindegy.  Kevés  kivételtől  eltekintve 

mindegy,  hogy  szerződéses  katonával  foglalkozom  Szolnokon  vagy  Gripen  pilótával 

Kecskeméten.  Az,  hogy  globálisan  a  személyisége  milyen  és  mennyire  terhelhető 

megállapítható, hiszen szerintem mind emberek vagyunk. 

Szóval  ebből  mi  látszik  és  miért  jó  ez?  Azért  jó,  mert  a  parancsnok hatékonyan  jut 

információhoz,  a beosztott pedig úgy befolyásolhatja a parancsnokát, hogy az biztonságos. 

Azt mondanom sem kell,  hogy titoktartásra vagyunk kötelezve,  természetesen. Mi látszik? 

Azt,  hogy  egy  érték  magas  vagy  alacsony  ezt  ugyanúgy  kell  számításba  venni,  mint 

bármelyiket, amire amelyikre emlékeztek az iskolából. Egy trükkre van ennek, amit a NASA-

sok  kitaláltak,  hogy  az  adott  körnek  mekkora  a  sugara.  Abból  az  látszik,  hogy az  adott 

dimenziót,  –  amit  most  el  fogok  szépen  sorban  mondani  –  mennyire  tartják  az  emberek 

fontosnak. Tehát a csapat kiment a könnyű misszióra, visszajött, kitöltötte, és akkor azt kellett 

mondanom. Látható, hogy a szürke, mint az időkényszer, valamint a fizikai, valamint itt hátul 

az  erőfeszítés  eléggé  magas  érték.  A  zöld  a  teljesítmény,  ez  nagyon  alacsony  érték.  Az 

emberek, akik ebben részt vettek, nagyon alacsonynak értékelték a saját teljesítményüket. A 

frusztráció magas, de éppen csak egy pici pont. 

Mit  jelenthet  ez  a  parancsnoknak?  Ez  a  parancsnoknak  azt  jelenti,  hogy  az  emberei 

nagyon keményen dolgoztak, nem érték el, – nem akarok belemenni a részletekbe, de – közel 

a felét sem érték el a kitűzött céloknak.

Ez  a  pszichológus  felelőssége.  Itt  azt  kell,  hogy  mondjam,  hogy  a  pszichológus 

beugratása a misszióba egy nagyon jó ötlet, de már a kiképzésnél ott kell, hogy legyünk, hogy 

az emberekkel olyan kapcsolatunk legyen, hogy hellyel-közzel csak az emberektől valóban 

elvárható torzítás legyen és ne ferdítés.  Azt meg lehet csinálni,  Afganisztánban működött, 

nem könnyű körülmények között.

Tehát azt fogja látni a parancsnok, hogy nagyon keményen dolgoztak az emberei,  bár 

nem érték el a célt, amit őket zavarta is, de azt gondolták, ez nem frusztrálta őket még nagyon, 

mert nem annyira fontos. Tehát azt mondták, oké, ezért jöttem, csinálom, minden rendben 
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van. És azt,  hogy ez ennyire  magas,  az pedig azt jelenti,  hogy nekik fontos, hogy jobban 

csinálják.  És  van  még  egy  eszméletlen  fontos  dolog,  ez  a  legfontosabb.  A  szürke,  az 

időkényszer. A feladat nem jól volt megszervezve.

Akkor,  amikor  a  parancsnokkal  leültünk erről  beszélni,  ennél  rövidebb idő elég  volt, 

hiszen  neki  nem  kellett  bemutatni  az  ábrát.  Onnantól  kezdve  –  iraki  tapasztalat  –  a 

rákövetkezőkben már nem terveztek be annyi feladatot. Nem biztos ugye, hogy tíz feladatból 

kilencet nekünk fel kell vállalni, lehet, hogy kettőt elég, és azt tökéletesen megcsináljuk, mint 

a németek.

Ez egy konkrét misszió, most nézzünk egy kicsit általában, hogy mennyire segítünk, és 

ne ijedjetek meg,  nem fogok statisztikáról  beszélni,  viszont  az aktív katonáknak,  maradva 

nem  általában  az  egészségügynél,  csak  a  pszichológiánál,  ez  nálatok  húsba  vágó,  akár 

hiszitek,  akár  nem.  És  most  komoly  vagyok,  nem  akarok  viccelődni.  Ez  számomra 

nevetséges, és alapvetően szakmaiatlan, hogy nem kizárt, hogy rövid időn belül találkozom 

akár a Körge Józsival, akár a Bakos Petivel, és meg kell állapítanom, hogy alkalmas-e arra, 

hogy  misszióba  menjen.  Hogy  miért  használok  ilyen  kemény  szavakat,  meg  fogom 

magyarázni.  Ahhoz,  hogy  ezt  megértsétek,  az  alapján  szeretném  bemutatni,  szeretném 

terjeszteni, mert annak a kis csapatnak, aki szeretne reformokat végrehajtani, segítségre van 

szüksége a rendszertől,  a vezetőktől  is,  de a  résztvevőktől  is,  mert  csak nyomásra  fog ez 

megváltozni.

Következő a helyzet. Mondjuk, valahova szeretnék embereket kiválasztani. Legyen az pl. 

Afganisztán,  vagy  missziós  feladat,  bármi.  Azt  mondom,  hogy  xy  tulajdonságoknak  kell 

megfelelni.  Ez  természetesen,  megint  az  én  felelősségem,  a  pszichológusé,  hogy  ezt 

mérhetővé  teszem.  Tudnom  kell,  hogy  konkrétan  milyen  tulajdonságot  várok  el.  Mivel 

emberek vagyunk, nem vagyunk gépek, nem vagyunk egyformák, tehát – és ezért van ez a 

furcsa alakú statisztikai görbe – valamilyen szóródás lesz. 

Most egy kicsit  hazudok, de elmondom,  hogy miért,  csak az érthetőség kedvéért.  Ha 

szóródás van, akkor a szürke területen 100 emberből – egy kicsit durva túlzással – 70-et fogok 

találni. Ők az a 70 ember, akire nem mondhatom azt, hogy nem alkalmas, mert hellyel-közzel 

a statisztikai szóráson belül vannak. Ők képviselik, mondjuk a normál átlagot. Aki fölül van 

az nagyon alkalmas, őket most felejtsük el, nem érdekes. A piros terület az, ahol tartózkodik 
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durván 15 ember. 100-ból 15-re mondhatom azt, hogy őt tuti biztos, hogy nem alkalmas. Ezt 

legközelebb,  ha  mentek  szűrésre,  jusson  eszetekbe,  méghozzá  azért,  mert  ha  egyszer 

találkoztam  a  Bakos  Petivel,  és  megállapítottam,  hogy  ő  olyan  katona  akar  lenni,  aki 

misszióba akar menni, és nem az alsó 15-ben van, hanem én tudom, hogy a felső 15-ben. 

Akkor  mondjuk,  hogy  egy,  kettő,  három  év  múlva  fogok  vele  találkozni.  Van  annak 

valószínűsége, hogy hirtelen lecsúszik a piros sávba? Nincs.

Na most, hogy nem ennyire durva – és itt mondtam, hogy kicsit hazudok – azért nem 

csak egy darab tulajdonságát, nemcsak a magasságát nézem meg, hanem több tulajdonságát. 

Tehát a 15 fő ez kicsit feljebb megy, de azt gondolom, hogy a legszigorúbb vizsgálatoknál is 

olyan  25-35  fő,  akire  biztos  lehet  azt  mondani,  hogy  nem  alkalmas.  Ilyen  alapon 

szakmabelinek  azt  mondjuk,  hogy  a  mostani  alkalmassági  vizsgálati  rendszer,  igazából 

alkalmatlansági vizsgálat, és ezzel, – az ezredes úrra reflektálva – ha most nem lehet tudni, 

hogy Ciprusra ki megy, bekerülnek az emberek a rendszerbe, márciusra nem lesznek belőlük 

megvizsgált emberek.

Na  most  mit  lehetne  viszont  csinálni?  Akkor  az  előttem szóló  két  ezredes  úrnak  az 

előadására is reflektálnék. Miután a Peti bekerült, vagy a Józsi bekerült, és nagyon kemény 

helyre fogom őket küldeni. Meg lehet őket vizsgálni, és nem értem, miért nem így csináljuk, 

amikor  egyébként  évtizedek  óta  igen,  csak  nem látszik.  De  arra  van  szükségem,  hogy a 

legjobbakat  válasszam ki  egy  kiképzésnél.  Aki  kiképzéssel  foglalkozik,  remélem egyetért 

velem.  Azt  mondom,  ha  1000  embert  kell  fenntartani  misszióban,  ha  normálisan  van 

megszervezve az a  kiképzés,  és most  a  biztosítás  oldaláról  veszem,  a kiképzők oldaláról, 

akkor  kutya  kötelességem  kettő,  három,  négy,  öt  éven  belül  a  legjobb  1000  embert  is 

kiválasztani.  Én  eredetileg  kohászként  indultam.  Annak  idején  Diósgyőrben  többen 

dolgoztak, mint a teljes hadseregben itt Magyarországon, és képtelenek vagyunk egy ilyen 

jellegű,  valóban  a  rendszert  segítő  biztosítási  rendszert,  –  pszichológiáról  beszélek  nem 

másról – felállítani, pedig itt vannak a szakemberek. 

Na most, erre vannak eszközök. Egyik eszköz például a 360º-os értékelés, aminek neki is 

álltuk, a srácok nagyon fogékonyak lettek volna rá Afganisztánban, de  máshogy alakult, nem 

fejeztük be,  mert  amennyire  hatékony,  amennyire  nagyon jó,  annyira  nagyon veszélyes  is 

lehet, és ott közben olyan körülmények alakultak ki, amikor én magam döntöttem ott, hogy 

ezt nem fogjuk befejezni. A 360º-os értékelés mit jelent missziós szempontból? Ha két katona 
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találkozik, akik valahonnan derengenek egymásnak, és elkezdenek beszélgetni, előbb-utóbb 

szóba kerül, hogy hol jártál misszióban? És elmondja az egyik, hogy itt voltam, ott voltam, 

amott voltam, aki elmondja, hogy Irakban volt, és Afganisztánban. Bizonyos szakterületeken 

feltételezzük, hogy ő olyan rendben van, és még mindig katona. Tehát az embereknek a józan 

paraszti ésszel lehet hagyatkozni, ennek megvan a tudományos módszertannal alátámasztott 

módszere is,  hogy van egy katona, legyen bárki.  Petinek van főnöke,  van rajparancsnoka, 

vannak  társai,  lehetnek  akár  beosztottjai,  vagy  egyébként  katona  társai.  Ha  én  mint  a 

pszichológus – és mindig hangsúlyozom, hogy ez az én felelősségem – tudom, hogy milyen 

tulajdonságokra van igazából szükség, akkor Petit a többiek meg tudják ítélni. 

Visszautalok megint,  ennek megvan a módszertana,  van egy pici torzítás, de azt lehet 

szűrni.  Mint  ahogy Peti  is  megítéli  a  többieket,  és  két,  három,  négy év  alatt,  jó  néhány 

misszión keresztül, mert a misszióban próbáljuk ki a Petit, hogy mennyire jó. A pszichológus 

segítségével  ott  is  ezeket  végig lehet  csinálni,  és  egy következő kiválasztásnál,  mikor  azt 

mondjuk, hogy a Petiből legyen hivatásos, legyen tiszt belőle, legyen belőle tábornok, mert 

szerintem alkalmas lenne annak, akkor már ott van az egész vonal, amit fel lehet vezetni. Na 

azt mondom, hogy azért időszerű, mert a szerződéseseknek a pályaképéről most van szó.

Ebből  csak  azt  venném ki,  hogy hallottam,  hogy egyfajta  központot  kéne  létrehozni, 

illetve megerősíteni.  Ezt  nagyon jó dolognak tartom, de az üzleti  életből  azt  kellett,  hogy 

megtanuljuk, hogy amikor nagyon kaotikus, változó körülmények között kell egy rendszert 

átalakítani, – és a hadsereg már egy idő óta az átalakulás kellős közepén van – nem biztos, 

hogy  elég,  vagy  a  leghatékonyabb  módszer  létrehozni  központokat,  és  oda  beosztásokba 

embereket  átrángatni.  Mert  nem biztos,  hogy az a  központ  igazából  megfelel  majd  öt  év 

múlva.

Amit  nagyon  szeretnék  látni,  akár  részt  venni  is  benne,  hogy  végre  egyfajta  projekt 

jellegű szemlélet alakuljon ki. És amikor azt mondtam, hogy nevetséges bizonyos dolog, amit 

nem értek,  akkor  szeretném most  megmagyarázni.  Nem értem,  hogy miért  idegenkedik  a 

rendszerünk a projekt jellegű szemlélettől, amikor – hiszen ez elhangzott, nem én mondom 

először – a misszió az igazából egy projekt. Mert nem tudok egy komplett századot kiküldeni, 

mert a szakembereket oda kell hozni az adott feladatra, korlátozott időre. Ez egy projekt. 
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A másik, hogy miért nevetséges az, ahogyan a pszichológiai kiválasztás segíti a missziós 

működést. Amióta és ameddig még légierő volt, addig a pilóták egy évben egyszer elmentek 

alkalmassági  vizsgálatra,  és nem az egy év az érdekes,  azon lehet  vitatkozni,  beszélgetni, 

hogy ez most egy év, kettő, bármennyi. Ha egy pilóta mondjuk, holnap felszáll Kecskeméten, 

és elhagyja Magyarország légterét,  átlépi  a határt,  akkor nem fog reggel hozzám rohanni, 

hogy nézzem meg alkalmas-e pilótának. Bakos Petinek miért kell egy misszió előtt hozzám 

jönni, hogy vajon alkalmas-e arra, amire évek óta itthon nagyon sokszor, nagyon keményen, 

esetenként keményebben is készült fel. Köszönöm, hogy meghallgattatok!

Dr. Kuti Ferenc:

Ez az a kör, amit nagyon kevés befektetéssel, és óriási hatékonysággal lehetne meglépni, 

mert ehhez nem túl sok eszköz kell. Egyetlen egy vitatkozó mondatom lenne, visszafelé saját 

magunk,  mindannyiunk  érdekében.  Azt  mondod,  hogy  a  projekt  szemléletet  kellene 

megörökíteni. Bocsánatot kérek, de a harcparancs, az mi? A katonai tevékenység, az mi? Az 

egy projekt. Két egyforma harctevékenységforma nincs, két egyforma harccselekmény nincs. 

Mindegyiket, mind projektet kell a parancsnoknak megcsinálni. 

Hornyik József:

Nem akartam rá kitérni,  de ha már megszólíttatva vagyok, akkor engedtessék meg két 

percben napirend előtt.

Ha  egyszerűen  arról  van  szó,  hogy  oké,  nem jó  a  pszichológusi  biztosítás,  hiszen  a 

pszichológus  is  azt  mondta,  tessék változtassuk meg.  Benkő tábornok úr  valószínűleg  azt 

fogja  mondani,  hogy  akkor  a  szakemberek  ott  vannak,  dolgozzák  ki.  Hol  vannak 

szakemberek? Vannak Pesten. Nem az EVI, a volt EVI ellen beszélek. Tudnotok kell, hogy én 

dolgoztam ott  Irak után egy évig.  Ott nekem a többségük jó barátom, akivel nem vagyok 

nagyon jó barátságban, azzal is nagyon jó munkakapcsolatban vagyok. Tehát nem őket fúrom 

most, mert ők nincsenek itt, én meg igen.

Ha  azt  mondja  a  Benkő  tábornok,  hogy  a  megfelelő  munkahelyeken  dolgozó 

szakemberek  dolgozzák  ki,  akkor  egyrészt  eszméletlen  sok  feladatuk  van.  A  legkisebb 

ellenállás  felé,  valószínűleg  a  legrosszabb  megoldást  fogják  választani.  Másrészt  és  ez 

megtörtént, hiszen tudjátok, közületek nagyon sokan járnak hozzánk. Akkor ebből most az 

átszervezés  kellős  közepén  munkahelyek  közötti  háború  lesz,  amibe  egyrészt  beledőlt  a 

Kecskeméti Repülő Kórház, és igazából beledőlt Pest is, az EVI, mert nem bírják a munkát. 

Tehát ezért gondolom, hogy projekt, projekt, projekt, projekt.
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Solymosi Ferenc őrnagy: A technikai eszközök és anyagok biztosításával és 

utánpótlásával kapcsolatos tapasztalatok  7  

Solymosi Ferenc őrnagy vagyok a 43. Nagysándor József Híradós és Vezetéstámogató 

Ezred  Logisztikai  Zászlóaljparancsnoka.  Én  voltam  a  PRT  III-nak  a  logisztikai 

részlegvezetője,  Csinga  Mihály  kollégámat  váltottam.  Mivel  ő  átfogó  képet  adott  a 

logisztikáról, én csak arról szeretnék beszélni, ami kicsit más, mint a hazai dolgok, és kicsit 

érdekesebb. A jogszabályi  háttér adott: vannak a vámeljárásra alkalmazandó jogszabályok, 

amik  vonatkoznak  a  logisztikára  és  ott  a  100/2006-os  joganyag  az  Afganisztában 

tevékenykedő szervezetek logisztikai biztosításáról. Kiket kell a PRT-ban ellátni? Egyrészt a 

magyarokat,  bolgárokat,  szlovákokat,  horvátokat,  az ISAF erőket,  a politikai  tanácsadót,  a 

rendőröket, a rendőrökön felül még az Europol embereit, a Földművelésügyi Minisztérium, az 

IRM  munkatársait  és  az  Egészségügyi  Minisztérium  munkatársait,  akikkel  tárcaközi 

egyezményei vannak a Honvédelmi Minisztériumnak. 

Amint az már bemutatásra került, különböző technikai egyezmények vannak, amelyben 

az egyik legfontosabb, amiben dolgozni kellett, az a 2034-es kölcsönös logisztikai segítség az 

Afganisztán  területén  működő  ISAF  csapatok  között,  illetve  a  technikai  egyezmények, 

elsősorban német-magyar, de külön technikai egyezmény van az ott települő bolgár, horvát és 

szlovák kollégák ellátására. És itt van az a technikai egyezmény, ami a táborüzemeltetőké.

Legfontosabb  technikai  eszközök:  BTR-80A-k,  Mercedes  gépkocsik,  Ural  és  Unimog 

(melyekből 4-4 darab van) tehergépkocsik, 1 darab Unimog 1017, és vannak a páncélozott és 

bérelt Toyoták.

Az ellátás rendszere. Először is ott van az alapellátás, ami nem más, mint a személyes 

felszerelés, amit itthon megkap a katona. A hazai utánpótlás, illetve a vásárolt termékek és 

szolgáltatásokból eredő ellátások, technikai egyezmények, és a garanciális szolgáltatások.

Élelmezési  ellátás  terén  az  ISAF  és  a  SUPREME  között  megkötött  egyezményhez 

Magyarország  is  csatlakozott,  amikor  belépett  a  PRT-ba.  Érzékeny  pontja  ezeknek  a 

7 Lásd még: 1. számú melléklet, 7. ábra
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minimum rendelkezésre állási összeg. Ez nem más, mint az, hogy a magyar fél minimum 150 

ember után akkor is fizet, ha nem étkezik egyszerre a táborban 150 ember. Ezt a minimum 

összeget minden nap megkapja a SUPREME. Az egyéni zároltakkal az a probléma, amit az 

alezredes úr említett. Igen, nálunk is felmerült a lejárt szavatosságú egyéni zárolt csomagok 

kiosztása. Ugye a magyar jogszabályok megengedik azt, mert a szavatossági idő lejárta azt 

jelenti, hogy abban a zacskóban a legrövidebb szavatossági idejű terméknek a lejártát jelölik 

meg a zacskón. De ez nem azt jelenti, hogy minden lejárt benne, hanem csak a benne lévő 

pászka  kenyér,  a  konzervek  meg  két-három  évig  fogyaszthatók.  Tehát  kibontottuk  a 

konzervet, utána a köztudatba az került be, hogy lejárt szavatosságú egyéni zároltat etetünk a 

katonával, ami formálisan igaz, de ha azt veszünk nem, hiszen a kritikus pászka kenyeret nem 

kapta meg. Ebből nagyon sok bonyodalmunk volt. Nem lehet megfelelőképpen kommunikálni 

a  katonákkal  azt,  hogy ez  mi.  Mert  ha  ezt  mondjuk,  akkor  ez  ragad  meg  benne,  ha  azt 

mondjuk, akkor úgyis arra hivatkozik, hogy lejárt a szavatossága. Nagyon vigyázni kell vele.

A ruházat.  Személyi  felszerelését megkapja itthon a katona. Van kint 10-20% tartalék 

ruha a raktárban, attól függ, hogy alsóruházatról vagy felsőruházatról beszélünk. Illetve van a 

SUPREME-mel  egy olyan  szerződés,  hogy havonta  20  kg/fő  ruházati  anyagot  ingyen  és 

bérmentve mosnak. Soha nem mérte le senki a ruházatot, úgyhogy a mosatás folyamatos volt 

és zökkenőmentes.

Üzemanyag  ellátás.  Megerősítem,  amit  az  alezredes  úr  említett:  borzasztóan  nagy 

problémák vannak kint Afganisztánban. Nálunk december 1-jétől a Shell Pakisztántól átvette 

az MSS az ellátási rendszert. Innentől kezdve jó volt az üzemanyag ellátásunk. Hatvan napi 

készletet voltunk képesek tárolni, és fel is mentünk általában 50 nap fölé. Ez azért történt, 

mert ez már teljesen más szállító volt. Amíg a Shell Pakisztán szállított,  addig ellopták az 

üzemanyagot. Egy 25 ezer literes tartálykocsiból volt, amikor 16 ezer liter érkezett meg. Nem 

volt információnk, hogy mikor jön át a pakisztáni határon az autó, nem volt információnk 

arról, hogy merre jár. Ez az új cég már GPS-szel szerelte fel a technikáit, és gyakorlatilag óra 

percre tudta jelezni nekünk, hogy mikor hol jár az eszköz. 

Amint látható, további gond az üzemanyagnál, hogy az ázsiai üzemanyag minősége nem 

európai.  Tehát  a  téli  gázolaj  Európában  azt  jelenti,  hogy a  dermedési  szintje  -25  ºC,  ott 

Ázsiában -16 ºC. Amikor öt napon keresztül -18 ºC volt, megdermedtek az üzemanyagok. Ez 

abban jelentkezett,  hogy a paraffin kivált  a gázolajból és egyszerűen a Mercedeseket  nem 
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lehetett beindítani, csak akkor, ha fűtött helyre vittük őket, az úgynevezett fehér sátorba.  Az 

üzemanyag  tartályt  körbefűtöttük  és  abban  fűtöttük  napokig  az  üzemanyagot,  míg  a 

hőmérséklet feljebb nem emelkedett. A szállítás másik gondja az volt, hogy nagyon koszos 

üzemanyagot hoztak. Sok autót vissza kellett irányítani minőségi problémákkal. Vizes volt, az 

ellopott üzemanyagot megpróbálták vízzel pótolni, meg amit csak el lehetett képzelni.

Műszaki szakterület. Nagyon sok műszaki anyagot használtunk. A vezérőrnagy úr reggel 

mondta,  hogy  nagyon  sok  műszaki  létesítményt  építettünk.  Iszonyatos  mennyiségű  –  én 

szerény számításaim szerint – 841 teherautónyi homokot, 2600 Hesco-t épített be a PRT III, 

amíg ott voltunk. Ezzel a kerítéseket, üzemanyagtartályokat, generátorház konténereket körbe 

építették, úgyhogy igen kemény munka volt.

Gépész  szakterülettel  annyi  gond  van,  hogy  a  gázálarc  bevizsgáló  készüléket  ugyan 

kaptunk, de igazából senki nem tudja használni, ehhez vegyvédelmi szakember kell. A katona 

megkapja a gázálarcát, de azt méretre kell állítani. Nem elsősorban vegyi támadásra kell kint 

készülni, hanem karhatalmi feladatokra. Könnygáz, stb. a tömegoszlatásnál, és előfordulhat az 

is, hogy saját magunk is könnyezni fogunk, hogyha nincs normálisan beállítva. Felpuffadnak 

a védőruhák. Óriási hőmérséklet van a konténerben, nincs légkondicionáló a raktárakban. A 

védőeszközök legalább 10%-a cserére szorul, a mentesítő anyagok pedig kipárolognak.

Az elektronikai szakterülettel is nagyon sok gond volt. A 90%-át a hollandoktól vettük át, 

ehhez Magyarország nem tudott pénzt teremteni. Nincs bent a vagyonkörben ez az eszköz, 

tehát  kvázi  nem is  költhet  rá,  sem nyomtató  patronokat,  sem szervizt.  Ezért  nagyon  sok 

gondunk volt azzal,  hogy új eszközöket Magyarországról kapjunk. Amire persze nem volt 

pénz az ellátó központban.

Elhelyezési szolgáltatás. Ebben a SUPREME-mel kötött egyezményben benne van, hogy 

elektromos  ellátásnak  10  percen  belül  meg  kell  indulnia,  bármilyen  probléma  van.  A 

vízellátásnál 1 órán belül meg kell kezdeni a javítását, hűtő berendezés esetén 8 óra. Soha 

nem volt ebből probléma, megkezdte mindig a SUPREME a munkákat.

Melyek  az  utánpótlási  problémák?  Olyan  központi  beszerzési  anyagokat  kapunkl, 

amelyek  szerintem  nem  indokoltak.  Papír-írószert  3  euro/kg-ért  nem  kell  kiküldeni. 

Ugyanúgy nem kell kiküldeni 50.000 Ft-os magyar Hescot, amikor 13 dollárért meg lehet kint 
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venni, de így vagyunk a CD-kkel, DVD-kkel, és nem sorolom tovább. Rakterületet foglal, így 

drága és komoly szállítási gondokat okoz.

Beszerzési eljárások. Legelső előadásban vezérőrnagy úr mondta,  hogy alkalmazkodni 

kell  a  kultúrához,  ahova megyünk.  Igen,  a  magyar  beszerzési  eljárás  nem alkalmazkodik 

hozzá, hiszen az afgán nép nincs hozzászokva a pályáztatás rendszeréhez. Náluk nincs boríték 

sem,  újságpapírba  csomagolják  be  a  pályázataikat,  és  eleve  arra  születtek,  hogy  ők 

alkudozzanak, ez a vérükben van. Mi magyarok kiírjuk az ajánlattételi felhívást, jönnek rá a 

pályázatok, kétszeres, háromszoros áron, mint ami költsége lenne, de mivel írásban leadta, 

kénytelenek vagyunk abból a kétszeres, háromszoros árból kiválasztani a legolcsóbbat, holott 

ha leülünk velük négyszemközt üzletelni, akkor a gyakorlati tapasztalat az, hogy 60%-át az 

első árnak, ha megkapják, akkor már nagyon boldogan távoznak.

Az  anyagrendelés  útja  hosszú.  A  legnagyobb  probléma  a  németországi  kiszállítás,  a 

német légi híd. Kiviszik Kaposvárról Németországba az anyagot, és a németek akkor hozzák 

ki Kabulba vagy Mazar-e Sharifbe, amikor szabad kapacitást tudnak biztosítani. Volt olyan, 

hogy egy kontingensnyi anyagunk két részletben érkezett meg, mert a németek azt mondták, 

hogy az ő anyaguk az első. Betették, a mienkből nem maradt csak két raklapnyi hely. Betettek 

két raklapot, ráadásul nem is azt a kettőt, amire nekünk égető szükségünk volt, és a többit a 

következő kanyarral küldték ki.

A teherszállítmány ritka. Ugye vagy bérelt tehergéppel váltáskor szállítunk ki anyagot, 

vagy német légihíd segítségével, aminek érkezése bizonytalan. A mi időnkben például Mazar-

e Sharif nem fogadott tehergépet, úgyhogy Kabulba kellett átmenni a Salang-hágón keresztül 

az anyagokért.

Kevés a PRT-ban a közúti kapacitás. Az Uralra nem több mint négy raklapnyi anyag fér, 

ebből van négy. A 1017-esre felfér nyolc raklap, és a Unimogra öt. Tehát nagyon sokszor 

belekényszerültünk  abba,  hogy  afgánoktól  béreltünk  teherautót,  annak  mindenféle 

veszélyével, de ennek ellenére soha nem volt velük semmi probléma. Az út szélén egy óra 

alatt éjszaka kalapáccsal mindig megszerelték az autót, ha lerobbant. Tehát nem életek vissza 

a helyzetükkel.
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Az  idő  rövidsége  miatt  nem  szeretném  tovább  húzni  az  időt,  de  nagyon  szívesen 

válaszolok bárki kérdésére.

Hangya Gábor őrnagy: A CIMIC működésének alapelvei, filozófiája  8  

Hangya Gábor őrnagy vagyok a Magyar Honvédség Összhaderőnemi Parancsnokság J-9 

civil katonai kapcsolatok főnökségének CIMIC főtisztje. Kétszer volt szerencsém szolgálatot 

teljesíteni Afganisztánban, először 2005-ben, egy norvég vezetésű zászlóalj harccsoportban, 

mint CIMIC főnök. Akkoriban volt kint a könnyű gyalogszázad. Majd pedig később a PRT III 

időszaka alatt, az előző előadóval és Rózsa ezredes úrral együtt.

Miről is szeretnék beszélni? A felkérésnek megfelelően én is alapvetően a tapasztalatokra 

helyeztem a hangsúlyt,  de nem mehetek el amellett,  hogy egy kicsit  az elméleti  optimális 

háttérről ne szóljak pár szót. Hiszen vannak a hallgatóság között olyanok is, akik nem biztos, 

hogy  minden  nap  találkoznak  a  CIMIC-kel,  és  meg  kell,  hogy  mondjam,  a  személyes 

tapasztalatom  az,  hogy  gyakran  a  katonák  között,  a  honvédségen  belül  is  vannak  ezzel 

kapcsolatban kételyek, hogy mi is pontosan ez a terület. Ami nem elsősorban az ő hibájuk, 

hanem valószínűleg a miénk. Nem fordítunk rá kellő propaganda tevékenységet. Gyakorlati 

példákon keresztül szeretném bemutatni azt, hogy miből is áll a CIMIC valójában műveleti 

területen, majd pedig később áttérnék a PRT CIMIC-re, ugyanis ez nagyban különbözik.

Egy rövid történeti áttekintés. Nem mehetek el szó nélkül amellett, hogy hogy is alakult 

ki a CIMIC, miért beszél mostanában mindenki a CIMIC-ről. A XX. század végére, XXI. 

század elejére megváltozott a biztonsági helyzet. A válságkezelő műveletek kerültek előtérbe, 

mint például a békefenntartás és a humanitárius segítségnyújtás. Ez azt jelentette, hogy most 

már a katonák – köztük mi is – olyan műveleti területen hajtanak végre feladatokat, ahol a 

civil lakosság jelen van. Wágner Péter említette a civil lakossággal kapcsolatos interakciókat, 

ezt  valami  folytán  kezelni  kell.  Tehát  olyan  új  katonai  kihívások  jelentek  meg,  mint  a 

társadalmi, vallási, gazdasági érzékenység, erről több tekintetben már szót ejtettünk. Erre a 

Magyar  Honvédségnek  és  a  NATO-nak  is  reagálnia  kellett,  új  katonai  képességek 

létrehozásával, ami – visszautalva Huszár ezredes úr előadására – nem teljesen újszerű, volt 

8 Lásd még: 1. számú melléklet, 8. ábra
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ilyen már régen is, csak nem volt talán meg a szervezeti struktúrája. Ennek eredményeképpen 

létrejöttek a CIMIC PSYOPS, INFOOPS és még sorolhatnánk, hogy milyen elemek.

A  CIMIC  doktrínális  megfogalmazása,  amit  én  el  fogok  mondani  az  egy  kicsit 

egyszerűbb,  konyhanyelvre  lefordított  változat.  Sokan  összekeverik  a  CIMIC-et  a 

jótékonysági akciókkal, holott a CIMIC soha nem az. Nem véletlenül emeltem ki pirossal a 

parancsnok  küldetésének  eredményes  végrehajtása  érdekében.  Lényegében  a  CIMIC 

megpróbálja  mindenkor  a  parancsnokot  és  ezáltal  a  missziót,  az  adott  kontingens  célját 

elősegíteni, ugyanúgy ahogy minden más szegmense az adott kontingensnek. Mégpedig teszi 

ezt  úgy,  hogy  kapcsolatot  tart  fenn  a  helyi  lakossággal,  a  civil  környezettel,  legyen  az 

kormányzati, nem kormányzati szervezet, vagy bármi más, ami a definícióban fel van sorolva. 

Tehát, ha nagyon egyszerűen akarom megfogalmazni, akkor ahhoz, hogy az adott parancsnok, 

legyen az mondjuk a PRT kontingens parancsnoka, elérje bármilyen,  éppen akkor aktuális 

célját, a CIMIC megpróbálja minél inkább mentesíteni, „leválasztani” a civil lakosságot, vagy 

legalábbis  bevonni  ebbe olyan  szinten,  amennyire  lehet.  Együttműködni  vele,  hogy minél 

inkább  megkönnyítsük  a  parancsnok  dolgát,  minél  inkább  mentesítsük  a  civil  lakosság 

befolyásoló tényezőitől.

Céljait  tekintve,  -  kivéve  közvetlen  célt,  a  mindenkori  a  parancsnok  küldetésének  a 

támogatását - soha nem öncélú a CIMIC. De nem elsősorban ez a feladata. Erre még a PRT 

CIMIC vonatkozásában vissza fogok térni.

Funkciók,  összetevők  -  még  mindig  az  optimális  megközelítésnél  tartunk,  azért  ilyen 

szárazak ezek a mondatok.  Alapvetően már említettem, hogy egyfajta  kapcsolattartást  kell 

kiépíteni. Meg kell lennie a megfelelő interakciónak a civil közeggel. Van a katonaság és a 

civil társadalom, ezek együtt dolgoznak. A civilek továbbra is ugyanott élnek. Ha működik, 

akkor  van  közigazgatás.  Reggel  felkelnek,  elmennek  iskolába,  ha  van  iskola  –  műveleti 

területtől függ –, de emellett a katonaság ugyanúgy jelen van és ő próbálja ugyanúgy végezni 

a feladatát. Ezt a kettőt kell valahogy párhuzamba hozni úgy, hogy az egyik ne akadályozza a 

másikat és segítsék egymást, egyfajta kölcsönösen előnyös együttélés alakuljon ki, ha akarjuk 

mondjuk úgy, hogy szimbiózis. Ez lenne az a kapcsolattartás-funkció  amit alkalmazunk. 

A másik pedig, ami nagyon fontos és a PRT kapcsán - majd jobban kitérek rá - ezek a 

projektek.  Sokan azonosítják vele,  mi is,  a szakemberek,  CIMIC szakemberek hajlamosak 
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vagyunk  beleesni  abba  hibába,  hogy  a  CIMIC-et  egyértelműen  csak  a  projektekkel 

azonosítjuk,  de  nem  így  van.  A  CIMIC-nek  az  elsődleges  feladata  inkább  egyfajta 

koordináció  és  kapcsolattartás,  mind  sem  a  projektgazdálkodás  tevékenysége.  Később  ki 

fogok rá térni, hogy miért alakult ki ez a képzet, hogy a CIMIC az nem más, mint projekt. 

Kutat ásunk, iskolát építünk, stb. 

Összetevőit  tekintve  meglehetősen  katonai.  Nyilván  vannak  törzsi  elemek,  végrehajtó 

alegységek,  funkcionális  szakértők,  szociális  megközelítés.  Funkcionális  szakértőkről  csak 

néhány  szót.  Mivel  a  civil  társadalommal  foglalkozik  ez  a  képesség,  nem  tudhatjuk 

magunkénak  minden  egyes  terület  szaktudását,  minden  egyes  képességet.  Azaz  ha 

szükségünk van bárminemű szakértelemre, akkor azt megpróbáljuk a külvilágból beszerezni 

és  erre  tartjuk  a  funkcionális  szakértőket,  amelyek  több  területet  fednek  le.  Legyen  az 

mondjuk szociológus,  legyen az egy pedagógus,  legyen  az egy gazdasági  szakember,  stb. 

Nem várható  el  a  katonáktól,  hogy mindegyik  területhez  értsen  és  nem is  értünk  hozzá, 

álságos lenne ezt tanúsítani. Amit még dőlten szedtem, az a háttértámogatás, amely a NATO 

doktrínában nincs így kiélezve,  de mi tapasztaltuk,  hogy a Magyar Honvédség részéről ez 

nagyon fontos elem. Az a fajta munka, amit itthon végez a CIMIC közösség, nagyon fontos, 

hogy megsegítse a kinti műveleti területen dolgozókat. Kapacitásban, humánerőforrásban sem 

állnak  úgy  a  műveleti  területen  lévő  missziók,  hogy  el  tudnának  végezni  minden 

tevékenységet.  Például már  Szabó ezredes által  említett  kézikönyvek,  amelyek lehetőséget 

nyújtanak  arra,  hogy  megismerjük  az  adott  ország  kultúráját.  Vagy  netán  az  előkészítő 

kampányok. Ennek előkészítése, nyomdai munkálatai, kijuttatása, stb., mind itthon valósulnak 

meg, ez az úgynevezett háttértámogatás.

CIMIC  a  gyakorlatban,  és  megint  csak  az  doktrínális  megközelítésről  beszélve.  Az 

általános  CIMIC-ről  szeretnék  néhány  szót  mondani.  Kabuli  tapasztalatok  alapján  három 

egyszerű kép, hogy megérthessük, hogy pontosan mi is lehet az a CIMIC. Amikor nagyon 

piciny dolgokkal próbáljuk a lakosságot megfogni.  Ebből a legnagyobb projekt, és később 

majd látjuk összehasonlítva a másik PRT projektekkel,  egy kút átadása egy lányiskolában. 

Amely nem összegszerűségében nagy dolog, hanem az, amit szolgáltat az ottani lakosságnak, 

ezzel érünk el komoly hatást. Az, hogy plüssjátékokat osztunk gyerekeknek, a mögött is van 

egy  komoly  elemzés.  Szabó  ezredes  úr  szintén  említette,  hogy  a  gyerekeken  keresztül 

próbáljuk meg elérni a helyi lakosságot. Ha az a gyerek hazamegy és elmondja, hogy pozitív 

tapasztalata volt a katonákkal, akik ilyen piros, fehér, zöld – nem biztos, hogy tudják, hogy 
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magyar, de piros, fehér, zöld – egyenruhát, vagy legalábbis pajzsot viseltek. Játékokat kaptak 

tőlük,  és  nagyon  őszinte  beszélgetést,  stb.  Ezzel  otthon  még  megérint  minimum hat,  hét 

embert,  figyelembe véve az afgán családi  jelleget.  Ez egy pozitív  hatás és nem kerül  sok 

pénzbe. De a legfontosabb talán a kapcsolattartó funkció. Néha egy beszélgetés, egy őszinte 

beszélgetés többet jelent, mind sok százezer dollár. Tehát ez az egyszerű CIMIC.

Nem  jótékonyság,  megint  csak  ki  szeretném  emelni,  általában  ezzel  aposztrofálják. 

Vannak igények, megjelennek a civil lakosság oldaláról.  Gyógyszer, víz, iskolapad, csak a 

példa kedvéért, és a másik oldalon a végeredmény egy sátor, ne adj Isten lámpák a kabuli 

rendőrségnek, vagy esetleg röplabda a helyi iskolának, ez a végeredmény. Ezek nem minden 

esetben CIMIC szakemberek, akkor a legjobb, ha nem CIMIC-esek, hiszen ezek az emberek 

azok, akik találkoznak ott a helyiekkel. Őket kell, hogy ismerjék, nem pont a CIMIC-et. A 

CIMIC megpróbál mindig a háttérben maradni, és előtérbe tolja azokat az embereket, akik 

majd később együtt dolgoznak azokkal a rendőrökkel, járőrökkel, stb.

Azt, hogy ez hogy jut el odáig. Egyszerűbb lenne, ha csak kimennénk és odaadnánk, de 

nagyon  komoly  elemzéseket  kell  végezni  ahhoz,  hogy  ezek  pontosan  a  jó  helyen,  jókor 

legyenek,  és  a  megfelelő  hatást  érjék  el.  Éppen  ezért  a  teljesség  igénye  nélkül,  csak  be 

szerettem volna mutatni, hogy miféle folyamatokon és fázisokon kell keresztülmenni ahhoz, 

hogy mondjuk adott  esetben egy kút,  vagy egy sátor, egy iskolába elkészüljön. Megfelelő 

elemzések,  kapcsolattartás,  törzsmunka,  koordináció,  projekt  előkészítés  -  ez  a  CIMIC 

feladata. Mikor ezt elvégeztünk, utána mehet csak az a kút a megfelelő iskolába. Tehát nem 

csak arról van szó, hogy valaki kér egy kutat, tessék odaadom a kutat. Ha ez céltalan vagy 

öncélú, nincs semmi hasznunk belőle, a parancsnokot nem támogatom vele, akkor az nem 

CIMIC, az angolok csak azt szokták rá mondani, hogy az jótékonyság.

És most térnék rá a PRT jellegre, hogy mennyiben különbözik a PRT az összes többi 

missziótól. Egy általános megközelítést próbáltam felvázolni. A missziónak mindig van egy 

jellege. Minden esetben a PRT-nak, – tudjuk, tartományi újjáépítési csoport – van egy célja, 

amit megpróbálunk elérni hosszabb vagy rövid távon, de van egyfajta irány is, amerre megy a 

PRT.  Ehhez  a  parancsnoknak megvannak  az eszközei,  megvannak a  különböző részlegei, 

részlegvezetői, képességei, haditechnikai eszközei, széles a spektrum, lehetne sorolni. Ennek 

egyik eszköze például a CIMIC is. Ha megfelelő prioritási sorrendben és megfelelő időben 
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alkalmazzuk ezeket a képességeket, – ez parancsnoki hatáskör – akkor nagy valószínűséggel 

egy sikeres feladat végrehajtást tudhatunk magunkénak.

A PRT-ban – erről már szó volt Szabó ezredes úr előadásában – három fő feladat van, 

három fő pillér:  kormányzati  befolyás  segítése,  erősítése,  az  újjáépítései  feladatok,  illetve 

azok elősegítése, valamint a biztonsági szektor támogatása, annak stabilitásának biztosítása. 

Ez a három fő pillér. Ebből háromban – ha megnézzük, pirossal jeleztem – a CIMIC-nek van 

valamiféle kapcsolódási pontja. Az elsőben, a befolyás segítésében a CIMIC kapcsolati háló, 

a másodikban pedig, mivel, hogy a CIMIC csinál projekt jellegű tevékenységeket, tehát ismeri 

annak  az  adminisztratív  vonulatát,  hátterét,  éppen  ezért  könnyen  lehet,  hogy  ezekbe  az 

újjáépítési feladatokban is hatékony segítsége lehet a parancsnoknak.

A Magyar Honvédség Tartományi Újjáépítési Csoport CIMIC részlege a következő két fő 

területen dolgozott. Egyrészt összekötő funkció, ez lenne a kapcsolati háló, másrészt pedig 

projektmenedzsment.  Ez  a  doktrínának  is  többé-kevésbé  megfelel.  Összekötő  funkció 

tekintetében  koordináció  a  kormányzati,  és  nem  kormányzati,  valamint  nemzetközi 

szervezetekkel. Ez szintén egyfajta doktrínális megközelítés, láthattunk rá gyakorlati példát 

ezredes úr beszámolójából, hogy ez működött, megvoltak a megfelelő szintek. Még én is ki 

fogok  rá  térni,  hogy  ki  kivel  tart  kapcsolatot  azért,  hogy  sikeres  legyen  ez  a  misszió. 

Folyamatos  kommunikáció van a közösségek vezetőivel,  amit helyben – nyilván nem kell 

mondanom, hogy – surának neveznek. 

A projektmenedzsment területén számos terület lehet az ISAF irányelveknek és a Magyar 

Honvédség döntésének megfelelően, alapvetően a magyar PRT az oktatásügy, az egészségügy 

és a kormányzati biztonság szervek támogatásában tevékenykedik. Itt látható, hogy körülbelül 

mik  azok  a  projekt  jellegek,  amikben  dolgozunk,  nem  utolsó  sorban  a  humanitárius 

segítségnyújtás is  a feladatunk.  Nem fő feladatunk,  nem elsősorban a PRT feladata,  hogy 

megoldja  a  humanitárius  katasztrófákat  a  térségben.  Viszont,  ha  nem  teszünk  velük 

kapcsolatban  semmit,  akkor  egy  meglehetősen  negatív  kampányt  fogunk  magunk  ellen 

folytatni. Éppen ezért abban is részt kell vennünk, de vigyázni kell, hogy ne vegyük át ezt a 

szerepet, hiszen ez nem a mi feladatunk. 

Elindulva  ezen  a  vonalon,  beszélnék  a  kapcsolattartásról,  koordinációról  és 

projektmenedzsmentről.  Kapcsolattartás területén már láthattunk egy hasonló ábrát,  ez egy 
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nagyon elnagyolt ábra kapcsolati hálóról. Ki, mikor, kivel tart kapcsolatot. Mindenkinek meg 

van a saját szintje, a saját feladata és különböző színek jelölik, hogy milyen szinten. A sárga a 

tartományi szintet jelöli, ez pedig a járási szintet. Látszik, hogy a járási szinten alapvetően a 

már  említett  mission  team-ek  (később  átkeresztelve  összekötő  csoportra)  azok,  akik 

közvetlenül  az  emberekkel  tartják  a  kapcsolatot  a  favakban  és  minél  feljebb,  eggyel 

magasabbra  lépünk  a  hierarchiában,  annál  inkább közeledünk  a  parancsnok  felé.  Tehát  a 

CIMIC  lényegében  felelős  az  egész  kapcsolattartásért,  de  mindenki  részt  vesz  ebben  a 

kapcsolattartásban, ez már korábban elhangzott. Ez lenne a kapcsolattartó funkció. 

A másik az a projektmenedzsment kérdése. Két projektet különböztetünk meg. CIMIC 

projektet és fejlesztési projektet. Alapvetően, ha CIMIC-ről beszélek és az előzőekben csak 

arról beszéltem, akkor lényegében csak CIMIC projekt van. A PRT-ban azonban bejött egy 

újabb elem, ez pedig a fejlesztési projekt. A kettő között a különbség részletesen látszik a 

dián, alapvetően az, hogy a CIMIC, amit már említettem, soha nem öncélú, és nagyon rövid 

idejű,  lefolyását  tekintve.  Hatását  tekintve,  pedig  közvetlen.  Akkor  a  legjobb  a  CIMIC 

projekt, ha az alatt az időszak alatt, amíg kint van, nevezetten fél év alatt az a kontingens, már 

érezzük a hatását. Tehát a hosszú távú fejlesztési projektek nyilván később éreztetik majd a 

hatásukat, de ebből sok előny származik, közvetett előnye van, de nem kifejezetten előnyös 

konkrétan azokra az emberekre, akik épp ott teljesítenek szolgálatot. Éppen ezért a fejlesztési 

projekteket inkább a tartományi újjáépítéshez soroljuk, a CIMIC projektek pedig azok, amik 

meghatározzák annak a kontingensnek a közvetett force protection védelmét.

Egy-két  projekt,  hogy  lássuk  képekben  is,  hogy  körülbelül  miről  van  szó.  És  akkor 

szeretném bezárni a kört, ami elindult Szabó ezredes úr előadásában. Ez volt az az iskola, ahol 

sikerült azt a jó ízű ebédet elfogyasztani. Majd pedig a PRT III ismét elfogyasztott egy ebédet 

itt, amikor átadta ezt az iskolát. Még a PRT II kezdte el. Ez egy középtávú fejlesztési projekt, 

azaz  hosszabb  távú.  Ez  nem  kifejezetten  CIMIC,  látszik  a  hatalmas  összegből  is.  Ez 

gyakorlatilag független attól a katonai tevékenységtől, amit ott folytatunk. Ez megpróbál egy 

picit  része  lenni  az afgán fejlesztési  stratégiának.  Annak egy része,  ugyanis  a  tartományi 

fejlesztési  tervből  van  kiragadva.  Megpróbálja  támogatni  a  helyi  lakosságot  ilyen 

vonatkozásban.

Az egészségügy vonatkozásában elhangzott körülbelül, hogy milyen kapcsolatunk van az 

egészségüggyel. Ugyanúgy klinikákat, – értsd jól – orvosi rendelőket épít a PRT odakint és 
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CIMIC projektként említeném meg pl. apróbb egészségügyi felszerelések, orvosi műszerek 

beszerzését.

Az  infrastruktúra  tekintetében  például  ez  egy  védőfal.  De  számos  projektet  lehetne 

felsorolni, ezek csak pár kép. Nem tudom a pontos számot megmondani most, de azt hiszem 

már háromszáz fölött jár az a projektszám, amit a PRT-I elkezdett és a PRT-II-n keresztül 

most már a PRT-V váltása végez. Rendkívül sok projekt van, ezek csak pillanatképek, abból 

kiragadva.

Humanitárius segítségnyújtásról pár gondolat. Ezek gyakorlatilag, hogy angol kifejezést 

használjak  no-cost  projektek  voltak.  A  humanitárius  segítségnyújtás  keretén  belül 

Magyarországról  érkezett  inkurrencia anyagot  osztottunk,  az ISAF-től érkezett  anyagokkal 

megerősítve. Gyermeknapot szerveztünk, illetve a téli időszakban - most a hírekből is lehetett 

hallani,  hogy komoly  problémát  jelentett  a  hideg  tél  a  PRT-III  kint  léte  -  alatt  az  állati 

takarmány jelentette a helyieknek a legnagyobb gondot, éppen ezért erre is indult egy külön 

projekt.

Legvégül  essen szó a  tapasztalatokról,  kihívásokról.  Ezek a  tapasztalatok  nem csak a 

PRT-III, hanem az eddigi CIMIC tapasztalatokat foglalják össze, és talán mutatnak egy irányt 

a  jövőre nézve,  hogy melyik  irányban  kéne  elindulni  a  fejlesztés  tekintetében.  A magyar 

CIMIC tevékenysége Baghlan tartományra korlátozódik és  a PRT tevékenységét öleli fel. 

Gond az  NGO-k hiánya  a  tartományban,  nincs  meg  az  a  szervezet,  amely  koordinálná  a 

fejlesztéseket,  az  újjáépítést,  ezzel  komoly  energiákat  vesz  el  a  PRT mindennapjaiból,  és 

ezáltal  nem kellően hatékony a fejlesztés és az újjáépítés. Az újjáépítéshez hozzá tartozik, 

hogy a HM-en kívüli egyéb projektek koordinációja nem tökéletes. Én azt gondolom, hogy ez 

nem  róható  fel  a  PRT-nak.  A  PRT-ban  katona  szakemberek  vannak,  amellett,  hogy  mi 

CIMIC-esek valamelyest nap, mint nap találkozunk civilekkel, akkor sem mondható el, hogy 

mi  teljes  mértékben  tudnánk  ezeket  a  dolgokat  kezelni.  Nincs  meg  ugyanis  a  mindenre 

kiterjedő  szakismeretünk.  Bevált  technika  az  úgynevezett  supervisor,  azaz  fejlesztési 

tanácsadó alkalmazása, aki civil. Korábban Szabó ezredes úr kitért rá, hogy a PRT modellnek 

van egy robusztus szegmense, ez pedig a jogi oldal. A magyar PRT-nál ez elenyésző. Most 

innentől  kezdve  ezek  a  feladatok  áthárulnak  a  katonai  részre.  A  katonai  részen  belül  is 

egyértelmű,  hogy  a  parancsnok  nyilván  azt  a  képességet  veszi  elő,  amelyhez  leginkább 

illeszkednek, ez pedig a CIMIC. Komoly kihívásokat jelent azoknak az embereknek, akik kint 
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vannak.  Ők  nem  oktatási  szakemberek,  nem mezőgazdasági  szakemberek,  ők  elsősorban 

katonák, és igen komoly erőfeszítéseket jelent ezeket a fejlesztéseket egy irányba terelni és 

koordinálni. Jelen fázisában a PRT és Afganisztán aktuális fejlettségi szintje mellett ez most 

még nem jelent nagy problémát. Mindenesetre én azt gondolom, hogy prognosztizálható, - és 

ez egy jó alkalom, hogy bedobjuk a köztudatba, habár jelent meg erről tanulmány is - hogy ez 

a közeljövőben és a későbbiekben is komoly problémát jelent. Amennyiben nem lesz egy erős 

civil,  a  fejlesztéseket  koordináló  szakértelemmel  bíró  sejt  a  PRT-n belül,  vagy bármilyen 

szervezeti  elemként,  akkor  ez  szerintem  igen  komoly  problémákat  fog  jelenteni  a  helyi 

fejlesztésekre és a koordinációra.

A biztonsági műveletek és a fejlesztések egyensúlya. Mindig beszélünk róla, hogy melyik 

a  fontosabb  a  katonai  vagy  a  civil.  Én  úgy  gondolom,  saját  és  a  CIMIC  világnak  a 

tapasztalatára  alapozva,  hogy  ez  a  kettő  párhuzamosan  működik.  Biztonság  nélkül  nincs 

fejlesztés, a fejlesztésekkel pedig egy picit segíthetjük a biztonságot. Ez valahogy így egymás 

mellett  lépdel  a  kettő  előre.  Már  volt  róla  szó,  megpróbáljuk  az  „afgán  arcot”  előtérbe 

helyezni,  hiszen  ez  az  ő  országuk,  nekik  kell  megoldani  a  saját  problémáikat.  Szokásos 

CIMIC példa ez, és talán nem a legjobb példa, hogy nem a halat kell odaadni, vagy ne adj' 

isten a halászlét már megfőzve, hanem egy horgászbotot, és meg kell őket tanítani horgászni. 

Mert akkor mindig várni fogják a halat vagy esetleg a halászlevet, de hogyha horgászbotot 

adunk  nekik  és  megtanítjuk  őket  horgászni,  akkor  utána  talán  biztosítunk  egy  olyan 

alternatívát,  ami lehetőséget nyújt számukra, hogy kijöjjünk arról a területről.  Nem tudom, 

miért ezt a példát hoztam, hiszen Afganisztánban a hal az gyakorlatilag egyenlő a nullával.

Gyenge a helyi kormányzat, elterjedt a korrupció. Fő feladatunk az, hogy a kormányzatot 

támogassuk. Nagyon ambivalens dolog ez, hiszen a kormányzat köztudottan – és ezt nem én 

mondom, ezt a nemzetközi sajtó is mondja – korrupt. Egy olyan kormányzatot támogatni, 

amely korrupt, nem mutat jól. Viszont, ha nem támogatjuk, akkor ellent mondunk az ISAF 

policynak. Nehéz, és én nem irigylem ezért a parancsnokot, nagyon nehéz megtalálni ezt az 

egyensúlyt ebben a rendszerben.

Szereptévesztés  a  PRT-val  kapcsolatban.  Egy gondolat  erről.  Mindenki  azt  gondolja, 

hogy mi a nyugati részről jöttünk, viszonylag jó felszereléssel bírunk, – a helyi  viszonyok 

között – állandóan szép ruhákban járunk, stb., azt gondolják rólunk, hogy komolyabb anyagi 

potenciállal  rendelkezünk,  ami  valószínűleg  így  is  van.  Tehát  egy  olyan  kontextusba 
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helyeznek bennünket, ami azt jelenti, hogy gyakorlatilag, mint a megváltóra, úgy néznek ránk, 

és  azt  gondolják,  hogy  minden  egyes  problémát  meg  tudunk  oldani  és  minden  egyes 

problémával  hozzánk  fordulnak.  Hozzánk  a  PRT-hoz,  a  Magyar  Honvédség  Tartományi 

Újjáépítési  Csoportjához.  Ez  megtisztelő  egyrészről,  mert  kiérdemeltük  a  bizalmukat, 

másrészről nagyon nehéz ezt kezelni,  a legnehezebb kezelnie azoknak az uraknak, akik itt 

vannak a CIMIC központ állományában és nap, mint nap találkoznak a kapunál ezekkel az 

emberekkel, akik jönnek és mondják el problémájukat. Leteszik a döglött birkát a kapu elé, 

hogy sajnos megdöglött, és ez az egyetlen lehetőség, hogy ő ezt túlélje, ha ez a birka életben 

maradt volna, de megdöglött, mert hideg van. Mit lehet ilyenkor tenni? Bele lehetne menni 

mélyebben, hogy milyen nehéz ezt a dolgot kezelni.

A korlátozott mozgásszabadságról már volt szó. Mindenki látta milyen utak vannak, nem 

mindenhova jut el a PRT, ez nagyon nehézzé teszi a munkát.

Átfogó CIMIC értékelés. Mint ahogy már említettem, nem öncélú dologról van szó. Kell 

egy CIMIC értékeléssel rendelkezni, márpedig ha nincs ez a CIMIC értékelés, nem jutunk el 

bizonyos  területekre,  akkor fals  lesz az eredmény,  azaz a projektek lehet,  hogy rossz fele 

fognak menni.

Helyi  érdekellentétek,  etnikai  különbözőség.  Gondolom,  nem  kell  lefesteni,  egy 

etnikailag  elég  sokszínű  országról  beszélünk.  Az  egyik  mutogat  az  egyikre,  a  másik  a 

másikra, és ez általában a PRT-n csapódik le, aki ezekkel az emberekkel foglalkozik. Őneki 

miért adtál iskolát, nekem miért nem adsz? Azért mert ő tádzsik és én pastun vagyok. Ezeket 

kezelni kell, és azért ez komoly kihívást jelent. Én itt most a kihívásokról, tapasztalatokról 

beszélek. A nőkkel való kapcsolattartás szintén komoly kihívás. Eljutottunk odáig, hogy most 

már  minden  egyes  PRT váltásban,  a  szakközegeinkbe  nőket  is,  női  állományt  is  tudunk 

szerepeltetni, hogy egyszerűbb legyen a kapcsolattartás.

Hitelesség és tisztelet.  Ez kapcsolattartásra és kommunikációra vonatkozik, nem pedig 

propaganda. Sajnálom, hogy nem hivatkoztam le, de azt hiszem, hogy Wágner Pétertől való 

ez a gondolat, ami vagy egy beszélgetés, vagy egy olyan előadás folyamán hangzott el, amin 

én személy szerint nem aludtam el. Abszolút egyet tudok ezzel érteni, a tapasztalataink azok, 

hogy  a  hitelesség  és  a  tisztelet  a  legfontosabb  a  helyi  emberekkel  kapcsolatban. 
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Propagandából már kaptak eleget. Az Egyesült Államok, illetve régebben még Szovjetunió 

tett érte, hogy ebbe belefáradjanak, ők erre már nem kíváncsiak. Ez a személyes véleményem 

és  tapasztalatom  egy  év  után.  Azonos  üzenet  minden  szinten,  kapcsolati  háló  ezért  van 

létrehozva, hogy ez kialakuljon.

Már csak egy slide-om van hátra, de ebbe nem is akarok belemenni. Úgy gondoljuk, hogy 

ez  a  terület  akkor  fejleszthető  igazán,  hogyha  mindez,  ami  kötődik  az  információhoz,  a 

tájékoztatáshoz,  amiben  ugyanúgy  benne  van  a  pszichológia,  ugyanúgy  benne  van  az 

egészségügy,  még  inkább  koordinálva  lesz.  Jelenleg  a  NATO-ban  úgy  tűnik,  hogy  az 

INFOOPS,  az  információs  hadviselés  és  információs  műveletek  azok,  amiket  ha 

megpróbálunk  kicsit  komolyabb  szintre  emelni,  akkor  még  hatékonyabban  tudunk  majd 

műveleti területen dolgozni.

Köszönöm szépen a megtisztelő figyelmet.

Wágner Péter kérdése:

Én csak azt szeretném igazából megkérdezni, hogy projekteknek monitoringolása hogyan 

működik?  Van-e  valami  információtok  arról,  hogy  a  harminc  kútból  mennyi  működik? 

Fejlesztésekkel az a probléma, hogy nincs monitoring. Most jelenleg valamelyik hetilapban 

olvastam, hogy felépült egy rendelő ami üresen áll.  Belső információtok van-e arról, hogy 

vizsgáztatok, milyen teljesítményben, milyen százalékban működnek ezek a projektek?

Hangya Gábor válasza:

A  kérdésre  a  rövid  válasz,  igen  van,  a  CIMIC-nek  a  része.  A  PRT  teljes  személyi 

állománya,  nemcsak a CIMIC, de a mission team-ek, a járőrök, mindenki.  Ellenőrizzük a 

projekteket, ami egyre nehezebb. Említettem a mozgásszabadság korlátozottságát, mert nem 

mindenhova  jutunk  el.  Azt  gondolom,  megtettünk  mindent  annak  érdekében,  hogy  ez  a 

rendelő ne álljon üresen.  Amikor  egy ilyen projektet  elkezdünk,  tudni  kell,  hogy a lehető 

legtöbb engedélyt, igazolást körbejárjuk. Ez volt az a két boksz, amit említettem, hogy óriási 

munka ez.  Megszereztük a szükséges papírokat,  hogy lesz-e oda orvos? Lesz.  Lesz-e oda 

felszerelés? Lesz. Lesz fizetése? Lesz. Tehát minden megvan,  és mégis beütött  egy ilyen. 

Nem azt mondom, hogy ez így is marad, mert tegnapi beszéltem a kintiekkel, akik mondták, 

hogy folyamatban van, és ígéret van rá, és nemsokára üzembe helyezik. Sajnos ez előfordul, 

náluk  is  előfordul,  európai  országban  is  előfordul.  Egy  ilyen  ország,  ahol  ennyire  nincs 
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közigazgatás, ahol ennyire törzsi alapon mennek a dolgok – nagyon nehéz. Én azt gondolom, 

hogy a lehetőségek szerint szinte mindent megtett akkor a PRT II váltás CIMIC részlege és az 

egész PRT ahhoz,  hogy ezt  előkészítse,  körbejárja.  Én azt  gondolom fontos  ez  az orvosi 

rendelő.  Megvan az  összes  papír,  le  van  dokumentálva,  be  is  tudjuk  mutatni.  Nem nagy 

segítség, hiszen most is üresen áll. Dolgoznak rajta a srácok, ettől többet jelenleg nem tudunk 

tenni, viszont folyamatosan mérve vannak ezek az adatok.

Csabianszki Viktor mk. őrnagy: Az MH Műveleti Központ Válságkezelési és elemző-

értékelő osztályán feldolgozott, rendszerezett tapasztalatok hasznosítása  9  

Én nem csak beszélni szeretnék arról, hogy rövid leszek, hanem az is leszek! Amik itt 

ezen a konferencián elhangzottak,  ezek azok a tapasztalatok,  amik feldolgozásra kerülnek. 

Azok  a  problémák  amikkel  meg  kellett  birkóznia  egy-egy  PRT-nak,  egy-egy  logisztikai 

főnöknek,  egy-egy  járőrparancsnoknak.  Ezek  azok  a  problémák,  amiknek  a  még  egyszer 

történő előfordulását meg kell valamilyen módon akadályozni. Erre találták ki a tapasztalatok 

feldolgozását. A NATO nem volt egy misszióba járó fajta katonai tömb. A NATO globális 

háborúra  készült,  most  kezdte  a  misszióba  járást,  most  kezdi  a  missziós  tapasztalatokat 

feldolgozni.  Ez  olyannyira  igaz,  hogy  2007-től  lett  a  tapasztalat  feldolgozó  tevékenység 

szabályozva a NATO-ban a mostani módon. Nem vagyunk nagyon lemaradva. Pedig mindig 

voltak ilyen tapasztalatok. Ezek, amiket most az egész nap hallunk, amelyek a művelet során 

felbukkantak,  ezek a  tapasztalatok  mindig  megjelentek,  de csak most  született  meg az az 

igény, hogy ezeket felső szinten is koordináltan kell kezelni. Ezért is építettem e két gondolat 

köré az előadásomat. 

Az  első  az,  amire  a  felkérést  kaptuk,  hogy  kidolgozzuk  a  műveleti  tapasztalatok 

feldolgozásának  módszereit.  A  második,  hogy  mit  teszünk  annak  érdekében,  hogy  ez  a 

jövőben működjön is. Műveletekről mindenki tudja mit jelentenek. Műveleti központról talán 

nem  annyian  tudnak.  A  műveleti  központot  úgy  tessék  elképzelni,  mint  a  vezérkar 

hadműveleti ügyeleti szolgálatát. A beérkező jelentések összegzése a feladata, és amivel több, 

mint  egy hadműveleti  ügyeleti  szolgálat  az,  hogy bizonyos  részlegei  a  jelentéseket  elő  is 

9 Lásd még: 1. számú melléklet, 9. ábra
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készíti  feldolgozásra  a  vezérkari  és  a  minisztériumi  főosztályoknak.  Van egy szakcsapat, 

amelyik a különböző irányokkal, pl. a missziókkal foglalkozik.

A  jelentések  többféle  forrásból  érkeznek  a  műveleti  központba,  ugyanúgy  mint  a 

hadműveleti  ügyeletes is sokféle forrásból kapja a jelentéseit.  Ezeket  feldolgozzák,  rögtön 

döntésre  felterjesztik  a  vezérkari  főnöknek.  Döntése  szerint  az  illetékesek  megkapják, 

továbbítják kidolgozásra, és akkor az ügy rendezettnek tekinthető. 

Néhány  tapasztalat,  amit  összegeztek  nálunk,  és  amikre  elvileg  megoldás  született 

azoknál, ahol a hatáskör van. Nem a műveleti központ dolgozta fel ezeket, hanem az a más 

szervezet ahol a hatáskör van. A parancsnok felelőssége a tapasztalat feldolgozása, vagy ha 

egy parancsnok nem tudja a tapasztalatot feldolgozni, nem tud megfelelő megoldást találni 

egy problémára, akkor feljebb küldi eggyel magasabb szintre az elöljáró parancsnoknak.

Az  üzenetem  talán,  amit  én  össze  próbálok  foglalni,  az  ez.  Megfelelő  eszközt  kell 

kialakítani  a  műveleti  tapasztalatok  feldolgozására.  Jelenleg  ugye  a  parancsnoki  rendszert 

használjuk, jelentéseket küldünk egymásnak. Ez is jó lehet, de valami jobbat kellene csinálni, 

és aztán a megfelelő eszközt megfelelő módon kell majd használnunk.

Ez  a  két  cél,  amiért  egységes  rendszerben  akartuk  azokat  a  tapasztalatokat,  amik 

felmerülnek  az  összes  misszió  során,  rendfokozat  nélkülitől  a  művelet  parancsnokáig, 

egységes rendszerben kezelni.  A NATO előírások szerint ez adatbázisban valósul meg.  A 

németeknél ehhez minden egyes szerződéses, hivatásos katona hozzáfér. Ha azt mondja, hogy 

rossz a bakancsa, odaül a számítógépéhez,  beüti  a saját jelszavát,  beírja, hogy ez, meg ez 

történt, rossz volt, oldjátok meg, vagy törődjetek vele, vagy valami legyen. Nálunk ez talán 

ma  még  megoldhatatlan  lenne,  habár  tudom,  hogy  nagyon  jó  az  informatikai  hátterünk. 

Mindenesetre erre próbálok valamilyen jövőképet rajzolni,  hogy ezek az egyszerű „mezei” 

tapasztalatok, vagy a nagyobbak is, hogy kerülnek egységes rendszerbe. 

Egy problémát a parancsnok megkap. Honnan kapja meg? A műveletek összegyűjtése 

minden egyes vezető feladata. A rajparancsnok Amerikában, ha visszatér a járőre egy járőrről, 

mielőtt  elküldi  fürdeni  az  embereit,  gyorsan  felírja,  hogy mi  volt  jó,  mi  volt  rossz,  és  a 

jelentése akkor készül el hirtelen. Ez benne van a katonai kultúrában. Egyből összegyűjtik a 

tapasztalatokat,  a  parancsnok  elemezteti  a  saját  emberével.  Na  itt  vannak  bajban  a 
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parancsnokok törzsei, mert akkor is elemezniük kell. Ennek a módszertana kidolgozás alatt 

van NATO mintára. Célegyenesben van a projekt, amit erre a vezérkari főnök úr elindított 

februárban, befejeződik a szabályzás, jön a középszint. Tehát az elemzés módszerei le lesznek 

írva. 

Saját  hatáskörben  megpróbálja  megoldani,  vagy  együttműködést  szervez  saját 

hatáskörben, ha nem tudja megoldani. Elöljárói szintre viszi a dolgot, ahol ugyanez zajlik le, a 

megoldást  ott  kell  keresni.  A  lényeg  viszont  a  következő  lépés,  amikor  megtaláltuk  a 

megoldást, vagy azért, mert egy dolog nagyon jól sült el, vagy azért mert egy nagyon nagy 

problémát sikerült jól kezelni, akkor azt mindenkinek megmutatjuk. És amikor a következő 

váltás  készül  fel,  és  abban  van  egy járőrparancsnok,  aki  beüti  az  adatbázisába  azt,  hogy 

járőrparancsnok leszek Afganisztánban, milyen tapasztalatai voltak az ezt megelőző 19 PRT-

nek járőr ügyben Afganisztánban, akkor ő azt egyből megkapja, megoldásokkal. Ez történt, 

erre ez a megoldás. Ha meg nincs még megoldás - és itt jön ki a dolog rákfenéje, mert sok 

esetben  jelentjük  minden  évben  ugyanazt  -  akkor  látja,  hogy  ezt  ekkor  jelentették,  ilyen 

kidolgozási  és  döntési  szintben  van,  és  ez  a  szervezet  foglalkozik  vele.  Ezt  ugyanúgy 

megkérdezi a vezérkari főnök is, és hogy ha az áll egy hónapot, akkor tessék szíves lenni 

megmondani nekem, miért ez a megoldás.

Lehet olyan ügy is, amelyre azt írják rá, hogy tessék vele együtt élni, mert ez a döntése az 

illetékes  parancsnoknak.  De  minden  üggyel  foglalkozni  kell,  nem  maradhat  ki  egy  sem. 

Lehet, hogy az lesz a vége, hogy összevonva ilyen, meg ilyen ügyben, de nincs olyan, hogy 

vége van. Vagy megoldottuk,  vagy vár a megoldásra.  Ha ezt adatbázisban látja mindenki, 

különösen az, aki ezt a megfigyelést tette, különösen az, aki ebben illetékes, legyen az akár 

elöljáró, legyen az szakterületileg illetékes vezető. 

Ami a  gondot  jelenti  a  törzseknek,  parancsnokoknak,  az az eljárásrend,  a  feladatrend 

átvétele  volt idáig a NATO-tól.  Az eszközrendszer átvételét  nem tudjuk olyan  egyszerűen 

megcsinálni.  Nem fogunk beosztásokat idén rendszeresíteni erre a célra. Nem fogjuk tudni 

odatenni az informatikai hálózatot, bár jövőre már lesz közösen használt adatbázis. De a cél 

ez,  és  a  határidők  szorosak,  ebben  az  évben  miniszteri  utasítás  született,  a  terminológia 

magyarul megvan. Az elvek ugyanazok, tehát mint ahogy a németek vagy mint az amerikaiak 

csinálják. Talán azok a tapasztalatok, amik már itt is elhangzottak, már ebben a rendszerben 

lesznek feldolgozva, és ez a rendszer egy dolgot biztosan garantál, mégpedig azt, hogy egyik 
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sem fog eltűnni, mindegyik megtalálja a maga megoldását vagy így, vagy úgy. Vagy a felelős 

döntést legalább, a megfelelő szinten.

A  tesztidőszak  éppen  zajlik.  Csináltunk  mi  is  elemzéseket,  együtt  az  ÖHP-val,  a 

missziókkal.  Néhányan  talán,  akik  nem  rég  jöttek  haza,  már  találkoztak  a  tesztjeinkkel. 

Ugyanis mi is kipróbáltuk azokat a kérdőíveket, amiket használnak a NATO-ban a missziós 

felkészülés  értékelésére.  Nálunk a hatáskörök egészen más  súlypontok  körül  alakultak  ki. 

Tehát nehezebb volt egy olyan logisztikai problémát J4-ként azonosítani, és akkor megnézni, 

hogy ki a J4 a magyar honvédségben felső szinten. De minden esetre működik a dolog, és 

menni is fog.

Mi van hátra? Kevesebb van hátra, mint ami már elmúlt. Azt szeretném csak üzenetként 

akkor  még  egyszer  összefoglalni.  Minden  egyes  katonai  szervezet  találkozni  fog  ezzel  a 

feladattal, a tapasztalatok feldolgozásával. Ezt nagyjából minden nagyobb tervébe bele fogja 

építeni, a műveleti tervbe különösen, de a gyakorlatok tervébe is, és a kiképzési időszakok 

tervébe is. És ezt a kiadott metodika alapján meg is tudják csinálni azok az emberek, akik a 

törzsekben ezeket a feladatokat kapják és fel lesznek készítve központilag. Azt tudom ígérni, 

mert ha ez nem válik be, akkor az egészet becsukjuk és kezdjük elölről. Még egyszer egy 

mellékgondolat.  Ezt  mindig  csinálta  a  Magyar  Honvédség.  Mindig  feldolgozta  a 

tapasztalatokat, több-kevesebb sikerrel. De ha ebben a rendszerben nem sikerül minden egyes 

ügyre megoldást találni, akkor ezt a rendszert nem folytatjuk, kezdünk valami olyat, amiben 

igen.

Dr. Kuti Ferenc:

Feltétlenül  figyelmébe  ajánljuk  mindenkinek  Csabianszki  Viktor  mk.  őrnagy  úr 

vehemenciáját,  elkötelezettségét,  eltökéltségét.  Én  úgy gondolom,  hogy ha  valamennyien, 

akik  ennek  a  tapasztalat  feldolgozó  szervezetnek  a  hatókörébe  belekerülnek  ugyanezt  az 

eltökéltséget vallják, talán viszonylag hamarabb válhat valóra ez. Amennyiben viszont „Pató 

Pál” –ra fogjuk a figurát, akkor valószínűleg nagyon hosszú lesz, míg eredményre jutunk. És 

akkor lehet, hogy a PRT XIX. váltásánál lesz az első olyan rajparancsnok, akinek módja lesz 

ráklikkelni.  Tehát  azt,  hogy  ez  alapvetően  személy-  és  szemléletfüggő,  ez  teljesen 

nyilvánvaló,  és az is  valószínű,  hogy ebben a dologban egy miniszteri  utasítás  nem fogja 

megváltani  a  világot.  Tehát  meg  kell  győzni  az  alkalmazókat,  végrehajtókat,  hogy ennek 

komoly jelentősége van, és nagyon sokszor kell még ugyanilyen vehemenciával elmondani 
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ugyanezeket a mondatokat, ahhoz, hogy teljesen be tudjon állni a rendszer. Én ehhez nagyon 

sok erőt kívánok, mert tudom, hogy nem könnyű.

Dr. Kuti Ferenc: A missziós tevékenységek kommunikációs tapasztalatai – különös 

tekintettel a tárgyszerűségre és a média kapcsolatok fontosságára  10  

Magamról  csak  annyit  szeretnék  mondani,  hogy  2004.  február  1-től  augusztus  25-ig 

voltam  Irakban,  a  MH  Szállító  Zászlóalj  sajtótiszti  beosztásban  teljesítettem  szolgálatot. 

Megjegyzem,  valamikor  életem  egy  meghatározó  periódusában  voltam  két  évig  a 

Néphadsereg című világlap főmunkatársa is. Ezt a jelenlévő hölgyek és urak közül is csak a 

legöregebbek tudhatják, hogy mi is volt ez a sajtóorgánum. A maga 6-8000 példányával uralta 

a honvédelmi kommunikációt. Ma ennél lényegesen jobb helyzetünk van. Innen az ügyben a 

személyes érintettségem.

Úgy  gondolom,  hogy  azokat  az  első  gondolatokat,  amiket  magamnak  nagyon  nagy 

műgonddal  összeszedegettem,  annak  rendje  módja  szerint  szépen  nyugodtan  átléphetem, 

hiszen ezek olyan tények, amiket talán csak saját magam bemelegítése érdekében próbáltam 

meg felvillantani a prezentációmban. Mindenképpen el kell, hogy mondjam azonban, hogy 

azóta,  amióta  a  Magyar  Honvédség  jelentősebben  vállal  szerepet  különböző missziókban, 

nagymértékben  megváltoztatta  a  saját  kommunikációs  felfogását.  Azok  a  kommunikációs 

formák, amik ma jellemzik ezeknek a misszióknak a mindennapjairól szóló híradásokat, azért 

lényegesen  konkrétabbak,  lényegesen  jobbak,  és  megfoghatóbbak.  Mondandóm  végén 

szeretnék erről bizonyságot adni számszerű eredmények bemutatásával is.

Akkor, amikor azt mondjuk: szeretnénk, ha minél többet tudnának rólunk, katonákról, 

akkor úgy gondolom, nagyon fontos lenne, hogy minél több embert tudjunk felkészíteni a 

missziók állományából. Erre megvannak a korábbi példáink. Azok, akik a korábbi PRT-kba 

mentek,  közöttük  már  elég  rendszeresen  megtaláltuk  azokat,  akiknek  már  volt  némi 

kommunikációs  alapismeretük.  Ezekre  szolgáltak  a  felkészítések  során  az  állomány 

egészének szóló kommunikációs előadások.

10 Lásd még: 1. számú melléklet, 10. ábra
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A kommunikáció a mi esetünkben nemcsak azt jelenti, hogy valamiről egy szép tudósítást 

írunk. Kommunikációként értem azt is, amikor a Rozi ángyom arról beszél majd a szomszéd 

asszonyának, hogy „Tudod, a Borcsának a fia, aki ott van kint, ő mondta…” És amit ő mond, 

az az igazság, hiszen ő személyesen érintett ebben, és innen kezdve nem mindegy, hogy a 

Borcsának a fia mit mond majd hazafelé. Ez megint másfajta kommunikáció.

Borzasztó fontos, hogy igyekezzünk ebben a valóságot, ha lehet, akkor tárgyszerűen, és 

ha lehet, akkor saját érdekeink szerint megjeleníttetni és elmondani.

A mai  kommunikációról,  amit  a  Honvédelmi  Minisztérium végez  elmondható:  egyre 

komolyabban és profibb módon kezelik a feladatot, bár egyre kisebb szervezettel. A missziók 

időszakára szóló kommunikációs tervek valóságos tartalommal telítettek és azokat a fontos 

célkitűzéseket is igyekeznek minél jobban megvalósítani, amelyek teljes egészében adekvátak 

a NATO tájékoztatási alapelvével. Itt elsősorban a nyíltságra és a nyilvánosságra gondolok. 

Úgy hiszem, nagyon rossz úton járunk, ha nem vesszük azt figyelembe, hogy a hadseregnek is 

elemi érdeke minden olyanról tájékoztatni a közvéleményt, amit a hadsereg egyes részlegei, 

alegységei végeznek. Történjen az itthon, vagy akár külhonban, az adófizető állampolgár – 

joggal - követeli az erről szóló ismeretet, hiszen az ő adóforintjainak felhasználásáról is szól 

ez a történet. De hát ezek nem képezik ma már vita tárgyát.

Akkor, amikor kommunikációról beszélünk, természetesen külső, belső kommunikációt 

kell alapesetben értenünk, most én a külső kommunikációról beszélnék. Nem mindegy, hogy 

amikor kifelé kommunikálunk, akkor ebben mennyire vagyunk aktívak, mennyire vagyunk 

őszinték, mennyire vagyunk tárgyszerűek, és mennyire vagyunk profik.

Egy  divatos  írónál  olvastam egyszer  –  még  az  elmúlt  évezredben  –  arról,  mennyire 

fontos,  hogy  pontosan  fogalmazzunk.  Persze,  lehet  ennek  ódiuma  is…  A  példa,  amit 

felhozott, az érvényesülés tanmeséje volt. Ikerpár önéletrajzai alapján mutatta az élet furcsa 

fintorát. Az egyik testvér azt írta: bátyám nyilas volt a háború alatt. A másik pedig azt: az én 

testvérem kommunista volt, már 1943-tól. Évtizedekre elrendezte önéletrajzuk a karrierjüket. 

Pedig,  mindketten  igazat  írtak,  csak… A mondott/leírt  szónak súlya  van,   felelősség  van 

annak  vállán  –  nem  is  kevés  –  aki  a  híreket  megfogalmazza.  Ez  gyakran  kerül  olyan 

helyzetbe, hogy mérlegelje: a valóság mely szeletét említse úgy, hogy mégis igaz legyen az 

egészre  is?  Teljes  csőd,  amikor  egy  kommunikáció  arra  kényszerül,  hogy  valamit 
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megpróbáljon konfabulálni, hogy egészen finoman mondjam a gyermekkorban még létezhető 

tárgyi  tévesztéseket  a  valóság  megjelenítésével  kapcsolatban.  De  azért  próbáljuk  kellő 

mértékben megválogatni a kifejezés körét, és ebben a pillanatban én úgy hiszem, hogy nem 

lehetnek jelentősen gondjaink.

Azok,  amik  a  mi  külső  kommunikációnkban  megjelenítendő  üzenetek  természetesen 

tükrözik részint a saját országunk, részint a szövetségeseinknek és a NATO-nak az érdekeit és 

úgy gondolom, hogy a legfontosabb az, hogy a magyar katonákat próbáljuk meg ezekben a 

külső  kommunikációkban  is  minden  esetben  a  megfelelő  helyen  kezeltetni  magával  a 

társadalommal.  Tehát  ezeket,  amiket  itt  egész  nap hallottunk  tulajdonképpen  ugyanezeket 

látjuk itt viszont, mint olyan fontos elemeket, amikről többet, jobbat kellene, hogy beszéljünk. 

Én úgy hiszem, hogy senkinek az itt elmondott  mondatai nem voltak túlzóak, hiszen ez a 

munka, amit a tisztelt jelenlévők, és azok, akik nincsenek ma itt, mert korábbi időszakban 

voltak bármelyik külföldi misszióban, tiszteletet érdemel. Tudjuk azt is, hogy a szolgálatot 

teljesítő  magyar  katonákról  alkotott  kép  alapján  az  országról  mondtak  véleményt.  Úgy 

emlékszem nem találtam az aktív katona pályafutásom során, de utána sem arra példát, hogy 

dehonesztáló kifejezéseket tettek volna a magyar katonákra.

Igyekszünk minden létező olyan kommunikációs eszközt felhasználni, ahol lehet hírt adni 

és lehet egy kicsivel többet tenni.  A Honvédelmi Minisztériumnál örvendetes,  hogy minél 

több olyan eszközt próbálnak megragadni, amivel egy kicsit más irányba, egy kicsit jobban, 

nagyobb  figyelmet  lehetne  fordítatni,  bár  ezek  között  van  olyan,  ami  vitatható.  Akár  a 

módszereit,  akár a megoldásait,  illetve a szereplőit illetően.  Nem tudom, nem vagyok erre 

egészen felkészülve, hogy erről beszéljek.

Ígértem néhány tényt a HM kommunikációjával kapcsolatban.  2004. januárjától - amikor 

megkezdődött  a  Magyar  Köztársaság  afganisztáni  szerepvállalása  -  pár  nappal  ezelőtt 

végigszámoltuk:  8660  írás  jelent  meg  összesen  a  HM  honlapján,  ebből  a  PRT-ról  és 

Afganisztánról 311. A számokat nézve úgy tűnik, ez nagyon kevés. Ha tovább lapozunk kettő 

esztendővel,  és  2006.  augusztusától,  tehát  nagyjából  a  PRT-I  felkészülési  időszakának  a 

célegyenesétől kezdjük összeszámolni, hogy mi jelent meg, akkor azt látjuk, hogy 4528 írás 

jelent meg a HM honlapon napjainkig, s ebből Afganisztánról, a PRT-ról 278. A számok nem 

igényelnek kommentárt.
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Tavaly a honvedelem.hu honlapon volt az elektronikusan elérhető felület, mára kettő van: 

a  hm.gov.hu,  valamint  a  honvédelem.hu.  Tavaly  mintegy  150  ezer  klikkelés  volt  egy 

hónapban  a  honvédelem.hu-ra.  Legutóbbi  adatok  szerint  közülük  4-5  ezer  fő  kattint  rá 

Afganisztánra.  Kérem  szépen  óriási  dolog  ez.  2008.  szeptemberében  –  egész  hónapot 

igyekeztünk nézni – egészen pontosan 4548 fő volt, aki rákattintott. Nekem ez azt mutatja, 

hogy van igény ezekre a hírekre, ezekre a tájékoztatásokra. 

El kell mondjam, hogy Nagy Andrea Éva százados úrhölgy volt az első, aki kiment a 

PRT-I sajtótisztjének. Őt Smidróczki Róbert követte, aki most azért nem lehet itt, mert éppen 

Koszovóban van. A harmadik és negyedik váltást ismét hölgyek jegyezték – szó szerint is – 

Varga Erika és Szerencse Renáta. Ha végignézzük ennek a négy embernek tevékenységét, azt 

látjuk, hogy tartalmilag is és számszakilag is növekszenek az eredmények. Smidróczki Róbert 

már  Koszovóból  is  szorgalmasan  küldi  tudósításait.  Működik  a  modell,  és  valóban  már 

túljutottunk azon, hogy megjelent a miniszter…, a miniszter társaságában megjelent még…, a 

miniszter elmondta…, és a miniszter beszédében különösen utalt arra…, és nagyon sok erőt, 

egészséget kívánt mindeninek, majd a helikopterek elhagyták a helyszínt.

Ma már gyakoriak azok a tudósítások, hogy megépült a kút. Látjuk azt, hogy nem csupán 

a magas beosztásban lévő személyek vannak ezekben a PRT-kban, hanem érdekes módon 

megtalálhatóak alacsonyabb beosztású személyek is, ezekkel is történnek dolgok, ezeknek is 

van családja, ezek is élik a maguk életét. Én nagyon örülök neki, amikor ezek visszajönnek. 

Amikor visszagondolok arra, hogy az alatt  a néhány hónap alatt  mennyi  tudósítást tudtam 

küldeni,  akkor meg kell vallanom: bizony kutya füle   sem volt ehhez, amit ezek a gyereket 

most  csinálnak.  Nagyon örülök neki,  és  ezt  a  követelményirányt  mindenképpen  meg  kell 

erősíteni. Egészen bizonyos, hogy ennek a kommunikációnak a milyensége, a kommunikáció 

iránti  igény  parancsnokfüggő.  Függ  attól  a  parancsnoktól,  aki  annak  a  kontingensnek  a 

parancsnoka,  mennyire  igényli.  És  függ  azoktól  a  parancsnokoktól,  akik  itt  befolyással 

bírhatnak arra, hogy még több, még sokoldalúbb hírek jussanak haza a misszióból. 

Én sokkal többet generáltatnám ezt a tevékenységet. Bele lehet ebbe nagyon jól jönni, és 

úgy hiszem, hogy óriási pluszunk van vele. Az számomra külön fájó pont, hogy azokról az 

emberekről, akikről nagyon sokat tudunk, – akár a pszichológusról, akár pedig a lelkészről 

beszélek  –  szinte  csak  akkor  olvashatunk,  ha  egy  tragédia  történik.  A  tragédiánál  a 

szertartások során, amelyeket levezetnek, itt kerül elő az ő kettejük szerepe és épp ezért én 
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most rögvest, anélkül, hogy bármit mondanék, megkérném, mert azt ígérte Jákob János, hogy 

mondana néhány mondatot, megkérném őt arra, hogy innen folytassa, azzal, hogy nemcsak a 

kommunikációra, hanem erre is van igény.

Jákob János ezredes hozzászólása:

Elnézést kérek, hogy nem arról fogok beszélni, amire Kuti úr engem megkért, mert lesz 

egy  folytatása  ennek  a  konferenciának  novemberben,  és  úgy  gondolom,  hogy  sokkal 

hitelesebb  lesz,  hogyha  a  kint  szolgáló  kollégáink  beszélnek  majd  erről.  Azonban  a  mai 

konferenciához hozzátartozik itt még valami, amiről nem esett szó.

Benkő vezérőrnagy úr a nap elején előadásával felhelyezte a mozdonyt az a konferencia 

sínére és minden előadó egy-egy kocsit ráakasztott.  Úgy gondolom nagyon jó volt minden 

előadás, élvezhető volt, követhető volt. Ez a türelemből is látszódik.

Szeretnék  még  egy  pici  kocsit  ráakasztani  én  is  erre.  Ez  pedig  nem  más,  ami 

hozzátartozik a misszióhoz a családsegítés, a családgondozás és a visszaillesztés. Arról volt 

szó a konferencia elején, hogy rólunk van szó, emberekről, katonákról. A visszaillesztés az 

nem  beazonosítható  azzal,  hogy  visszajött  a  katona,  elküldtük  újra  orvosi  vizsgálatra, 

visszaszűrtük pszichikailag és megy a dolgára. Sokkal többről van szó. 

Amikor  1996-ban  visszajöttem  Boszniából,  még  az  akkori  IFOR-tól  karácsony  előtt 

néhány nappal és kezembe vettem a majdnem egy éves kisfiamat, a gyerek megfogott, eltolt 

magától és elsírta magát. Csak azt nem mondta, hogy ki ez az ember. Ezek véresen komoly 

dolgok, hozzá tartoznak a mindennapjainkhoz. Nem akarok belemenni, mert nincs rá idő, de 

szeretném  felvillantani,  hogy  elindult  a  családgondozással  kapcsolatosan  a  személyügyi 

főosztályon egy igyekezet, egy mozgalom, amivel szeretnénk ezt a dolgot kezelni, mert úgy 

gondolom, hogy sokkal többről van szó. A közmondás azt mondja, hogy kétszer ugyanabba a 

folyóba nem léphetünk bele, és ez nagyon igaz. Akármelyik családból távozik el egy családfő, 

az otthon maradottak, amikor hazajön nem ugyanazt az embert kapják vissza. Nincs az a jól 

működő szeretetteljes család, amelyik ugyanúgy fog reagálni arra az apára, arra a férjre, arra a 

gyermekre, akit a szülők engedtek el, mint ahogy az elment. Ezzel foglalkozni kell. Minden 

nagy hadsereg nagyon nagy súlyt fektet rá. Nálunk sokszor pénz hiányában nem marad rá 

energia, de úgy gondolom, hogy működnie kell ennek is, és működni is fog.
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Most a  fiatal  korosztály van talán  jelen,  de azért  vannak velem egykorúak is,  nálam 

idősebbek is.  Ki  emlékszik  arra,  hogy mikor  jelentek  meg a Vietnámról  szóló filmek? A 

Vietnám-szindrómát mikor kezdte Amerika feldolgozni? Több mint húsz év múlva. Azok a 

filmek, amelyek azokról a magányos harcosokról szólnak, mint a Rambó meg a többi, amin 

már egy következő nemzedék nőtt fel, azt ki sem merték beszélni. Ott maradt a nemzedékben, 

és valóban nem az Army problémája lett. Mert ezek az emberek elhagyták a hadsereget, és 

akkor lett belőlük narkós, iszákos. Minden misszió után vannak tönkrement családok, vannak 

elvált házaspárok, vannak olyan gyermekek, amelyek siratják a nem létező apjukat, holott él. 

Ezzel a problémakörrel foglalkoznunk kell,  ez egy nagyon nagy téma, és úgy gondolom a 

misszióhoz hozzá tartozik. Köszön szépen, hogy meghallgattak.

Dr. Kuti Ferenc:

Megkérem  Benkő  vezérőrnagy  urat,  hogy  mint  ezért  a  területért  felelős  parancsnok 

összegezze a hasznosítható tapasztalatokat, ossza meg velünk a véleményét.

Benkő vezérőrnagy:

Azt szeretném mondani, hogy nem azért jár köszönet, hogy én itt voltam, itt ültem, és 

végighallgattam ezeket a nagyszerű előadásokat. Úgy gondolom, hogy számomra ez kötelező 

volt, és a kötelezettségen felül pedig nagyon jó érzéssel figyeltem az előadásokat, amelyek 

nagyon hasznosak is voltak. 

Voltak  előadók,  hozzászólók,  akiknél  eleve  reflektáltam,  elmondtam  az  én 

észrevételemet,  véleményemet.  Ezért  ne  haragudjon meg  senki  ha most,  ebben a  részben 

egyrészt  nem is  szólok  mindenkinek  a  hozzászólásához,  vagy  csak  futólag  említem meg 

annak  fontosságát,  és  részleteit.  Elsősorban  azért,  mert  először  is  köszönettel  tartozom 

mindenkinek, hogy ilyen türelemmel, odaadással figyelték ezeket az előadásokat, hiszen nem 

árulok  el  titkot  azzal,  hogy  ma  pénteki  munkarend  van,  fél  kettőig  volt  munkaidő 

mindenkinek.

Hölgyeim és Uraim! Csinga alezredes úrral folytatnám. Többször is elhangzottak, akár a 

pszichológus, akár a doktor úr részéről, és mások részéről is, az érvényben lévő intézkedések 

és utasítások, legyen az egészségügyi szűrővizsgálat, vagy bármi más. Én mindig azt mondom 

az én közvetlen munkatársaimnak,  amikor  mondják,  hogy ilyen  intézkedés,  olyan  utasítás 
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miatt  ezt  nem lehet,  meg azt  nem lehet.  Azokat  az intézkedéseket,  azokat  az utasításokat 

elődeink írták és alkották meg. Hát akkor írjunk újakat, fogalmazzuk meg az újakat. Jó pár 

évet már eltöltöttünk misszióban, a katonák hozzák a tapasztalatokat, akkor ezen elvárásoknak 

megfelelő  utasításokat,  előírásokat,  parancsokat  fogalmazzunk  meg,  fogadtassuk  el  az 

elöljáróval, legyen ez katonai vagy politikai vezető, és akkor máris meg tudjuk oldani a most, 

minket foglalkoztató problémákat. Tehát lépést kell tartani a korral, a változásokkal.

Teljes  mértékben  egyetértek  a  doktor  úr  által  elmondottakkal  és  Hornyik  őrnagy  úr 

felvetéseivel.  Amikor  kint  voltam  Afganisztánban,  beszéltünk  róla,  hogy  a  katonáink,  a 

harmadik, negyedik hónap elteltével teljesen elfáradnak és igazából nagyon nehéz utána velük 

úgy dolgozni, hogy oda tudjanak figyelni, kellő hangsúlyt tudjanak fordítani a munkára, és az 

itthoni  problémákra  is.  Éppen  ezért  gondolkodunk  egy  újabb  változaton,  amit  a  katonák 

vetettek fel: a 2 x 4 hónapos váltási renden. Tehát nem négy hónap, mert azt nem bírja a 

Magyar Honvédség semmilyen formában, hanem a 2 x 4 hónapos váltási rend, amely csak 

akkor  valósítható  meg,  ha  a  most,  jelenleg  érvényben  lévő  intézkedéseket,  utasításokat 

hajlandóak vagyunk megváltoztatni. 

Ha  hajlandóak  vagyunk  tudomásul  venni  azt,  hogy  a  katona,  ha  egyszer  alkalmas 

katonának, és itthon kell neki az irodaasztal mellett  valamit megszerkesztenie,  akkor ezt ő 

külföldön ugyanúgy meg fogja tudni csinálni. Meg tudja ezt csinálni és végre tudja hajtani, 

akár a PRT-val Afganisztánban, vagy Boszniában, Cipruson, vagy bárhol máshol, ahol van, és 

ne  tegyünk  ilyen  különbséget.  Ha el  tudjuk  azt  fogadni,  hogy a  jelenleg  érvényben  lévő 

egészségügyi  vizsgálatok nem 12 hónapra szólnak,  hanem azt mondom, hogy legalább 16 

hónapra,  mert  akkor  van  értelme.  Ha  tudom  biztosítani  azt,  hogy  a  négy  hónap  után 

visszaérkező katonát nem azzal terhelem, hogy szabadság helyett maradjon bent, szedjük le 

tőle az anyagot, mert át kell adni a másiknak, hanem le tudom tárolni, tudom raktározni, és 

majd amikor kimegy a következő négyhónapos váltásra, ugyanazt az anyagot ő felveszi, vagy 

kiveszi a raktárból, akkor van értelme ezeknek a dolgoknak. 

Tehát, amikor a tapasztalatok feldolgozásáról beszélünk nagyon fontos, hogy azt ne ott 

kezdjük, hogy visszajött az állomány a misszióból és itt voltak a tapasztalatok, hanem már a 

tervezés és az erőforrás biztosítottság tapasztalatainak feldolgozása legalább annyira fontos. 

Többször említettük, hogy akkor menjünk misszióba, ha a feltételrendszer adott. Ha nem adott 

ez  a  feltételrendszer,  akkor  természetesen  sokkal  több  tapasztalatunk  lesz,  negatív 
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tapasztalatunk, de ha már a tervezés időszakában azt mondjuk, hogy nem ezért, amazért és 

ebből  le  tudjuk  vonni  a  megfelelő  következtetéseket  és  meg  tudjuk  hozzá  teremteni  a 

megfelelő hátteret, akkor ez legalább annyiban segíti majd a munkánkat.

Solymosi őrnagy úr felvetéséhez is szeretnék csatlakozni. Szeretnék csatlakozni a Kuti úr 

által  elmondottakhoz  is,  mert  Kuti  úr  elsősorban  a  külső  kommunikációval  foglalkozott. 

Solymosi őrnagy úr vetette fel a lejárt szavatosságú élelmiszer kiosztást,  és azt, hogy nem 

lehet a katonát meggyőzni. Sok mindenről nem lehet meggyőzni az embereket, mert nagyon 

nehéz, ez így igaz, de ez is kötelességünk. A belső kommunikációnak a fontossága legalább 

olyan fontos, mint a külső kommunikáció,  a kifelé ható kommunikáció,  ahol meg akarom 

ismertetni,  ahol el  akarom fogadtatni a Magyar  Honvédséget, ahol el  akarom fogadtatni  a 

társadalommal  azt a feladatot,  amit  a Magyar  Honvédség,  a magyar  katonák végeznek.  A 

belső  kommunikációval  kapcsolatban  szeretném  kihangsúlyozni,  hogy  én  most  nem  a 

kommunikációs szakemberekre, tisztekre gondolok, hanem a parancsnokokra. A parancsnok 

alatt  pedig értek a rajparancsnoktól, a dandárparancsnokig – vagy attól  függ, hogy milyen 

kötelékről beszélünk – mindenkit. És igenis nagyon nagy hangsúlyt kell fordítani arra, hogy 

milyen a belső kommunikáció, hiszen amikor Afganisztánban kint jártam és beszélgettünk a 

katonákkal,  pár  órás  beszélgetés  után  milyen  fordulatot  lehetett  elérni  a  katonáknál,  a 

hangulatuknál, a hozzáállásuknál, és ez mind azért van, mert ha a megfelelő kommunikáció 

biztosított, akkor ez működni is fog.

Következő  ilyen  gondolat  Wágner  úr  felvetése.  Működik-e  valamilyen  monitoring 

rendszer? Igen, működik, és sok hasznos, valamint negatív tapasztalatot dolgoz fel,  vagyis 

kapunk információt erről.  Itt  nem hibáztatok senkit,  mert  nincs miért  hibáztatni.  Meg kell 

tanulni ennek a kezelését  is.  Nagyon sok szervezet  együttműködésén múlik az, hogy ez a 

CIMIC projekt, vagy bármilyen dolog, amit a PRT végez milyen eredménnyel zárul. Nem 

csak  a  Magyar  Honvédségen  múlik,  hanem  több  minisztériumon,  kormányzati  és  nem 

kormányzati szerven keresztül, a kinti feltételeken és körülményeken át minden közrejátszik 

az eredmények alakulásában. Mindig azt mondom: meg kell vizsgálni, hogy amit mi teszünk 

az tökéletes, vagy sem? Lehet azon változtatni, vagy nem? Mindig lehet, mert tökéletes dolog 

nincs. Mindig észre kell venni, hogy ezt lehet jobban, a másikat lehet hatékonyabban végezni. 

Igen  itt  még  tudok  pluszt  alkotni.  Éppen  ezért  azt  is  meg  kell  mondanom,  hogy a  PRT 

parancsnokok -  nagy tisztelettel  beszélek  mindenkiről,  bárki  volt  a  parancsnok vagy az ő 

közvetlen munkatársa, vagy CIMIC-es szakember - véleményei is különbözőek. Tehát nem 
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egészen jó az, hogy van egy átadás-átvételi időszak, amely általában egy-két hét, ami alatt 

megpróbálják  annak  a  hat  hónapnak  a  tapasztalatát  átadni  és  előrevetíteni  valamit.  Nem 

egyszer fordult már elő, hogy az új parancsnok, az új CIMIC-es szakember azt mondta, hogy 

ő nem látja értelmét annak a betervezett dolognak, amit elődeik megterveztek. Tehát tervezett 

újat. A környezet is változik. Éppen ezért ez a 2 x 4 hónapos váltás azt is lehetővé tenné, hogy 

bármilyen munkában, – legyen az parancsnoki munka, legyen az CIMIC feladat, legyen az 

akár  pszichológusi  vagy bármilyen  – ott  legyen  egy folytonosság,  mert  átfedéssel  lehetne 

akkor misszióba küldeni az embereket. És minimum négy hónap tapasztalattal már ott lenne 

valaki, aki viszi az elődöknek a gondolatát, elképzelését és lehet rá építkezni.

Csabianszki őrnagy úr mondja, hogy nem az ő feladatuk a tapasztalat feldolgozás. Nehéz 

helyzetben van, mert azt mondja, hogy ők most egy új dologban gondolkodnak. A feladat nem 

új, hiszen tapasztalatokat mindig is feldolgoztunk, mert anélkül nem lehetett létezni. Arra kell 

nagyobb gondot fordítani a jövőben, hogy a tapasztalatok feldolgozását a vezetési szintekhez 

hasonlóan  kell  szétválasztani.  Mindenki  a  saját  dolgával,  mindenki  a  saját  területével, 

mindenki a saját szintjének megfelelő tapasztalat feldolgozással kell, hogy foglalkozzon. Erre 

kell nekünk nagyon odafigyelni, és akkor meggyőződésem, hogy ez jól fog működni a jövőt 

illetően  is.  El  szeretném még  mondani,  hogy novemberben  kerül  sor  az  Összhaderőnemi 

Parancsnokságon  a  PRT  IV-es  parancsnoki,  vezetői  állományának  a  tapasztalat  átadási 

munkaértekezletére.  Ott   lesznek  a  PRT  IV-ből  azok  a  kulcsbeosztású  személyek,  akik 

valamilyen formában a vezetésben részt vettek, és ott lesz a PRT VI-ba készülő új vezetői és 

parancsnoki  állomány,  és  közvetlenül  nekik  kerülnek  ott  átadásra  mindazon  észrevételek, 

tapasztalatok amelyek részben most itt elhangzottak, illetve azok, amelyek pontosabbak, és 

minden részletre kiterjednek, valamint konkrét projekteket érintenek.

Végezetül Jákob ezredes úr által említett családtámogatási rendszerről. Ez egy másik - és 

nem  azt  mondom,  hogy  új  -  kihívás  részünkre,  ezzel  is  régóta  foglalkozunk.  Sok-sok 

elgondolás,  ötlet  merült  már  fel,  hogy  hogyan  és  miként  kellene  ezt  megoldani.  Sajnos, 

minden törekvésünk ellenére sem lehetünk ez ügyben megelégedettek. Amikor azt mondjuk, 

hogy megteremtettünk annak feltételét,  hogy az interneten keresztül a rokonok kapcsolatot 

tudnak tartani a külföldön szolgáló szeretteikkel, akkor azt is látjuk, hogy Magyarországon 

belül,  sok olyan régió van, ahol lehet,  hogy a hozzátartozó édesanya,  vagy akárki még az 

internetet nem is ismeri, és lehet, hogy azon a területen, ahol ők laknak nincs is meg a fizikai 

hozzáférés lehetősége. Akkor hiába mondjuk azt, hogy a katonának ott van kint az internet, ha 
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itt a másik végponton nincs, akit felhívjunk és akivel érintkezzünk. Az nem családtámogatás, 

hogy a katona odakint megkapja az üzenetet, hogy ősz van megérkezett a húsz tonna szén, be 

kellene pakolni. És ha a katonának van internete, és otthon a mamának is van internete, akkor 

azt mondja a katona, hogy jól van mama, fogjál hozzá és akkor pakold be, én erkölcsileg 

támogatlak.  Ez  nem  családtámogatási  rendszer.  Ehhez  viszont  megint  törvényeket, 

intézkedéseket,  utasításokat  kell  módosítani,  és  majd akkor  beszélhetünk családtámogatási 

rendszerről. Ügyintézésben lehet, de vannak fizikális dolgok, amiben nem lehet. És nem lehet 

odáig eljutni, mint amit a Jákob ezredes úr elmondott, ami megtörtént. Legyen az vietnámi-

szindróma, legyen az iraki-szindróma, legyen az bármi más.  Nekünk azokból az esetekből 

tanulnunk  kell,  és  elébe  kell  menni  minden  olyan  dolognak,  amellyel  tudjuk,  hogy 

szembesülhetünk,  amivel  szembesülni  fogunk,  és  előzzük  meg  ezeket.  Ez  nagyon  fontos 

kérdés.

Köszönöm  szépen  még  egyszer.  Először  is  megköszönöm  a  szervezőknek,  a 

rendezőknek.  Nagyon hasznos volt,  nagyon érdekes  volt.  Én javaslom azt  az elgondolást, 

hogy ha van rá mód és lehetőség,  akkor  évente térjünk rá vissza,  a hallgatóságnak pedig 

köszönöm a figyelmet. Mindenkinek jó pihenést kívánok, akik gépkocsival érkeztek, azokat 

arra kérem, hogy óvatosan, lassan, biztonságosan vezessenek. Köszönöm a figyelmüket.

Dr. Kuti Ferenc:

Köszönöm a figyelmüket, türelmüket. Békés hétvégét kívánok mindenkinek. 

Viszontlátásra.
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Előadások - 2008. november 6., Budapest

Hamikus Vilmos: A Magyar Köztársaság szerepvállalása az euro-atlanti biztonság 

erősítésében, a békemissziós feladatokban; A szövetségesi kötelezettségek változása a 

NATO formálódó új stratégiai koncepciójának tükrében

A magyar hadműveleti részvételt befolyásoló tényezők

Magyarország  a NATO  és  az  EU  tagja  -  szövetségesi  és  EU-tagságunkból  adódó 

kötelezettségeink  teljesítése,  biztonságpolitikánk  szempontjából  mindkét  területen  alapvető 

fontosságú. Együtt kezeljük a jelentkező feladatokat, ezzel is aláhúzva azt, hogy a két terület 

egymástól elválaszthatatlan. Mindig szem előtt tartjuk azt a tényt, hogy továbbra is a NATO 

marad a transzatlanti párbeszéd és együttműködés fő fóruma.

A  biztonsági  környezet  változása  (hidegháború,  9/11,  új  típusú  kihívások)  új  típusú 

válságkezelési,  műveleti  részvételt  –  végeredményként  –  komplex  megközelítést  igényel 

(katonai/civil).  Az előzőekből adódóan alapvető szempontnak tekintjük, és munkánkat úgy 

végezzük,  hogy  nemzeti  érdekeink  érvényesítése  mind  a  NATO,  mind  az  EU  keretében 

biztosítva legyenek.

Néhány szót a biztonsági stratégiákról

Mint  ismeretes,  a  francia  elnökség  tűzte  napirendre  az  Európai  Biztonsági  Stratégia 

(EBS)  végrehajtásának  felülvizsgálatát. Ennek  jegyében  igyekeztek  elérni  a  jelenleg 

hatályban  lévő  EBS  kiegészítését  (új  kihívások)  és  „gazdagabbá  tételét”  (pl.  katonai 

képességek), előtérbe helyezve a gyakorlati végrehajthatóság szempontjait.  A Tanács 2008. 

decemberében fogadta el a végrehajtásról készített jelentést, amely összességében leszögezte, 

hogy a 2003-as Stratégia világos célkitűzéseket fogalmazott meg, átfogó és tartalmát illetően 

ma is érvényes.
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A  NATO  jövő  év  márciusában  dolgozza  ki  a  stratégiáját.  A  gondolkodás  erről  már 

Bukarestben  megtörtént.  Hazánk  szeretetné,  ha  a  magyar  szempontok  megjelennének  a 

dokumentumban, mégpedig:

• A keleti és déli szomszédok politikailag azonos súlyt kapjnak, de ez a pénz 

területén is így jelenjen meg;

• A  NATO  és  EU  egymással  kiegyenlítően  tudjon  működni.  Napjainkban 

kihívásokkal küzd a két szervezet ezen a téren, amely elsősorban a ciprusi 

kérdés megoldatlanságára vezethető vissza;

• Nyilvános  üzenetben  hangozzék  el:  az  EU  a  missziós  vonatkozásban 

jelentősen előre lépett, valamint az államoknak a válságot a kialakulásánál 

kell meggátolni.

Nemzeti Biztonsági Stratégia: az Európai Unióval foglalkozó rendelkezései kimondják, 

hogy a magyar külpolitika növekvő fontosságú keretét jelenti az Európai Unió közös kül- és 

biztonságpolitikája,  valamint  az  ennek  eszközéül  szolgáló  európai  biztonság-  és 

védelempolitika.

Nemzeti  érdekeink  érvényesítésére  különösen  azon  kérdésekben  nyílik  lehetőség, 

amelyek  az  EU  nemzetközi  szerepvállalásának  is  sarokpontjait  képezik.  Pl.:  szoros 

transzatlanti együttműködés; az Európai Unió szomszédságpolitikája, ezen belül a keleti irány 

hangsúlyainak  kibontása,  az  EU  balkáni  szerepvállalása.  (A  NATO-ban  ez  nem  annyira 

szempont, eltérő a struktúra és döntéshozatali rendszer.)

Jelenlegi műveleti részvételünk a NATO és EU keretében

NATO: Afganisztánban a szövetség legfontosabb művelete (out of area, hitelesség, mind 

a 26 tagállam).

Magyarország  tevékenységét  az  afganisztáni  műveletek  vonatkozásában  az  alábbiak 

jellemzik:

• szolidaritás, 

• hosszú távú elkötelezettség, 

• afgán képességek fejlesztése  (cél  a  helyzet  normalizálása  és  a  működtetés 

mielőbbi átadása az afgán szerveknek),
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• komplex megközelítés (katonai és civil fejlesztés),

• szoros  tárcaközi  koordináció  az  érintettekkel,  ”meg  kell  tanulnunk 

Afganisztánt”.

.

A  katonai  műveletek  részét  képező  PRT  tevékenysége  is  –  CIMIC  eredményes 

működésével – nagyon sikeres.

 

A  rendőri  erők  az  afganisztáni  rendőrök  képzésében  igen  eredményesen  dolgoztak, 

tevékenységük erősíti a kialakuló közlekedési- és közbiztonságot.   

Fontos  a  szerepvállalás.  Összesen  240  fő  katona,  civil  (diplomata)  személy  van 

Afganisztánban. Igen jelentős a KüM forrásainak felhasználása.

.

Koszovó:  A  nemzetközi  szerepvállalás  átalakulófélben  van.  Az  EU  koszovói 

jogállamisági  missziója  működésének  megkezdésére  hivatalosan  2008.  december  9-én 

kerülhetett sor, incidensek nélkül valósult meg a telepítés. A NATO műveleti szerepvállalása 

a KFOR eddigi feladatainak továbbvitele mellett kiegészül a leendő koszovói biztonsági erők 

felépítésének támogatásával.

Nemzetközi politika vonatkozásában biztosítani szükséges:

• Elkerülendő  egy  olyan  helyzet  kialakulása,  amelyben  a  NATO ismét  első 

reagálóként találja magát. Erre nem rendelkezik megfelelő képességekkel.

• Fontos lenne a koordináció az EU-val, ENSZ-szel, politikai megfontolások a 

NATO  korlátozottabb  szerepe  mögött  (elismerés,  nincs  konszenzus). 

Erősítendő a térségben NATO-EU együttműködés politikai vetülete is.

• Fontosnak tartjuk  a  koszovói  nemzetközi  szerepvállalás  megvalósítását  oly 

módon, hogy ezzel ne idegenítsük el Szerbiát,  és az ne térjen le a jelenlegi 

európai integrációs orientációról.

Továbbra  is  fenntartjuk  és  a  szükségleteknek  megfelelően  alakítjuk  részvételünket  a 

KFOR misszióban.  Így  Magyarország  2008.  szeptember  1-től  a  Pec  központtal,  Nyugat-

Koszovóban szolgáló KFOR zászlóalj, a Task Force NIMROD vezető nemzetének szerepét 

vállalta el. Az összesen 700 fős zászlóaljon belül 425 magyar katona teljesít szolgálatot.
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Bosznia-Hercegovina: az  elképzelés  az,  hogy  mindaddig  fennmaradjon  a  nemzetközi 

szerepvállalás az országban, magyar részről, mindaddig ne építsük le műveleti részvételünket, 

amíg  Bosznia-Hercegovinában  a  helyzet  nem  konszolidálódik.  Jelenleg  mintegy  150 

katonával vagyunk jelen az EU bosznia-hercegovinai katonai műveletében.

Irak: korlátozott a részvétel, a MALT-tal a legnagyobb hozzájárulók voltunk.

Egyéb: (Operation Active Endeavour,  Operation  Allied Provider):  nem veszünk részt, 

nemzeti érdekeinknek megfelelő priorizálás.

EU /katonai és polgári  /:   EBVP műveletek, összesen 3 katonai, 10 polgári.

Magyarország:  két  katonai  művelethez,  illetve  8  civil  misszióhoz  járul  hozzá 

hozzávetőleg:

• 160 katonával (ezek döntő része Bosznia-Hercegovinában teljesít szolgálatot) 

és 

• kb.  70  rendőri,  vám-  és  igazságügyi  szakértővel  (meghatározó  részük  a 

koszovói  EULEX  -  misszióban)  az  EU  missziós  célkitűzések 

megvalósításához. 

Fontos civil  részvételünk diverzifikálása (ne csak rendőrök legyenek),  illetve az uniós 

katonai  szerepvállalásunk  jövőbeni  legalább  szinten  tartása  indokolt.  Műveleti 

szerepvállalásunk  révén  ugyanis  CFSP  vagy  egyéb  ügyekben  cseredeal-ekre  is  lehetőség 

nyílhat, ezért egy-egy konkrét műveleti szerepvállalás tágabb értelmezést nyer.

Kapcsolati  rendszerünk  építésében  kiemelendő  a  2008.  májusában  létrejött francia-

magyar  stratégiai partnerség,  amely  az  első  ilyen  jellegű  stratégiai  együttműködési 

megállapodás  EU-s  tagállammal.  A  megállapodása  gazdaság,  kultúra  mellett  a 

biztonságpolitikai együttműködésre is kiterjed. 

Stratégiai jövőkép 

Stratégiai Koncepció (NATO), Európai Biztonsági Stratégia (EU) vonatkozásában:
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•  koordináció,  harmonizáció  kellene  (realistán:  nem lesz… ld.  NATO-EU 

együttműködés problémái, stratégiai szintű párbeszéd hiánya)

•  magyar  szempontból  törekedjünk  érdekeink  megjelenítésére  és  a 

koordinációra mindkét fórumon

NATO: bukaresti csúcs döntése:

• jubileumi  csúcstalálkozón  indul  útjára  (2009  áprilisa),  az  úgynevezett 

Declaration on Allied Security kidolgozása

• legfontosabb  szempont:  alapvető  a  kollektív  védelem  elve,  az  5.  cikk  ne 

kérdőjeleződön meg  (Grúzia!);  várható,  hogy a  kollektív  védelem alapelve 

megmarad,  valamint  a  védelmi  kiadások,  telepíthetőség,  műveleti  részvétel 

felértékelődik

•  Afganisztán  hosszú  távú  elkötelezettség,  2009  után  is  várható 

(kormánydöntés kell), nincs ezt kiváltható alternatíva

EU:     EBS felülvizsgálata 2008 decemberében befejeződött  , három prioritási területe:

• multilaterális megközelítés, 

• szomszédságpolitika erősítése, valamint 

• a koherens EU fellépés biztosítása (EU biztonságpolitikai és fejlesztéspolitikai 

eszközök összekapcsolása).

Magyar szempontból fontosnak tartottuk, hogy: 

• A felülvizsgálati dokumentum legyen közérthető, megfogalmazva azt, hogyan, 

miként járul hozzá az Unió polgárai biztonságának erősítéséhez

• a kiegyensúlyozott földrajzi megközelítés jegyében készüljön el

Ami jövőbeni tevékenységünk irányát illeti:

• számolni  kell  az  EU  Tanács  soros  elnöki  tisztének  2011.  I.  féléves 

betöltésekor  a  pozícióból  eredő  aktív  részvételi  elvárásokkal.  Ez  szükség 

esetén műveleti szerepvállalást is jelenthet olyan földrajzi területeken is (pl. 

Afrika), amely nem kiemelt prioritás számunkra.
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• EBVP további erősödésével lehet számolni - francia ambíciók, projekt-alapú 

együttműködés,  kiscsoportos  előrehaladás,  ha  nem  veszünk  részt 

(kimaradunk), lemaradunk.

NATO-EU együttműködés jövője meghatározó; a ciprusi rendezésig, illetve Törökország 

EU-s tagságáig  az együttműködés  erősítésére politikai  szinten kevés az esély,  ugyanakkor 

egyre több közös műveleti terület miatt ez elengedhetetlennek tűnik

Szabó László: A magyar katonai missziók afganisztáni felkészítési és feladat-

végrehajtási tapasztalatainak összegzése; A missziók jelene és várható fejlődésük

Bevezető, néhány adat a biztonsági helyzetről 

Ha a  biztonsági  helyzetet  vizsgáljuk,  Afganisztán  vonatkozásban  meg  kell  állapítani, 

hogy - ha csak szűk keretek között, a 2006. évhez viszonyítva nézzük az adatokat_- 2008. 

évre jelentősen romlott az ország biztonsága, amit a táblázat is jól szemléltet11. Sajnálatos – 

mint ahogyan a képen látszik – hogy az instabil területek aránya jelentős megnövekedett. 

Ugyancsak a 2006. évtől ugrásszerűen növekedett az öngyilkos merényletek száma, ezzel 

együtt  igen  nagy mértékben  tovább növekedtek  a  szövetséges  erők  személyi  és  technikai 

veszteségei12.

Az afganisztáni biztonsági  helyzet változásáról  összegezetten megállapíthatjuk, hogy13:

• a  baghlani  ellenálló  csoportok  szervezettebbek  lettek,  együttműködésük 

szorosabbá vált a szomszédos kunduzi csoportokkal;

• a pakisztáni tálib vezetés növelte a helyi ellenállók támogatását;

• az ellenállók új harceljárásokat, technológiákat vesznek át és alkalmaznak;

• a  szövetséges  erőkre  a  fő  közlekedési  útvonalak  mentén  leselkedik  a 

legnagyobb veszély;

• az öngyilkos merényletek száma 2007-től fokozottan számolni kell;

11 Lásd: 1. számú melléklet, 11. ábra
12 Lásd: 1. számú melléklet, 12. ábra
13 Lásd: 1. számú melléklet, 13. ábra
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• a lázadó erők fő, elsődleges célpontjai az ISAF erők lettek.

 A felvázolt biztonsági helyzet tükrében a fejlődés tendenciái - a kihívások - azt mutatják, 

hogy:

• a komplex, aszimmetrikus hadviselési módok terjedése várható; 

• a lázadó erők hagyományos műveleti képességei fejlődni fognak, a harcokban 

a  külföldi  harcosok,  egye  nagyobb  méretekben,  segítik  az  ellenálló  tálib 

erőket;

•  az újjáépítés elleni fellépések száma emelkedést mutat;

•  a  szállító  konvojok  elleni  támadások  fokozódnak,  valamint  a  tálib 

propaganda hatása, befolyása a lakosság körében egyre erősödik.

A felkészítésről röviden

Amikor a PRT-2 készült fel, akkor igazából senki nem volt idehaza, aki sok mindent el 

tudott  volna  mondani,  hiszen  az  1-es  váltás  kint  volt.  Tehát  a  felkészítést  a  Magyar 

Honvédség úgy szervezte meg, hogy videotelefon konferencia kapcsolatot tudtunk teremteni a 

kint lévőkkel.  A PRT-2 illetékesei  el tudták mondani a tapasztalataikat,  ezt  alkalmaztuk a 

további  váltásoknál.   Ezek  a  felkészítések  úgy alakultak,  hogy az  érintett  személyek  -  a 

rövidebb kettő nap, a hosszabb az egy hét maximum - kiutaztak a helyszínre, megnézték a 

PRT  tábort,  azt,  hogy  hogyan  élnek,  mit  kel  végrehajtani,  hogy  vannak  berendezve  a 

különböző munkahelyek,  s  amikor  hazajöttek,  akkor  ezeket  a  tapasztalatokat  felhasználva 

készítettük fel a katonákat. S úgy gondolom, hogy nem rosszul, függetlenül a sajnálatos két 

halálesettől. Még mindig el lehet mondani, hogy az Afganisztánban kint lévő nemzetek közül 

nekünk van a legkevesebb veszteségünk és az egyik legnagyobb elfogadottságunk is az afgán 

visszacsatolás alapján. 

A  célirányos  felkészítésben,  nagyon  sokat  segítenek  a  különböző  civil  szervezetek, 

akiknek vannak tapasztalataik az afganisztáni területen. Igénybe is vesszük őket. A Magyar 

Honvédség  Civil  Katonai  és  Lélektani  Műveleti  Központ,  és  a  tábori  lelkészi  szolgálat 

információkat  tud  adni  az  iszlám  világról,  az  ott  élő  vallási  közösségről.  Kedvező 

tapasztalatokat  kaptunk  a  különböző  tárgyalástechnikákról,  megtanították  nekünk,  hogy 

hogyan  kell  egyáltalán  tolmácson  keresztül  tárgyalni,  hogyan  kell  egy  afgán  emberrel 
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beszélni, milyen gesztikulációkat, milyen mozdulatokat lehet használni, mit jelent a sapka a 

fejen, a szemüveggel, és információkat adtak, hogy hogyan és mit kell tennünk afgán módon. 

Ez  nagyon  lényeges  volt,  hiszen  a  különböző kulcsbeosztású  személyek  folyamatos,  napi 

kapcsolatban  voltak a  tartományi  vezetőkkel,  tartományi  rendőrfőnökkel,  különböző járási 

vezetőkkel, öregek tanácsának vezetőjével. Az is lényeges volt, úgy legyenek felkészítve a 

fiatal  csoportparancsnokok,  hogy  amikor  kimentek  közösséghez,  akkor  ott  az  öregek 

tanácsának  az  elnöke  -  egy  60-80  éves  afgán  ember  -  el  tudja  fogadni  őket  tárgyaló 

partnerként. 

Az idén októbertől a kabuli reptéren a törzstiszti csoport megkezdte a munkálatait, mint 

vezető nemzet – még akkor is, ha ez csak 60-80 fős törzstiszti csoport. El lehet mondani, hogy 

ez az egyik legjelentősebb misszió, hiszen Afganisztán kapcsolata a világgal, a külvilággal, a 

nemzetközi világgal a kabuli reptéren keresztül valósul meg. Nekünk ezt úgy kell működtetni, 

hogy a szövetség is, a NATO is és maga az a civil világ is, - aki oda be akar jutni, vagy onnan 

ki akar jutni, - kellőképp elégedett legyen, hiszen csak ezen az egy reptéren keresztül tudják 

megvalósítani dolgaikat. Ez nemzetközi polgári gépeket fogadó repülőtér. Én nem beszélek a 

különböző katonai repterekről, mert azok alapvetően a katonai utánpótlással foglalkoznak, de 

a kabuli reptér az a nemzetközi reptérhálózatban benne van. 

További tervek, elgondolások:

 

Katonai tanácsadó, felkészítő, kiképző csoport

 

Kettőt tervezünk, amelyek elkezdték a felkészítésüket. Ők az Afgán Nemzeti Hadsereget 

segítik  majd,  a  mentorai,  tanácsadói  lesznek,  zászlóaljparancsnokoknak,  törzsfőnököknek, 

különböző  beosztású  személyeknek  és  őket  fogják  tanítani,  felkészíteni  arra,  hogy  egy 

zászlóalj szintű szervezetet hogyan kell vezetni, illetve a kiképzésben is segítséget nyújtanak. 

Természetesen  felügyeljük  a  kiképzést,  segítünk  az  afgán  nemzeti  hadseregnek  a 

felkészítésében.  Van egy olyan elképzelés a szövetség által, hogy 2012. december 31-ére az 

Afgán Nemzeti Hadseregnek olyan állapotba kellene kerülnie, hogy el tudja kezdeni átvenni a 

katonai feladatokat, és önállóan tudjon tevékenykedni. 

Kettő csoportot tervezünk, északit és délit. Az északit Baghlan tartományba, a délit, pedig 

Uruzgánba.
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Különleges műveleti csoport 

Erről  igazából  csak  annyit,  hogy  tervezünk  egy  különleges  műveleti  csoportot.  A 

felajánlás megtörtént a miniszter úr által, és amikor igény lesz rá, akkor a 34-es Különleges 

Műveleti Zászlóalj kijelölt állománya ki fog menni és végre fogja hajtani a feladatait azokkal 

a megkötésekkel és azokkal a feladatokkal, amit a Honvédelmi Miniszter, a Magyar Kormány 

majd rá fog testálni. 

Befejezés

Ha  röviden  össze  kellene  foglalnom  a  missziós  felkészítések  eredményeit,  akkor 

megállapíthatjuk, hogy14:

• a sok gyakorlás, ismétlés és a fokozott szellemi felkészítés eredményeként a 

missziós  hétköznapokban  a  veszteségmutatók  igen  kicsik  és  így  nagyon 

kedvezőek;

• jelentős mértékben növekedtek a nemzetközi elismerések száma; 

• a  különböző  műveleti  területeken  egyre  komolyabb  feladatokra  kérik  fel 

katonáinkat,  valamint  egyre  több  azon  személyek  száma,  akik  számtalan 

területen szolgáltak és szereztek hasznosítható tapasztalatot.

Ha a tapasztalatokat vizsgáljuk megállapíthatók, hogy15:

• egyre célirányosabbak a felkészítések;

• a felkészítéseket a korábbi, azonos területen szolgálók is aktívan segítik;

• nagy segítség az adott területe korábban szerzett tapasztalatok, útmutatások 

fokozott felhasználása valamint;

• külföldi  katonai  szervezeteknél  szerzett  tudás  széles  körben  történő 

megismertetése, beillesztése a kiképzési rendszerekbe.

Remélem, hogy tudtam egy olyan át fogó képet adni arról, hogy mi a Magyar Honvédség 

Tartományi  Újjáépítési  Csoportja  és  ebbe  mindig  beleértem:  a  társminisztériumoknak  a 

képviselőit,  a civil szakembereket, a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium, az 

14 Lásd: 1. számú melléklet, 14. ábra
15 Lásd: 1. számú melléklet, 15. ábra
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Igazságügyi  és Rendvédelmi  Minisztérium szakembereit.  Az Egészségügyi  Minisztériumot 

sem  felejtem  ki,  bár  ők  személyesen  nem  voltak  kint,  de  pénzt  adtak,  sem  a 

Külügyminisztériumot, hiszen politikai tanácsadók pénzzel segítettek bennünket.

Kérdések  –  válaszok

Dr. Katona Magda kérdése:

Hamikus főosztályvezető úrhoz kérdés: az amerikai elnökválasztás engem is, minket is 

nagyon intenzíven foglalkoztat abban a tekintetben, hogy milyen lesz Amerika kül– illetve 

katonapolitikája, ezt a főosztályvezető úr hogyan látja? 

Hamikus Vilmos válasza:

Köszönöm a kérdést.  Abszolút  egyetértek  azzal,  ahogy Ön látja,  miszerint  az Obama 

demokrata adminisztrációja elsősorban Afganisztánra helyezné a hangsúlyt.  Irakból rövid idő 

alatt kivonná a katonai egységeket. Én azt gondolom, hogy ha valaki Afganisztánra helyezi a 

hangsúlyt,  bőven  beleérthető,  hogy  rendezi  a  Pakisztánnal  való  dolgokat  is,  szerintem 

Pakisztán  nem lesz  elhagyatott.  Ami  pedig  az  amerikai  katonai  akciókat  illeti  Pakisztáni 

területen, az teljesen más kérdés. Ettől még Afganisztán rendezhető, szerintem ez nem része 

az afganisztáni politikának. 

 

Névtelen kérdező:

Egy-egy  kérdést  szeretnék  két  előadóhoz  intézni,  Hamikus  úrhoz  azt,  hogy  van-e 

végleges határideje a NATO stratégia koncepciója elfogadásának, mivel előadásából az derült 

ki, hogy a megkezdése ennek a folyamatnak áprilisra tehető. 

Ezredes  úrhoz,  pedig  azt  szeretném  kérdésként  megfogalmazni,  hogy  milyen 

paramétereket  várunk  el  2012.  december  végéig  az  afgán  hadseregtől  ahhoz,  hogy 

megkezdhesse a katonai feladatok átvételét. 

Hamikus Vilmos és Szabó László válaszai:

Nincs  kőbevésett  határidő,  én  azt  gondolom,  hogy  ezek  mindig  csúcstalálkozótól, 

csúcstalálkozóig tartanak. Kétévente szokott csúcstalálkozója lenni a NATO-nak, persze most 

Bukarest  és Strasbourg között  nem telik  el  csak egy év.  Meglátjuk,  hogy hogyan halad a 

munka. Azt gondolom, hogy a következő csúcstalálkozóra ez befejeződhet.
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Mi  nem  várunk  el  paramétereket,  mert  ezt  a  nemzetközi  közösség  fogalmazta  meg. 

Alapvetően szokásos normál katonai dolgokra tudok gondolni: a katonai szervezetek legyenek 

feltöltve,  legyenek  kiképezve,  a  vezetésük  egységes  legyen,  ezen  túl  az  egyes  nagyobb 

szervezetek önállóan is tudjanak feladatokat végrehajtani. Ezekre is képezzük az erőket.

 Ezen  túl  el  tudja  látni  saját  magát,  javításait  stb.  Olyan  rendszerre  próbáljuk  őket 

megtanítani,  amely  működőképes.  Nem  a  törzsi  jellegű  hadviselésre  és  a  törzsi  jellegű 

tevékenységekre, ebből próbálnánk őket kiszakítani és reguláris militáns gondolkodást vinni 

az  afgán  hadsereg  életébe.  Az  afgán  hadsereg  létszáma  kb.  138  ezerre  nőne  a  mostani 

pénzügyi feltételek megteremtése után. 

 dr. Koós Anna kérdése:

Azt szeretném feltevésként elmondani, hogy az ön előadásából is kiderült - ami magam 

részéről  nagyon  tetszett  a  személyes  hangvétel  és  személyes  hangulata  miatt  -  ,  hogy 

Afganisztánban, ha lassan is de előre halad a demokratizálás, persze Afganisztáni elveknek 

megfelelően.  Ugyan  akkor,  hogy  az  általam  olvasott  elemzők  azt  jósolják,  hogy  az 

afganisztáni  fejlődés  lelassult,  a  kormány  politikája  megbukott,  hogy  egyre  csökken  az 

országban a regnáló kormány elfogadottsága,  ilyen körülmények között mennyire  lehet, és 

mennyi  ideig lehet  sikeres egy olyan  politika,  amely tulajdonképpen egy-egy tartományra 

vagy személyes ügyek intézésére korlátozódik

Hamikus Vilmos válasza:

Teljesen jogos a kérdés, hogy hogyan áll össze ez egésszé.  Afganisztán semmiképpen 

nem  áll  egésszé  afgán  kormány  nélkül.  Ha  az  afgán  kormány  nem  teszi  meg  a  saját 

hozzájárulását ehhez, akkor ezek a szatellit tartományi munkák - bárhogy is vegyük az összes 

tartományt -, semmit nem érnek. Tehát kiépíthetjük a választási rendszert, az önkormányzati 

rendszert  Baghlan  tartományban,  annak  nemzeti  kihatása  gyakorlatilag  nulla,  ha  ez  nem 

folytatódik más helyeken. Ezért volt kezdetekben egy egységes PRT koncepció, de hát már ez 

gyakorlatilag 21-22 PRT-ből nem találunk két egyformát. A kérdés jogos, ez egy dilemma, 

hogy hogyan lehet az afgán kormányt  arra ösztökélni,  hogy vezető szerepet és koordináló 

szerepet játsszon, mert a nélkül formálhatunk mi csodát Baghlanban, bárhol, ebből nem lesz 

egy egységes rendszer.
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Névtelen kérdező:

A balkánon túl politikai hivatásra is szükség lehet, különösen Grúziai eseményeket értem, 

pozitívnak ítélhetjük meg?

Hamikus Vilmos válasza:

A pozitív  jelzőt a misszióra mondtam.  Azt gondolom, hogy a státuszkérdés,  Koszovó 

státuszának  kérdése  egy  hosszú  nemzetközi  folyamatnak  a  része,  ez  egy  régen  látható 

kimenete volt a dolgoknak.  Ez egy politikai kérdés volt, politikai döntés volt a nemzetközi 

közösség  részéről  régen,  s  egy  olyan  kérdésre  tett  pontot,  amit  mindannyian 

megtapasztalhattunk a NATO csatlakozás idején, sőt már jóval előtte, hogy képtelenség volt 

másképp rendezni.

 Hatalmas  energiákat  fektetett  az  amerikai  kormány  abba,  hogy  végigjárják,  hogy 

miképpen lehet Koszovó sorsát valahogy integrációval  kezelni,  nem lehetett  másképp. Ezt 

úgy  gondolom,  nagyjából  mindenki  látta,  mert  a  szerbek  sem  tudtak  megoldást  kreálni 

időközben, pedig volt rá idejük. Szerintem végre született egy kardvágás, amivel egy nemzet 

a saját  döntésével,  kinyilvánítja  a függetlenségét,  ezt  támogatta  a nemzetközi  közösség is. 

Egységesnek kellene lenni. Ugyanúgy küzdöttek azok a katonák is, akiknek a kormánya nem 

ismerte el Koszovó függetlenségét. Igazából ez az, amik a kérdéseket felvetheti. Ha itt lett 

volna egységes EU álláspont, akkor senki nem kérdezne semmit. Csak akik ezt boncolgatni 

akarják,  akik  belekapaszkodnak  a  sorból  kiálló  országba.  Grúzia  –  ugyanez,  Oroszország 

maga szaladt bele a 22-es csapdájába, ami Koszovónál nem tett, azt megtette Grúzia esetében. 

Egyébként  el  kell,  hogy  mondjam,  hogy  legőszintébb  reakció  az  a  szerb  reakció,  akik 

ugyanazt mondják Koszovó esetében is, és ugyanazt mondják Grúzia, Abbházia esetében is. 

Ez a konzisztens magatartás.

 

Névtelen kérdező:

Mind a két  előadóhoz szólna  a  kérdésem.  Az afgán kormány rendőri,  illetve  katonai 

erőknek  a  megteremtése,  illetve  a  megteremtett  erőknek  a  megbízhatóságáról  szeretnék 

kérdezni. Elképzelhető vagy várható az, hogy ezek a kiképzett, felfegyverzett erők esetleg a 

központi kormány ellen fordítják a fegyvereiket?

Szabó László válasza:

Ha röviden  akarok  válaszolni,  akkor  igen.  Jelen  pillanatban  hogyan  alakul  az  ottani 

helyzet, minden bizonnyal többször is előfordult, elő is fog fordulni, mint ahogy tudjuk azt, 
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hogy annak idején volt egy jól működő afgán rendőrség, ezt teljes egészében felszámolták, 

sem az egyenruháit,  sem az embereket,  sem a fegyvereket  nem találják azóta  sem.  Nagy 

valószínűséggel  azon  az  oldalon  van,  amit  mi  nem  nézünk  jó  szemmel.  De  ugyanez 

előfordulhat  a  másik  oldalon is.  Figyelembe  kell  venni  az ottani  gazdasági  lehetőségeket, 

körülményeket, hogy mi hogyan van finanszírozva, ki hogyan tud ebből megélni, ki milyen 

másodállást  fog keresni, amiből neki plusz egyéb bevétele lehet.  Egy dolog, amiről biztos 

információnk  vannak,  a  tartományi  rendőrségbe  bekerülhet  valaki  meghatározó  pozícióba 

úgy, hogy a kormányzat kinevezi, és bekerülhet úgy a pozíciójába, hogy viszonylag jó priusza 

van, nem teljesen fekete az előélete és volt 50 ezer dollárja, hogy a megfelelő embert lefizesse 

és megvásárolja  a  tartományi  rendőrfőnöki  pozíciót.  Ez kb.  így néz ki.  Egy afgán rendőr 

abban  az  időben  havonta  70-80  dollárt  kapott,  a  rendőrfőnök  megkapta  a  saját  100-120 

dollárját havonta – tartományi szintről beszélek most – és ez csak arra az időre szól, amikor 

én ott voltam, azóta volt 3-4 rendőrfőnök váltás, plusz ő kapott külön juttatást  a központi 

kormányzattól a rendőrök létszáma után. Ő bejelentette, hogy a tartományban 1700 rendőr 

van, akkor az 1700 rendőr után valamilyen juttatást, prémiumot kapott. Plusz az alkalmazott 

rendőrnek ebből a 70-80 dollárból kötelező volt 10-15 dollárt  befizetni  a rendőrfőnöknek, 

hogy munkát kapott tőle. 

Szabó Iréne kérdése:

A kérdést Önhöz intézném Szabó László ezredes Úr. Ugyanis hallottunk ilyet,  hogy 1 

milliárd forintot költött a honvédség vagy a kormány arra, hogy itt nagy biztonságot teremtsen 

az idekerülő katonák számára.  Kérdezem továbbá, hogy Székesfehérvár mit tett az elmúlt 

időben annak érdekében,  hogy az elképzelhető  lehető legnagyobb biztonságot  produkálják 

ezeknek  a  magyar  katonáknak,  illetve  van-e  a  tarsolyukban  olyan,  amelyre  feltétlenül 

szeretnének pénzt is kapni, vagy már kaptak, amely ugyancsak a biztonságot szolgálja. 

Szabó László válasza:

Ez a katlan, ez egy kicsit durva fogalmazás, valóban vannak hegyek körülötte, de nem 

egészen  katlanszerű,  ki  hogyan  értékeli  ezt.  Én  nem értékelem katlannak.  Az  1  milliárd 

forintot is kicsit durvának tartanám. Maradjunk a legendánál, az amerikai bombánál.  

Valóban történtek biztonsági fejlesztések a tábornál:
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•  Megerősítésre kerültek a falak. Olyan elektronikai berendezés van a tábor 

falán  körben,  ami  éjjel  és  nappal  is  tudja  rögzíteni  a  különböző 

tevékenységeket, a tábor egyes helyekről nem megközelíthető.

•  Olyan  fizikális  berendezések  kerültek  beépítésre,  ami  az  üvegeknek  a 

szilánkos  törését  megakadályozza,  fóliázva  lettek  az  üvegek.  A  magyar 

tábornak a védelmét segíti az is.

• Az  amerikaiak  által  a  katonák  részére  biztosított  páncélozott  terepjáró 

gépkocsikat  átvettük.  A  Külügyminisztérium  már  korábban  is  alkalmazta 

ezeket, a politikai tanácsadónak ilyen páncélozott terepszínű személyszállító 

gépkocsija  volt.   Most  már  a  katonák  is  rendelkeznek  ilyen  páncélozott 

Toyota személyszállító gépjárművekkel, tehát a közvetlen fizikális védelem, 

repesz és lövedék elleni védelem növekedett.

• Közben kikerültek  a  műszaki,  tűzszerész  kontingenshez  a  kutyák,  akik  az 

aknafelderítésben  vesznek  részt,  robot  került  ki,  ami  szintén  növeli  a 

biztonságot, hiszen nem kell személyesen odamenni a telepített műszerhez. 

• Tervbe  van  véve  a  pilóta  nélküli  repülőgép alkalmazása,  ami  kiszállításra 

kerül, majd ha meg tudták venni. Sok olyan dolog van, amely a tábor és a 

személyes biztonság növelésében vesz részt.

Névtelen kérdező:

Az ezredes úrtól szeretném kérdezni, hogy milyen a magyar  katonáknak a motivációs 

szintje az afganisztáni jelentkezéssel kapcsolatban, s talán mindkettőjükhöz, hogy bizonyos 

fontosabb eszközök beszerzésekor közbeszerzéseket miért nem lehet kihagyni a közbeszerzési 

eljárásból?

Továbbá  Főosztályvezető  úrhoz  lenne  egy  kérdésem,  hogy  van-e  a  Magyar 

Köztársaságnak valamilyen  visszaellenőrzési  stratégiája,  történik-e ellenőrzés  az elhasznált 

pénzekkel kapcsolatban, és ha nincs, akkor esetleg mikor és milyen formákban lesz?

Hamikus Vilmos válasza:

Kezdeném gyorsan a végével. Ez gyakorlat, természetesen az olyan beszerzések, amelyek 

nemzetbiztonságilag indokoltak, a honvédelmi miniszter a honvédelmi bizottságot tájékoztatja 
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róla  és  kéri  a  mentesítés  alól,  mert  senkinek  nincs  fél  éve  arra,  hogy  megvárja  a 

közbeszerzést, ez működik ez a gyakorlat.

Visszatérve  a  kérdésre.  500  millió  forint  áll  a  költségvetésben  minden  évben 

rendelkezésre az afganisztáni fejlesztési tevékenységre. Ezen felül Magyarországnak van egy 

kialakult  fejlesztéspolitikai  gyakorlata,  mi  rendszeresen  bilaterális  alapon  is  fejlesztési 

projekteket hajtunk végre más országokban, nyilván a pénzügyi lehetőségeink erejéig. Van itt 

egy kialakult gyakorlat, és természetesen ennek van visszaellenőrzése. Aki pályáz, megnyer 

egy adott összeg után, elszámol vele, visszahozza a számlákat, s elszámolt.  Az 500 millió 

forint a Külügyminisztériumnál  van,  minden tavalyi  PRT fejlesztési  tevékenységet  végzett 

szervezet - a Honvédelmi Minisztérium is, aki 75 millió forintot kapott ebből az 500-ból - 

visszaballag  az úgynevezett  kormánybizottsághoz,  és  ott  letesz egy papírt  arról,  hogy mit 

mennyiért végzett és ezeket számlával igazolja. 

Szabó László válasza:

 A pályázatok vonatkozásában eldöntjük, hogy melyik az a pályázat, amely támogatásra 

érdemes, van egy afgán fejlesztési stratégia, ami alapján kiírjuk azokat a prioritásokat, ami 

mentén haladunk. 

A kórház projekt – én nem tudtam, hogy a kórház üresen áll – abszolút indokolt projekt, 

aki kórházat akar építeni, természetesen ez nem egy egyszerű dolog, mert az egészségügyi 

beruházások a legbonyolultabbak, mert építhetnénk egy kunyhót, amire azt mondjuk, hogy 

orvosi rendelő, csak holnap után 700 ezres tartományból 600 ezren fognak ott sorban állni. A 

kórház az a legnagyobb beruházás. Nem tudom ennek a projektnek a részleteit, nem hozzám 

tartoznak, de az a lényeg, hogy ami projekttámogatást kap, mind része az afgán fejlesztési 

stratégiának és része azoknak a prioritásoknak, amit a Magyar Kormány kitűzött arra az évre, 

s valóban az egészségügyi az egyik ilyen. Ha másra nem is költenénk ezt az 500 milliót, csak 

az egészségügyre, az is kevés lenne. 

 Az egészségügyi  projektről talán még annyit, hogy az afgán illetékes minisztérium nem 

is engedi és nem is hagyja, - nem csak a klinikáról van szó, hanem bármilyen olyan jellegű 

fejlesztésről - hogy olyan objektum épüljön,  ami  nem szerepel az afgán nemzeti fejlesztési 

stratégiában,  vagy nem szerepel  a tartományi  fejlesztési  tervben,  illetve az adott  közösség 

nem kérte. Ha most egy klinika üresen áll, az nem azért áll üresen, mert a PRT vagy éppen az 

Ökomenikus  Segélyszervezet,  vagy a Baptista  Szeretetszolgálat  helytelenül  oldotta  meg  a 
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fejlesztést.  Minden  egyes  végrehajtott  projektet,  ami  üzembevételre,  igénybevételre  kerül, 

rendszeresen ellenőrzik, hogy azzal mi történt, mi a helyzet, és erről készülnek a jelentések is. 

Motivációról  meg  annyit,  hogy  jelen  pillanatban  nincs  probléma  a  katonákkal. 

Pályáztatás útján kerülnek a katonák Afganisztánba. Eddig még nem volt problémánk, hogy 

üres helyek lettek volna, és nem tudtuk volna feltölteni. Természetesen nem szabad figyelmen 

kívül hagyni pénzmotivációt, van, aki ki akarja próbálni magát, vagy kíváncsiságból megy, 

mert még nem ment el Afganisztánba, van, aki már volt ott és újra ott akart lenni. A Vekszler 

doktor úr az én időm alatt negyedére volt kint, jelen pillanatban még nem áll rendelkezésemre 

olyan tanulmány, vagy olyan anyag, amely ezt taglalná, de van körünkben egy szakértő, aki 

erre tud messzemenőkig levont következtetett válaszokat adni, hiszen ő volt a PRT-4-nek a 

pszichológusa. 

Hamikus Vilmos válaszának folytatása:

Még  egy  dolgot  szeretnék  elmondani,  ami  egy  kicsit  félreérthető  volt  az  ezredes  úr 

tájékoztatásában,  hogy  a  projektek  monitorozása,  a  projektek  utóéletének  követése  nem 

katonai feladat ez a politikai tanácsadó alapvető feladata,  továbbá a politikai tanácsadó az 

nem  a  katonai  parancsnok  politikai  tanácsadója.  A  politikai  tanácsadó  a  PRT  politikai 

vezetője. Ami azt jelenti,  hogy egyetlen egy kérdés van, amiben a katonai parancsnok alá 

sorol, ez a biztonság kérdése. Egyébként a magyar PRT az egy kétfejű PRT. Van egy katonai 

parancsnok,  aki  a  katonai  kontingensért  felel,  és  van  egy politikai  tanácsadó,  aki  a  PRT 

politikai kapcsolataiért. 

Most  november  1-jétől  van  egy  fejlesztési  tanácsadónk,  helyi  afgán  egyetemi  tanár, 

akinek  az  a  feladata,  hogy  körbejárja  nemcsak  a  most  készülő,  hanem  a  már  elkészült 

projekteket  is,  és  jelezze  vissza  a  Magyar  Kormánynak,  illetve  a  politikai  tanácsadón 

keresztül  a  kormányzónak,  illetve  az  afgán  kormánynak,  hogy  ott  áll  a  kórház  és  nem 

működik. Erre is delegálunk egy embert, ez is mostantól simábban fog zajlani.

 

dr. Koós Anna kérdése:

Nekem az volna a kérdésem - és elnézést, hogy másodszor, és rögeszmésen visszatérek a 

saját kérdésemre - attól tartok, számomra ez bizonyíték, hogy a NATO politikája és az afgán 

társadalmi  gazdasági  valóság  finoman  szólva  is  inadekvát.  Engem  az  érdekelne,  hogy 

egyáltalán  gondolkodik-e  valaki  rajta,  akár  a  NATO-ban  akár  a  Magyar  Köztársaság 
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Külügyminisztériumában,  hogy  netán  szakértőnek  olyan  politikusokat,  vagy  elméleti 

szakembereket hívjon fel, akik a térségben élnek, tehát gondolom Afganisztán Pakisztánnal 

való  együttműködése,  nem  csak  arra  lenne  jó,  hogy  jól  megfenyegessék,  hogy  nehogy 

támogassák a tálibokat a határukon, és nehogy ne kelljen odamenni az Egyesült Államoknak 

vagy bárki  másnak  katonailag  ellenőrizni.  Kell,  hogy legyen  olyan  iszlám politikus  vagy 

politikus kör, amelyik ennek a térségnek a problémáira valami adekvát választ tud adni. Csak 

megközelítőleg, nem megoldáson gondolkodom, hiszen 30 éve van háború Afganisztánban.

Hamikus Vilmos válasza:

Én  azt  gondolom,  hogy  a  magyar  külpolitika  tekintve,  hogy  mi  tradicionálisan  nem 

voltunk nagyon aktívak azon a területen, ilyen stratégiai gondolkodás nálunk nem zajlik, hogy 

kiválasszunk  valakit,  aki  rendezni  tudná  a  dolgokat.  Ez  nagyhatalmak  fejében  játszódik. 

Pakisztán nem biztos, hogy jó ötlet. Pakisztán nem jól fogadott ország Afganisztánban, tehát 

Pakisztáni zászlóval egyelőre, nem sokra lehet menni. Én azt gondolom, hogy amit mi tudunk 

tenni, viszont ehhez sokkal-sokkal több pénz kellene, azt tudnánk tenni kicsiben a helyszínen, 

hogy  nemcsak  magyar  NGO-kra  korlátoznánk  a  civil  fejlesztési  tevékenységet,  hanem 

meghívnánk  olyan  külföldi  NGO-kat,  akik  helyi  ismereteik,  helyi  kapcsolataik  révén 

tudnának beszállni.  De ők nem 500 millió Ft-os nagyságrendben gondolkodnak. A másik, 

hogy ezek  az  NGO-k,  ezek  üzleti  alapon  NGO-k.  Tehát  ők  úgy építenek  kórházat,  hogy 

mellette építenek egy szállodát, és onnantól kezdve nekik tulajdonrészük van benne. Ez lenne 

a jövő. A mi kórházépítésünkben nem lenne magyar szív, tehát nem tudunk odaültetni magyar 

vezérigazgatót a kórház élére, ez lenne a követendő út, de ehhez több milliárd forint kellene. 

Berhidi Ádám kérdése:

Ezredes úrtól szeretném megkérdezni, hogy az OMLT-ről régebben azt olvastam, hogy ez 

esetleg együtt is települhet és bevetésre is kerülhet az adott afgán egységgel. Előfordulhat-e 

egyáltalán, hogy a magyar katonák ebben a szerepkörben is működhetnek esetleg, vagy ez 

csak a NATO meghatározása, és ettől el is lehet térni?

Szabó László válasza:

Kérdésed utolsó része megadta a könnyű választ. Igen, az OMLT adott esetben együtt is 

települhet,  tehát  vannak  példák,  amerikai  OMLT  akik  harci  cselekményekben  is  részt 

vesznek, és együtt mozognak a kiképzett vagy kiképzendő afgán erőkkel. Jelen pillanatban 

úgy tudom, a magyar OMLT olyan stádiumban van, hogy kockázatelemzés készül minden 
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területet  figyelembe  véve,  és  mielőtt  települ  a  magyar  OMLT,  a  különböző  nemzeti 

korlátozások meg  lesznek fogalmazva.  A kockázatelemzés  alapján  eldől,  részt  vehetünk-e 

műveletekben,  mit  és  hogyan  oldjuk  meg  e  feladatokat.   Jelen  pillanatban  most  a 

felkészülésen, vesznek részt a katonák.

Még egy kiegészítést, ha szabad, az ideális koncepció természetesen az, hogy aki képzi a 

katonát,  az  megy vele  a  bevetésre  is.  De tény,  két  modell  létezik,  az  amerikai  és  német 

modell,  a  német  modell  nem  megy  a  kijelölt  afgán  egységgel  ütközetbe.  A  magyar 

gondolkodás  azért  van  ilyen  kezdeti  stádiumban,  mert  bár  tudjuk,  hogy  hova  tervezzük 

telepíteni a két OMLT-t, egyelőre nem tudjuk azokat az afgán zászlóaljakat, amiket a magyar 

OMLT-nek  kell  majd  irányítani.  Ha  megtudjuk,  hogy  milyen  típusú  afgán  zászlóalj,  és 

mikortól, akkor tudjuk eldönteni, hogy melyik modellt követi Magyarország is. 

Név nélküli kérdező:

A  következőt  szeretném  megkérdezni,  elsősorban  a  politika  részéről.  Sok  mindenről 

hallottunk most, egy dologról nem, a kábítószer termelésről, kereskedelemről, ami ennek az 

egész  konfliktusnak  a  gazdasági  alapját  adja,  és  főleg  az  ottani  hadurak  élvezik  ennek  a 

hasznát. Ezzel kapcsolatban gondolom, itt a nagy szövetségnek van egy stratégiája, de ezen 

belül nekünk magyaroknak van-e valamilyen lehetőségünk, főleg mezőgazdaság vagy egyéb 

területen. Mit tudunk mi nyújtani a kábítószer termelőknek, alternatívát, vagy egyáltalán ezzel 

a kérdéssel mi foglalkozunk-e?

Hamikus Vilmos válasza:

 Ez  egy  nagyon  fontos  kérdés,  sajnálom,  hogy  kimaradt  az  én  előadásomból.  Igen 

szövetségi szinten olyannyira gondolkodik a NATO a kábítószer termelés megakadályozása, 

az irtása, vagy a kereskedelem megakadályozásában, hogy kb. 2-3 héttel, ezelőtt változtatták 

meg az ISAF misszió műveleti tervét. Ez a műveleti terv változás ez lehetővé tette, és ezt 

Magyarország is megszavazta, hogy mostantól az ISAF egységek részt vehessenek – fontos a 

feltételes mód – a kábítószer  irtási  projektekben, tehát  hogy az ISAF misszió mandátuma 

kiterjedjen  erre.  Feltételes  mód.  Magyar  részről  mi  azt  gondoljuk,  hogy egyrészt  nekünk 

nincsenek ilyen egységeink, másrészt Baghlan tartományban ez nem annyira elterjedt, nem itt 

zajlik a máktermelés legnagyobb része, másrészt, ahogy mondtam is az előadásomban a PRT 

életciklusunk  tart,  nem szeretnénk azt  az ambivalens  érzést  kelteni  az  afgán emberekben, 

hogy ma a kedvüket keressük fejlesztési programokkal, holnap meg kirúgjuk a lábukat, azzal, 

hogy felégetjük a termést. Tudjuk, hogy ez lenne a megoldás, de úgy ítéltük meg politikai 
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szinten, hogy nem kell Magyarországnak ebbe beleavatkozni. Azért fontos a feltételes mód, 

mert a PRT életciklusunk eljut  egy olyan fázisba, igenis részt vennénk ebben, mert tudjuk, 

hogy 80 % -a az európai kábítószer fogyasztásnak Afganisztánból származik. 

A másik dolog az alternatíva, nagyon nehéz kérdés, ezért is támogatjuk minden évben az 

FVM-nek a projektjeit. Csak hát borzasztó nehéz, az FVM folytatott mind állattenyésztési, 

mind  növénytermesztési  projekteket,  aminek  kimondottan  az  a  célja,  hogy  alternatívát 

kínáljon  a  helyieknek,  ezt  próbáljuk  helyi  szinten  olyan  tartományban  tesztelni,  ahol  a 

kábítószer  termelés  nem  egy  jelentős  bevételi  forrás,  és  megpróbáljuk  utána  majd  a 

szövetségeseknek,  akik más tartományban  vannak,  továbbadni.  De hát  ugye,  azt  nem kell 

mondani,  hogy  a  cukorrépa  termelésből  szerezhető  bevétel  köszönőviszonyban  sincs  a 

mákültetvénnyel. Nem elég azt mondani, hogy eddig kerestél 500 egységet, mostantól a jó 

célok  érdekében  cukorrépát  termelsz  és  keresel  2  egységet.  Ezzel  senkit  nem  tudunk 

meggyőzni, emellé megint pénzt kell rakni. Tehát azt a kettőt legalább 100-ra fel kell hozni, 

hogy ezen  valaki  elgondolkozzon,  és  nem beszéltem még  a  politikai  részéről,  ezek  mind 

hadurak  kezében  levő  mákültetvények,  akik  legalább  olyan  befolyásosak  mint  az  afgán 

kormány. Ha ketten hárman összefognak, könnyedén megdöntik az afgán kormányt. Ennek 

van  afgán  belpolitikai  része  is.  Mi  látjuk  ezt  a  problémát,  foglalkozunk  vele,  Baghlan 

tartományban  nem  tudunk  mit  tenni,  mert  nem  összeegyeztethető  a  mi  fejlesztési 

tevékenységünkkel,  de  nyitva  hagytuk  magunknak  a  lehetőséget,  ha  elkezdődnek  ilyen 

tevékenységek, és úgy ítéljük, meg hogy, eljutottunk oda, részt veszünk benne. 

Egy kiegészítést  tennék még hozzá, hogy természetesen nem csak az ottani országok, 

hanem az ENSZ is gondolkozik az alternatív programon, mert az Afganisztánba telepített az 

ENSZ-nek van egy missziós vállalkozása, az elkezdett kidolgozni egy úgynevezett alternatív 

projektet, ami pont erre alapul, és azon van, hogy amennyiben egyre erősebben visszavetik a 

máktermelést, akkor a helyett mit lehet alkalmazni, mit lehet nyújtani.

Dr. Kuti Ferenc hozzászólása:

Engedjék meg, egyetlenegy nagyon rövid mondatot szeretnék kérni Hamikus Vilmostól. 

Bennem,  és  gondolom,  nemcsak bennem fordul  meg annak az odavetett  fél  mondatnak a 

tartalma mely,  felveti  azt  a kérdést,  hogy a magyar  PRT-nak van egy katonai és van egy 

politikai  vezetője?  Az  a  kérdés  kering  bennem  már  nagyon  régóta,  hogy  a  Magyar 

Köztársaságban ki koordinálja ezt a szerepvállalást, mert ugye itt van katonai, van gazdasági, 

van  mezőgazdasági,  egészségügyi  van  humanitárius  szerepvállalásunk?  Hol  van,  aki 

koordinál,  mert  a  gazdaságos  felhasználás  és  a  minél  hatékonyabb  cselekvésnek  egy  jó 
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koordináció az előfeltétele lehet. Ha ezt tisztán tudjuk valamennyien, nem beszélve még egy 

dologról. Az IRM-nek nem csak a rendőrök, felkészítésében van óriási szerepe, ami hihetetlen 

sokat  jelent,  hanem  a  közigazgatásnak  a  megteremtésében  is  és  megszervezésében  is 

tulajdonképpen rengeteg feladata lehet. Ki az, aki koordinálja, ki az, aki számon kéri?

Hamikus Vilmos válasza:

2006. októberétől, amikor átvettük a hollandoktól a baghlani PRT-t, akkor egy tárcaközi 

bizottság foglalkozott ezzel, ami szakállamtitkári szinten ülésezett.  Ezt kezdeti nehézségek, 

kezdeti  bukkanók  után  revideálta  a  kormány,  és  2008.  január,  tehát  az  első  teljes  évet 

követően  kormánybizottság  alakult.  A  kormánybizottságban  6  miniszter  ül,  mind  a  hat 

leginkább érintett tárca képviselője, és ez garantálja a politikai figyelmet. A kormánybizottság 

évente jelentést tesz a kormánynak a tevékenységről, és gyakorlatilag azt lehet mondani, bár a 

miniszterelnök nem ül ebben a testületben, de ott ül a miniszterelnöki hivatal vezetője, aki 

gyakorlatilag  a  miniszterelnök  helyettese  kvázi,  hogy kis  kormánykabinetnek  tekinthető  a 

kormánybizottság,  tehát  döntései  nyilván  kormánykonzultációt  követően  alapvetően 

kormánydöntésnek minősíthetők. Tehát ez a nagy változás, és szerintem ez fontos lépés, hogy 

ez a  testület  évente  négyszer  ülésezik,  tehát  gyakorlatilag  két-háromhavonta  leülünk,  és a 

miniszterek átbeszélik a projektek állását,  átbeszélik az egész misszió állását.  Ez a testület 

foglalkozik a misszió mandátumával, ugye 2009 októberéig van mandátuma a magyar PRT-

nak,  már  megkezdődött  a  gondolkodás  2009  utánról,  természetesen  a  kormány 

elkötelezettséget vállalt a misszió folytatására. Egy kormánybizottság foglalkozik vele, ami 

teljes politikai felelősséggel kezeli. A kormánybizottságnak két társelnöke van, a honvédelmi 

miniszter és a külügyminiszter, tagjai az igazságügyi rendészeti miniszter, a miniszterelnöki 

hivatalt  vezető  miniszter,  a  gazdasági  miniszter,  a  pénzügyminiszter,  és  azok  a  tárcák 

meghívottként vesznek részt, akik projektekkel rendelkeznek.

 

Szabó László válasza:

Nem szoktam ilyen határozott lenni, de annyit szeretnék hozzátenni, hogy elnézést kérek, 

ha  az  én  számból  olyan  dolog  hangzott  el  a  politikai  tanácsadó  szerepével,  beosztásával 

kapcsolatban, ami nem igazán teljesen fedi a valóságot, ez az én érzésem volt, amikor én kint 

voltam  parancsnok,  hiszen  akkor  kezdődött  el  a  civil  szférának  a  civil  minisztereknek  a 

becsatlakozása.  Nekem van egy olyan  diám,  amin  nagyon  szépen  megjelenik,  hogy ez  a 

rendszer hogyan épül fel. Annyit feltétlenül tudni kell tudni róla, hogy a nagykövet urakkal 
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együttműködve – a két minisztérium között nagyon szigorú megállapodás van a katonai és a 

politikai parancsnok együttműködése szempontjából – kinek milyen információ kell, kinek és 

milyen rendezvényen kell, hogy kötelezően részt vegyen, és természetesen ezt mind a ketten 

figyelembe vettük és így alakítottuk ki a munkánkat, tájékoztattuk egymást és vettünk részt 

minden olyan rendezvényen. Egy dolog, amit még hozzá szeretnék ehhez tenni, hogy minden 

olyan  rendezvényen,  ahol  én  részt  vettem,  -  hiszen  kint  Afganisztánban  a  katonai 

parancsnokot  előtérbe  helyezte  az  afgán  társadalom,  -  részt  vett  és  ott  volt,  ahol  a  PRT 

parancsnok megjelent, és így megfelelő információval bírt ahhoz, hogy a megfelelő jelentését, 

a megfelelő tájékoztatását meg tudja tenni a magyar Külügyminisztérium felé.

Dr. Botz László: A magyar balkáni rendőri missziók főbb feladatai és azok 

teljesítésének eredményei, gondjai

Bevezető

Azzal  kezdeném a  megszólalásomat,  hogy egy kicsit  furcsán  érzem magam ebben  a 

szituációban,  mert  az  afganisztáni  szerepvállalásról  beszélgettünk  itt  már  vagy  két  órán 

keresztül  rendkívül  érdekes  és  rendkívül  fontos  dolgok hangzottak  el.  Mondjuk a  balkáni 

szerepvállalás és főleg a rendőröknek a balkáni szerepvállalása egy picit, úgy érzem, hogy 

kicsit  kiesik ebből a témakörből.  A másik probléma,  hogy most a BHKK kuratóriumának 

elnökeként szólalok meg, legyen ez egy kicsit módosítva, hadd szólaljak most úgy meg, mint 

néhány  évvel  ezelőtt  a  Belügyminisztériumnak  az  a  főosztályvezetője,  aki  ezekkel  a 

kérdésekkel foglalkozott.   Továbbá azért  is érzem magam furcsán, mert itt  körünkben van 

egy-két olyan ember, aki nálam sokkal többet tud erről az egész kérdésről, sőt sokkal többet 

harcolt ebben az ügyben. 

A feladatom az volt, hogy a magyar balkáni rendőri misszióknak a főbb feladatairól, azok 

teljesítésének eredményeiről, gondjairól mondjak egy néhány szót. Én ezt a kis beszédemet 

két  csoportra  osztanám,  először  is  néhány gondolattal  visszautalnék  arra,  hogy egyáltalán 

hogy is indult ez a téma, és az Európai Uniónak milyen lépései voltak ebben a kérdésben, 

hogyan jutottunk el odáig, hogy rendőröket figyelembe vegyünk ilyen missziókra. Illetve még 

azzal is foglalkoznék, hogy milyen egyéb elvárásai,  milyen tervei vannak még az Európai 

Uniónak ide vonatkozólag. 
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Előzmények

Az Európai Tanács gyakorlatilag 1999-ben kezdett el ezzel a témával foglalkozni, hogy 

egy kicsit civil válságmenedzselés, válságkezelés témakörét zászlajára tűzve, megpróbálja ezt 

egy kicsit kibontani és megtölteni különböző tartalommal. Tehát nemcsak a katonai erőnek a 

stabilitást segítő vagy létrehozó feladatát hangsúlyozta, hanem inkább azt, hogy amikor már 

van egy stabilitás, akkor hogyan lehet egy társadalmat valamilyen formában fejleszteni. Én 

ezt rendkívül fontosnak tartom, azóta is központi kérdése az Európai Uniónak, és esetenként 

nekem van olyan véleményem, - hangsúlyozom, hogy már messze távol semmiféle hivatalos 

beosztást nem töltök be, tehát elmondhatom a saját véleményemet, - ami esetenként nagyon 

kritikus. Valahogy még nem igazán reagáltunk arra, hogy Magyar Köztársaságnak, hogyan is 

és mit is kellene tenni azokra az elvárásokra, felkérésekre, amelyek hozzánk, mint a szövetség 

az Európai Unió tagjaiként meg kellene, hogy tegyünk.

A nemzetközi válságkezelés fő feladatai

Azzal kezdeném, hogy először is a rendőri képességek vonatkozásában az Európai Unió 

egy  négyes  csoportban  határozott  meg  feladatokat,  hogy  miben  is  kellene  a  válságok 

kezelésével kapcsolatosan foglalkozni.

• Ennek az első csoportja a rend, a rend megteremtése, a rend fenntartása. Ebbe 

tartozik nagyon sokszor a rendvédelmi erőknek a szerepvállalása.

• A másik ilyen nagy témakör a közigazgatás támogatása, annak a segítése. 

• Harmadik témakör az a jogállamiságnak a biztosítása, és 

• A negyedik a polgároknak a védelme.

Gyakorlatilag e négyes feladatkörre koncentrálva az Európai Unió a különböző Európa 

Tanácsi üléseken mindig különböző határozatokat hozott annak érdekében, hogy egyáltalán a 

készségüket kinyilvánítsák, illetve, hogy felhívják a tagállamokat arra, hogy milyen lépéseket 

kellene annak érdekében megtenni, hogy ezeket a feladatokat el lehessen látni.

 Rendőrségi  képességek  vonatkozásában  2000.  június  az  a  fordulópont,  amikor  a 

kiképzett  erőket  bevethető  állapotba  kell  hozni.  Ezen  erő  kezdeti  létszáma  a  későbbiek 
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folyamán 1400 főre bővült. Aztán létrehozták 2001-re ennek az Európai Uniós irányító vezető 

részlegeit, létrejött a titkárságnak a rendőri részlege, illetve aztán 2001 végén került sor annak 

a bejelentésére,  hogy igenis létrejött az Európai Unión belül ez az 5000 fős rendőri erő a 

megfelelő felajánlási konferenciáknak a következtében. 

Ugyanakkor  2001  már  egy  olyan  fordulópont  volt,  hogy  a  rendőri  képességnek  a 

felállításán  túlmenően  elkezdtek  azzal  is  foglalkozni,  hogy  hogyan  lehet  még  a  további 

komponenseket  is  kialakítani,  tehát  a  jogállamiság  erősítését,  a  polgári  védelem,  a 

közigazgatás területén mire van szükség, hogyan lehet ezt létrehozni.

2002-ben  egy  olyan  döntés  született  májusban,  hogy  a  jogállamiság  erősítésére  fel 

lehetett  ajánlani  különböző  tisztviselőket,  ügyészeket,  bírókat,  akik  ezzel  a  kérdéssel 

foglalkozhattak  volna,  és  itt  a  tagállamok  ebben  a  2002.  májusi  konferencián  282  főt 

ajánlottak ilyen feladatokra. Ebbe a feladatrendszerbe beletartoztak a büntetés-végrehajtásnak, 

igazságszolgáltatásnak a szakterületén dolgozó emberek is. 

Aztán  2002  novemberében,  itt  egy  kicsit  felpörgött  az  eseménysor,  újabb  felajánlási 

konferenciát  rendeztek,  itt  már a polgári  védelem területére,  itt  már  eldöntötték,  hogy egy 

2000 főnyi polgári védelmi szakember gárdára lenne szükség. Kisebb csoportokat képzeltek 

el,  akik  aztán  nagyon  rövid  időn  belül  akár  néhány  órán  belül  is  bevethetők  lehetnének 

különböző helyeken, ezt az elvárt szintet 2003 végére sikerült elérni. El kell, mondjam, hogy 

a közigazgatás megszilárdítása területén amennyire pontosak az adataim, még a mai napig is 

vannak problémák, tehát ezen a területen nem sikerült igazán komoly átütést elérni, tehát isten 

igazából sem általános adminisztratív feladatokra képes társaságot, sem szociális feladatokra 

képes társaság nem sikerült ilyen kontingens formában összeállítani.

 A nemzetközi  életben  jelentkező  váratlan  feladatok  megoldása  sok esetben  gyors  és 

nagylétszámot  igénylő  erők  megalakítását  és  alkalmazását  tette  szükségessé.  Ilyen  volt  a 

hollandiai felajánlási konferencia, ahol többek között Solana is megjelent és első alkalommal 

került szóba, hogy Afrikába különböző rendőri erőket kellene küldeni. A magyar rendőrséget 

egy kiváló rendőrtiszt, Botz László altábornagy képviselte a maga 40 év katonai hátterével és 

semmi  rendőri  tapasztalatával.  Tehát  az  igény  teljesítésére  nem  voltunk  rá  megfelelően 

felkészülve, a rendőrség nem igazán akarta exponálni magát, a minisztériumból leküldtek egy 

főosztályvezetőt, hogy foglalkozzon ezzel a kérdéssel. Ez volt az első része a mondókámnak, 

amit el akartam mondani. Ebbe a keretbe próbáltam belehelyezni azt, hogy hogyan reagált 

Magyarország ezekben a kérdésekben, milyen sikereink voltak és milyen problémáink voltak. 

Előre elnézést kérek mindenkitől, aki ebben érintve volt, de rengeteg küzdöttünk ezekkel a 
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kérdésekkel,  ezek  a  problémák,  a  hazai  problémák a mai  napig  nem oldódtak  meg teljes 

egészében, tehát itt kellene még előre lépni. Ilyen szempontból egy pici ellentmondást vélek 

felfedezni a Külügyminisztérium képviselője által jelzett mondata és a valóság között. Igenis 

a kormány többször is kifejezte, azt hogy komoly és elsőrendű feladatának tekinti a balkán 

térségét,  ez  mondjuk  a  rendőri  szerepvállalás  vonatkozásában,  legalábbis  a  felajánlásokat 

követő aktív részvételt  vagy egyáltalán a részvételt  illetően nem mindig jelentkezett  ilyen 

egyértelműen.

Missziós feladatok:

 Néhány  missziót  szeretnék  csak  kiemelni  a  kezdeti  időszakból,  természetesen 

feltételezve,  hogy mára  már  egy kicsit  tovább haladott  a  dolog,  de hát  gondolom majd  a 

hozzászólásban  lesz  majd  lehetőség,  hogy  az  új  dolgokról  a  kompetens  személyek  majd 

beszámoljanak. 

Bosznia-Hercegovinai misszió, az EU első ilyen missziója

2002  februárjában  született  az  európai  tagállamok  részére  egy  döntés,  hogy 2003-tól 

átveszik  az  ENSZ-nek  a  boszniai  rendőri  misszióját,  ennek  a  feladatkörét.  Ebben  a 

feladatrendszerben sokfajta meggondolásból az Európai Tanács olyan döntést hozott,  hogy 

lehetővé tette a társult országoknak a jövőbeni elképzelhető tagországoknak a részvételét is. 

Gyakorlatilag sikerült  a műveletben 24 tagállamot vagy tagjelölt  államot megmozgatni,  és 

ebben 147 fő vett részt.  Ebben az időszakban elég érdekes probléma volt Magyarországon, 

mert  elég  nehéz  volt  néhány  embert  is  kiállítani.  Méghozzá  azért  volt  nehéz,  -  és  ha 

megengednek egy bizonyos párhuzamot a katonai kontingensek felállításával összefüggésben 

- mert a rendőröket aktív munkából kellett elvonni. Nehéz volt egyáltalán lehetővé tenni azt, 

hogy kikerüljenek a napi aktív tevékenységből, és itt rögtön azt is mondanám, hogy az egyik 

legnagyobb  probléma  az  volt,  hogy  ellenérdekeltség  jelentkezett  az  állományilletékes 

parancsnok és a minisztérium politikai  döntése között.  Tehát  az,  hogy a minisztérium azt 

mondta, hogy igenis küldünk embereket, de nehéz volt olyan káderokat kiválasztani, akit az 

állományilletékes  parancsnok  el  is  engedett  arra,  hogy  ilyen  feladatban  részt  vegyen. 

Mindettől függetlenül mi öt fővel mégis részt tudtunk venni egészen komoly feladatokban, a 

feladat az gyakorlatilag egy mentori  és monitoring feladatrendszer volt,  ami azt jelentette, 

hogy a rendőrök mellett határőrtiszt is dolgozott kint. Akik aztán határőrparancsnokok mellett 

vagy a rendőrségnél a különböző szintű parancsnokok mellett  láttak el tanácsadási,  illetve 
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úgymond  megfigyelői  feladatokat.  Tanácsadás  a  saját  tapasztalatuknak  az  átadásából  is 

adódott,  illetve  itthonról  kértek  esetenként  választ,  és  esetenként  meg  is  találták  azt  a 

személyt, aki a válaszokat meg is adta. Másodsorban a monitoring feladat végrehajtása az EU 

felé történő jelentésekben manifesztálódott, amikor is a történésekről az EU parancsnokságát 

tájékoztatták. Érdekes volt az egész kérdésben az, hogy a szervezett bűnözés elleni hatékony 

fellépésnek az elérése,  ennek a kialakítása  volt  az egyik  feladat,  illetve  a  másik  kérdés  a 

határrendészeti feladatokra való koncentrálás.

 Összességében azt lehet megállapítani, hogy a rendőreink, akik kint voltak, azok ezt a 

feladatot kiválóan látták el, nem egyszerű feladat végrehajtásról volt szó, ezek az emberek 

egyedül voltak kihelyezve egyik másik területre, nem igazán sok lehetőség volt arra, hogy 

kollegákkal  konzultáljanak tehát  saját  kútfejükre volt  bízva,  hogy hogyan  foglalnak  állást 

különböző kérdésekben. Hozzáteszem, hogy a parancsnokság megelégedésére hajtották végre 

ezeket a feladatokat.

A  másik  ilyen  kiemelkedő  munka, amit  a  térségben  a  rendőreink  végeztek  az 

Macedóniában volt. Elsődlegesen az EBESZ keretében kiképzési feladatok voltak, majd az 

EU kezdett  egy  korlátozott  katonai  feladatot,  majd  2003  decemberében  egy  évre  történő 

feladatvállalást. Ebben a feladatban vettek részt magyar rendőrök is, ami aztán a későbbiek 

folyamán meghosszabbításra került, gyakorlatilag 2005. december 14-én jött haza az utolsó 

emberünk onnan.

Ezeknek a rendőröknek a feladatai alapvetően:

• Megfigyelői  feladat  volt,  bizonyos  mértékben  már  volt  elvárás  részükről, 

hogy  a  jogállamiság  megszilárdítása,  a  szervezett  bűnözés  elleni  harc 

területén vegyenek részt a munkában.

• Feladatuk  volt  továbbá,  hogy  bizonyos  tanácsokat  adjanak  a  macedón 

rendőrség  újjászervezése  vonatkozásában,  illetve  ott  is  a  határőrség,  az 

integrált határrendészeti, határőrizeti rendszer létrehozásában.

• Illetve volt még egy olyan feladat is, ami inkább egy humán jellegű dolog, 

hogy  a  lakosság  és  a  rendőrség  közötti  bizalomnak  az  építése,  ennek  a 

kialakítása. Ebben a misszióban is gyakorlatilag 21 tagállam, illetve tagságra 

áhítozó ország vett részt mintegy 170 fővel. 
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Ezeknek  a  misszióknak  volt  egy  nagyon  érdekes  tapasztalata,  igazándiból  nem  volt 

végrehajtói, kikényszerítői jogkörük, tehát csak véleményeket, tanácsokat adhattak, de isten 

igazából nem szólhattak bele magába a végrehajtásba.

 Az  EBESZ  rendőri  misszióba  két  fővel  indultunk  két  rendőrrel  indultunk,  a 

későbbiekben 5 főre egészült ki. Ezek a rendőrök 2004. január 24 és 2005. december 14-e 

között hajtottak végre feladatot Macedóniában. 

A harmadik feladat, amit kiemelnék, az egy kicsit különbözött az előző kettőtől, és ez 

Bosznia-Hercegovinában az EUFOR Althea feladatrendszere volt.

Itt rögtön azt meg kell jegyeznem, hogy Bosznia-Hercegovinában az EU-nak ez volt a 

legnagyobb, fennállás óta a legnagyobb feladat végrehajtása. Itt arról beszélünk, hogy 7000 

ember  dolgozott  az EU részéről  magában a feladatban,  aminek az volt  a lényege,  hogy a 

daytoni  egyezménynek  a  betartatása,  illetve  a  szövegének  a  tiszteletben  tartása  biztosítva 

legyen.  Itt  rögtön  azt  is  megjegyzem,  hogy  nem  egy  egyszerű  feladat  egy  olyan 

egyezménynek a betartatását garantálni, amely egyezménnyel egyetlen résztvevő állam sem 

értett egyet, tehát egy kikényszeríttet egyezményről, beszélünk.

 Itt a magyar kormány meglehetősen sok papírmunkánk eredményeképpen döntött úgy, 

hogy részt veszünk ebben a feladatban.  Érdekes módon itt már sikerült azt is elérni,  hogy 

magának a feladat megszervezését megelőző időszakban, a szervezési munkákban már egy 

rendőrtiszttel  brüsszeli  munkálatokban  részt  tudtunk  venni,  aki  rendőrtiszt  a  későbbiek 

folyamán a felállított egyesített nemzetközi rendőri egység parancsnok helyettesi beosztását is 

betöltötte. 

Emellett  gyakorlatilag  lehet  mondani,  hogy  két  további  komponensből  állt  a  rendőri 

részvételünk, egyrészt egy 5 fős nyomozócsoport vett részt a munkában, és itt utalnék vissza 

az  előbbi  kérdésre,  azt  hiszem  Szabó  Iréne  már  elment,  felvetette,  hogy  mit  is  jelent 

gyakorlatilag ez a különleges feladat. Hát itt a rendőrök vonatkozásában ez konkrét nyomozói 

feladatot jelentett, tehát ők igencsak komoly feladatot hajtottak végre abban a vonatkozásban, 

hogy a háborús bűnösöket fel tudják kutatni, és ezekre vonatkozólag információkkal tudjanak 

szolgálni az EU megfelelő szervei felé. Ez a kontingens igen komoly és nagyon eredményes 

munkát végzett, és tudomásom szerint még a mai napig is szolgálatot teljesítenek rendőreink 

ebben  a  vonatkozásban.  Mind  az  EU  mind,  pedig  a  helyi  nyomozószerveknek  a 

megelégedésére végzik a munkájukat.
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 Egy másik kontingens, amit sikerült felállítani,  és még egyszer hangsúlyozom, ebben 

nem kevés munkánk volt, mind a minisztérium, mind az oktatási központ részéről, hogy az 

EU-nak egy olyan felkérésére tudtunk reagálni, hogy csapaterős rendőri erőket kértek tőlünk, 

és ilyet sikerült kiküldeni. Hogy miért fontos ez? Az előző előadásban elhangzott, illetve egy 

utalás történt arra, hogy a mai napig is Bosznia-Hercegovinában mintegy 130-140 fős katonai 

kontingensünk van. Ez a katonai kontingens jelen pillanatban is ennek az egyesített rendőri 

egységnek a keretében tevékenykedik. És hát aki volt már katona, és aki volt már rendőr, az 

különbséget tud tenni a katonai feladatok és a rendőri feladatok között, ez nem egyszerű. Azt 

is hozzáteszem, hogy Bosznia-Hercegovinában, konkrétan Szarajevóban ez a helyi emberek 

szemében  is  igen  komoly  problémát  okozott.  Tudniillik  egy  katonai  megjelenés  rendőri, 

rendvédelmi  feladatok  végrehajtásában  nem  mindig  adekvát,  nem  mindig  elfogadható. 

Nagyon  sok ilyen  jelzés  érkezett  haza  hozzánk,  hogy valamilyen  formában  próbáljuk  azt 

elintézni, hogy a magyar katonák a páncélozott harcjárműveikkel ne rohangáljanak Szarajevó 

utcáin, ahol már ki voltak téve az asztalok és kávéztak az emberek. Kicsit furcsának tűnt ez a 

fellépés.  Ezt  a dolgot  meglehetősen nehéz volt  kezelni,  nem volt  egyszerű  leállítani  ezt a 

folyamatot, a katonáknak meg van a maguk rendszerük, hogyan élnek, hogyan hajtják végre a 

feladatot,  ebbe beletartozik szabályzat szerint,  hogy hogyan kell közlekedni.  Hozzáteszem, 

hogy a rendőri egységnek a kihelyezése, az én véleményem szerint, - nemcsak azért,  mert 

benne voltam, - kimenjem, rendkívül pozitív volt, amit visszaigazoltak a pozitív nemzetközi 

visszajelzések. Ennek egy példáját hadd említsem meg.

Egy  alkalommal,  amikor  az  olasz  haderő  carabinieri  főparancsnoka  látogatást  tett  az 

egységnél, tudniillik ennek az egységnek a gerincét az olasz carabinierik adták ki, akkor a 

bemutató  gyakorlatot  követően  azonnali  hatállyal  elrendelte  az  olasz  carabinierik  részére, 

hogy a  magyar  képzési  rend szerint  hajtsanak  végre  különböző  rendőri  feladatokat.  Ez  a 

későbbiekben  is  jelentkezett  aztán,  rendkívül  jó  kapcsolat  alakult  ki  a  résztvevő  többi 

országgal, és meg kell, hogy mondjam, nagyon pozitív visszhangot kaptunk a helyi politikai 

és rendőri szervek részéről is. Sajnálattal kell, azt mondjam, hogy a kiváló feladat végrehajtás 

nem igazán egyenes következményeképpen egy év után a feladatot beszüntettük és kivontuk 

az embereket, azzal a mondással, hogy nincs rá elegendő pénzünk. Tehát gyakorlatilag azt a 

rendőri  feladatot,  ami  tényleg  az  EU szerint  egy fontos  dolog  lett  volna,  ezt  meg  kellett 

szüntessük. Arról már nem is beszélek, hogy az a rengeteg pénz, amit erre ráköltöttünk, menet 

közben az gyakorlatilag elég problematikusan hasznosult a későbbiek folyamán.
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A jövő feladatai

Annyit  mondanék  most,  hogy  az  EU  a  jövőt  illetően  továbbra  is  meghatároz  a 

tagországok  részére  különböző  célokat,  különböző  feladatokat.   Ezek  a  feladatok  arra 

irányulnak, hogy  a résztvevők  képességeit növelje illetve az EU a forrásait mind humán, 

mind pedig anyagi forrásait bővítse és  meg tudjon felelni váratlanul jelentkező  különböző 

válságok és konfliktusok kezelésében jelentkező feladatoknak. Igen is a határozat arról szól, 

hogy az EU i fejleszteni kívánja a polgári válságkezelő képességét, aminek részét képezi a 

rendőri  feladatellátás  is.  Illetve  arra  is  irányul  a  dolog,  hogy  megfelelő  arányokat  kell 

kialakítani a felajánlott  erő és a tényleg biztosított  erő között.  Itt csak jelezném azt,  hogy 

annak  idején  mi  a  2000-es  éveknek  az  elején  egy  ilyen  erő  felajánlási  konferencián  azt 

mondtuk az EU-nak, hogy 107 főt biztosítunk, azt már nem tettük hozzá, hogy ezt a 107 főt 

mi nem egyszerre  gondoltuk,  biztosítani,  hanem szépen külön csoportokban. Mondanom 

sem kell, hogy ez a 107 fő soha nem dolgozott egyszerre külföldön. Én úgy gondolom, hogy 

el  kell  fogadnunk  azt,  hogy ha  az  EU meghirdette  feladatként,  hogy erősíteni  kell  azt  a 

szinergiát, amely szükséges a katonai és a polgári komponensek munkája végzésében, akkor 

az  idevonatkozó  együttműködési  formákat  és  együttműködési  módozatokat  mindenképpen 

erősíteni kell.

Néhány gondolatot arról, hogy milyen problémákkal néztünk mi szembe, és itt  rögtön 

előrevetítem  azt  is,  hogy  ahogy  én  manapság,  mint  teljesen  kívülálló  konzultálok  régi 

kollégákkal, barátokkal, meg kell, hogy mondjam, mára sem változott nagyon alapvetően a 

helyzet.  Komoly  problémánk  van,  amíg  a  katonai  erők  külföldön  állomásoztatására 

vonatkozólag  országgyűlési  határozat  rendelkezik,  addig  a  rendőrségi  illetve  más  erő 

vonatkozásában semmi ilyen meghatározás, semmi ilyen keret nincs. Ez gyakorlatilag rögtön 

behatárolja  azt  is,  hogy isten  igazából  a  rendőri  szervek  nem tudnak  tervezni  különböző 

nagyobb költségvetési tételeket arra, hogy ilyen missziókat lássanak el. Ez az egyik része a 

problémának. A következő része a problémának, hogy esetenként nem tudnak felszabadítani 

olyan embereket, akik tényleg képesek lennének a feladat végrehajtására. Ugye azt tudomásul 

kell venni, hogy míg a hadseregben egy óriási fejlődés történt a nyelvtudás vonatkozásában, 

addig a rendőröknél ez nem annyira  általános.  Tehát azok az emberek,  akik tényleg ilyen 

feladatra kimennek, itthon is használhatók és mondjuk az állományilletékes parancsnoknak az 

érdekellentéte, az itt jelentkezik, nem mindig engedik el az embereket külföldre. Az elmúlt 
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időszakban  sajnos  meg  kell  említenem,  volt  olyan  eset  is,  hogy  ilyen  EU-s  vagy  ENSZ 

feladatra vállalkozó vagy pályázó rendőrtiszt inkább elment fizetés nélküli szabadságra, arra 

az időszakra,  amíg  a feladatát  végrehajtotta.  Megint  csak itt  utalhatnék Boda Jóskára,  aki 

kontingens parancsnokként teljesített szolgálatot Grúziában, ha jól tévedek, és fizetés nélküli 

szabadságon volt, mert csak úgy tudott elmenni, mert egyébként nem engedték volna el. Tehát 

itt meg kell oldani ezt a problémát.

Annak  idején,  2003  végén  2004-ben  már  a  NOK-kal  igen  szoros  együttműködésben 

különböző  elképzeléseket  dolgoztunk  ki,  hogy  hogyan  lehetne  egy  olyan  kontingenst 

felállítani  a  rendőrség keretén  belül  is,  amelyet  ki  lehetne  képezni  már  előre,  fel  lehetne 

készíteni, el lehetne látni megfelelő felszereléssel,  biztosítani lehetne minden körülményt  a 

feladat  végrehajtásához,  hogy adott  esetben,  amikor  az EU-nak x helységben x országban 

szüksége lenne rá, akkor tudjunk kiküldeni egy ilyen kontingenst. Mi még arra is javaslatot 

tettünk,  hogy  természetesen  ez  a  kontingens,  amit  mi  annak  idején  azt  mondtuk,  hogy 

210-240 főből állhatna, megfelelő váltásokat is biztosítandó, ez a közbeeső időben részben 

kiképzéssel, részben ad-hoc jellegű hazai feladatok ellátásával is megbízható lenne. Sajnos a 

csodálatos  gondolatunkat  nem  fogadták  el,  azóta  sem  történt  ebben  a  dologban  semmi, 

jóllehet  várható,  és  megint  Koszovóról  beszélünk,  már  ott  is  30  fő  teljesít  szolgálatot 

különböző beosztásokban, még további embereket, rendőrtiszteket várnak az EU részéről, ez 

még  a  következőkben  is  egy  igen  komoly  probléma  lesz,  hogy hogyan  tudjuk  ezeket  az 

embereket összeválogatni.

A szünetben felvetődött egy probléma, és rögtön ezt hadd mondjam el problémának is, 

hogy sajnos akár a katonai szférát tekintem, a tapasztalatoknak a feldolgozása az itt is elég 

nehézkesen megy. Jóllehet a NOK meglehetősen nagy energiát fordít erre a kérdésre, de ez 

nem  szervezetszerű,  ehhez  a  különböző  rendőri  parancsnokoknak  a  beleegyezése, 

hozzájárulása nem mindig adott, tehát itt a NOK esetenként úgy lopkodja össze az embereit, 

hogy  azokat  a  tapasztalatokat,  amelyeket  megszereznek,  azokat  valamilyen  formában 

hasznosítani lehessen. Ez mindenféleképpen úgy gondolom, hogy rendkívül fontos dolog.

Befejezésképpen, annyit mondanék, hogy ezen a területen igen sok feladatot kellene még 

ellátni,  mindenféleképpen  szükséges  hozzá  egy  egységes  koncepció,  mindenféleképpen 

szükséges  lenne  egy stratégia,  mindenféleképpen  szükséges  lenne  akár  egy országgyűlési 

határozat ide vonatkozólag, szükséges lenne egy ilyen kontingensnek a felállítása, mert csak 
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ebben az esetben tudnánk az eddig kiharcolt igen pozitív véleményt megtartani nemzetközi 

területen is.

Szabó Miklós: Az afganisztáni rendőri erők képzéséhez nyújtott magyar segítség 

tartalma, eredményessége

Bevezető

Mindenekelőtt  köszönöm szépen  a  megtisztelő  meghívásukat  és  engedjék  meg,  hogy 

egyrészt  nagyrabecsülésemről  biztosítsam  azokat,  akik  ezt  a  mai  napot  megszervezték, 

másrészt,  külön  szeretettel  és  tisztelettel  köszöntsem azokat  a  katona  kollégákat,  akikkel 

Afganisztánban volt szerencsém több alkalommal találkozni, bár én csak turistaként jártam 

ott, illetve Nagy László ezredes urat, aki tanárom volt a Nemzetvédelmi Egyetemen.

 A rendelkezésemre  álló  15 percben az afganisztáni  rendőri  erők képzéséhez nyújtott 

magyar  segítség tartalmáról  és eredményességéről  fogok egy rövid áttekintést  adni,  amely 

remélhetőleg  és  úgy  gondolom,  hogy  egyfajta  összefoglalója  lesz  a  Magyar  Köztársaság 

rendészeti  erőinek,  az  afganisztáni  újjáépítő  misszióban  eddig  történt  illetve  a  mai  napig 

folyamatban lévő szerepvállalásáról. Ennél fogva, és ezt határozottan hangsúlyoznom kell, ezt 

a  beszámolót  kizárólag  rendészeti  aspektusból  teszem,  ezen  belül  is  az  IRM  NOK 

nézőpontjából.

Szabó  Miklós  nyá.  alezredes  vagyok  a  NOK-ban  dolgozom  a  Továbbképző  és 

koordinációs osztályvezető helyetteseként,  én látom el egyfajta összekötői, ahogy a katona 

kollégák mondani szokták, iránytiszti feladatokat, többek között Afganisztán tekintetében is, 

az  afganisztáni  IRM  szerepvállalás  tekintetében  is.  Négy  külszolgálat,  tengeren  túli 

misszióban vettem részt, az első kettőben Boda ezredes úr kontingens parancsnok irányítása 

alatt,  a másik kettőben,  pedig a rendőri csoport parancsnokaként.  Tisztában vagyok azzal, 

hogy Önök, akik itt ülnek, nem csupán érdeklődők, hanem valamilyen szinten szakértők is 

Afganisztán tekintetében. 
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A képzés előkészítése és megvalósítása

A  nemzetközi  terrorizmus  elleni  harc  zászlaja  alatt  a  Magyar  Köztársaság  2002. 

januárjában a tokiói konferencián 1 millió dollár értékű felajánlást tett. Ezt követően az ENSZ 

felkérése alapján Németország bekapcsolódott az afgán rendőrség és határőrség újjáalakítását 

célzó  nemzetközi  program vezetésébe,  amelyet  az  óta  afganisztáni  átmeneti  közigazgatás 

támogatásaképpen az EU átvett.  Mivel  azonban a részt  vevő nemzetek valamint  a  tágabb 

nemzetközi  politika és a diplomácia előtt  is nagyon hamar világossá vált,  hogy az ország 

újjáépítése nem lehetséges biztonsági feltételek megteremtése nélkül, a nemzetközi közösség 

a  biztonsági  szektor  reformját,  mint  kiemelt  jelentőségű  ügyet  írta  elő  a  legsürgetőbb 

feladatnak. Hazánk nemzetközi kötelezettségvállalása alapján 2004 óta vesz részt aktívan az 

afganisztáni  újjáépítési  programban.  Miután  megalakult  a  külügyminiszter  elnökletével 

működő  Nemzetközi  Fejlesztési  és  Együttműködési  tárcaközi  bizottság,  röviden  NEFE,  a 

kormány  határozatban  döntött  az  afganisztáni  rendőrség  kiképzésében  való  magyar 

részvételről.  Ennek  a  feladatnak  az  előkészítését  továbbá  a  gyakorlati  megvalósításában 

történő folyamatos közreműködést az egykori Belügyminisztérium ma már IRM Nemzetközi 

Oktatási Központja kapta feladatul, illetve végzi ezt a mai napig is. 

A misszió első volt a maga nemében, mivel a Magyar Köztársaság akkor 15 éves rendőri 

békefenntartási története során példa nélkül oktatási feladatokra külön kontingenst korábban 

nem küldött ki, illetve nem vezényelt.  Az eredeti elképzeléstől eltérően a frissen felszerelő 

rendőrök  és  kiképzők  oktatása  helyett  a  magyar  csoportnak  az  afgán  rendőrség 

felsővezetőinek, ezredesi és tábornoki karának a kiképzésében kellett részt vállalniuk. Mivel 

az Egyesült  Államok igazságügy minisztériuma az 1986 óta  működő nemzetközi  bűnügyi 

nyomozási  képzés  támogató  programjával  részt  vett  a  projektben,  és  ott  éppen  az 

alapfelkészítésre  fektették  a  fő  hangsúlyt,  valamint  a  kabuli  rendőr-akadémián  is  csak 

alapképzés folyt, minisztériumunkra rendkívüli morális súly került az afganisztáni rendőrség 

szakmai  vezető  rétegének  felkészítése  felelősségével.  A  magyar  csoport  főképpen  hazai 

oktatási  és  szemléltetési  anyagokkal  illetve  a  német  vezetéssel  egyeztetve  teljesen  saját 

kidolgozású  tematika  alapján  német  és  norvég  kiképzőkkel  együtt  dolgozva  sikeresen 

abszolválta 80 fő tábornoki állománykategóriába tartozó afgán rendőr felkészítését.

 A képzés gerincét adó három fő témakör az oktatásban részt vevő három nemzet önálló 

felelősségi körévé vált:
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• Német előadók oktatták a kriminológiai és bűncselekmény felderítési 

ismereteket;

• Norvégia kiképzői feleltek az alapvető rendőrszervezői, ellenőrzési 

menedzsment feladatok oktatásáért, míg a;

• magyar csoport feladata volt a taktikai és műveletirányítási képzés. 

Ezen  belül  a  fő  témakörök  az  alábbiak  voltak,  mármint  a  magyar  rendőrök részéről, 

demonstrációkkal kapcsolatos rendőri feladatok, váratlan veszélyhelyzetekre történő reagálás, 

biztosítási  feladatok  állami  vezetők  látogatása  esetén,  terrorizmus  és  terrorellenes 

tevékenység,  magas  kockázatú  rendőri  akciók  tervezése  valamint  az  ezekhez  kapcsolódó 

közlekedésrendészeti feladatok.

Eredmények- támogatásaink

 A program 2004. május 18-án kezdődött és 11 hónapig tartott. A kurzus sikerére való 

tekintettel hamar további felkérés érkezett, a tábornoki tanfolyamok befejeztével meg kellett 

kezdeni annak a 600 fő ezredesi és alezredesi rendfokozatú afgán rendőrtiszt kiképzését is, 

amely az afgán rendőrség középvezetésének gerincét fogja majdan képezni. A közlekedési 

ismeretek  oktatásán  túlmenően  a  magyar  kiképző  csoport  immáron  e  területen  egyedüli 

nemzetként  foglalkozott  a  személyvédelem,  a  rendőri  akciók,  elfogások  tervezése  és 

végrehajtása,  katasztrófahelyzetekre,  váratlan  eseményekre  történő  rendőri  intézkedéssel, 

kapcsolatos témakörökkel is.

 Az akadémián folyó képzést állandó nemzetközi érdeklődés kísérte, látogatást  tett  ott 

többek között az amerikai és angol nagykövet, valamint az iráni belügyminiszter is. A német 

belügyminiszter  a  rendőr-akadémián  tett  látogatása  alkalmával  nagyra  értékelte  a  magyar 

felkészítő  csoport  által  végzett  munkát,  valamint  köszönetét  fejezte  hazánknak  az  afgán 

újjáépítésben nyújtott segítségéért. A későbbiekben a magyar kontingens munkája nemcsak 

ismertté,  de  példaértékűvé is  vált,  naponta  érkeztek  külföldi  tévétársaságok,  hogy riportot 

készítsenek  a  kiképzésekről.  A  bizonyítékok  átadását  a  kabuli  televízió  is  közvetítette. 

Időközben nyilvánossá vált a felismerés, hogy a képzés nem hozza meg a várt átütő sikert, 

ennek  fő  oka  az  volt,  hogy  bebizonyosodott  az  amerikai  tömegképzés  sokkal  inkább  a 

mennyiségi,  mint a minőségi oktatásra helyezte  a hangsúly,  amelynek eredményeképpen a 
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frissen felszerelt  afganisztáni fiatal  rendészeti  állomány képzése gyakorlatilag egy helyben 

topogott.

Hazánk  EU-s  csatlakozásával  újabb  önálló  felajánlást  tett,  miszerint  a  Magyar 

Köztársaság  2006-tól  aktívan  részt  vállalna  a  tartományi  újjáépítési  csoport,  a  PRT 

munkájában.  A budapesti  diplomácia,  ezen  belül,  is  mint  a  projekt  szakmai  irányítója  és 

kivitelezője a NOK vállalta, hogy az EU akkor szerveződő Eupol missziójába kiképzőket küld 

az afganisztáni rendészeti szervek folyamatos felkészítéséhez. Mivel azonban a többnemzetű 

EUPOL meglehetősen lassú ütemben szerveződött, hozzájárulásukkal hazánk 2007. július 15-

én  három fővel  a  közép-afganisztáni  Baghlan  tartomány  Pol-e-Khomri  városában települt 

magyar  tábor  bázissal  beindította  a  PRT missziót.  A kontingens  fő  feladata,  a  tartomány 

rendészeti  felsővezetőivel  történő  kapcsolatkeresés,  kapcsolatépítés,  és  kapcsolattartás 

mellett, a helyi rendészeti szerveknek történő kurzusok szervezése volt. A főképpen kéthetes 

képzési  projekteket  a  kontingens  állította,  illetve  a  mai  napig állítja  össze,  a  tanrendet,  a 

leadásra kerülő szakmai előadások paneljeit,  pedig az IRM NOK készítteti  el,  a kurzusok 

angol  nyelven  történő  levezénylésére  alkalmas,  nemzetközi  békeműveleti  missziókban 

előzőleg már főképpen tapasztalatot szerzett előadók felkészítését követően. Kiutaztatásukat, 

illetve minden,  a képzéssel összefüggő háttérfeladat  előkészítését  és végrehajtását az IRM 

NOK vállalta.  2007.  szeptember  12-én  Pol-e-Khomri-ban  átadtuk  a  képzések  helyszínéül 

szolgáló  magyar  pénzből  épült  bázisépületet,  illetve  több  más  helységet  kompletten 

felújítattunk.  Ezen  felújított  objektumokban  még  a  2007-es  esztendő  végén  beindult  a 

rendszeres  írás  -  olvasásoktatás,  valamint  az  informatikai  alapképzés.  A  2007-2008-as 

esztendőben  számos  úgynevezett  Kéthetes  nagykurzus  sikeres  lebonyolítását  szerveztük, 

illetve szervezzük, ezeknek a kurzusoknak a nagyjából áttekintését itt látják16.

A  kurzusok  lebonyolítása  mellett  hazánk  felajánlásaképpen  jelentős  mennyiségű 

technikai eszközt bocsátottunk az afgán helyi rendészeti és speciális szervek rendelkezésére. 

Ezek közül említést  érdemel az IRM NOK igazgatója által  2008. szeptember  8-án átadott 

műszaki  mentő  és  bűnügyi  helyszínelő  gépjárműpár,  valamint  az  a  jelentős  mennyiségű 

bűnügyi helyszínelő felszerelés is, amelyet a napokban várunk a holland beszállítótól.

 

A nemzetközi oktatási központ a havonta kiküldött mobil kiképző egységek mellett évi 

több alkalommal végrehajtja részben az igazgatói személyes helyszíni ellenőrzést,  részben, 

16 Lásd: 1. számú melléklet, 16. ábra
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pedig  a  kontingensnél  rendszeresen  szakmai  látogatást  tesz  az  intézmény  afganisztáni 

összekötője,  valamint  pénzügyi  szakembere  is.  Általános,  de  mindenképpen  első  kézből 

kapott  személyes  tapasztalatunk,  hogy  az  ország  helyzete  olyan  súlyos,  amely 

elkerülhetetlenül  kihat  a  polgárok  mindennapi  nyomara  mellett  a  rendészeti  állomány 

helyzetére is.

Örömmel tájékoztatom Önöket arról, hogy a fenti műszaki eszközök mellett munkájuk 

végzéséhez  értékes  irodatechnikát,  fénymásoló  gépet,  laptopokat,  számítógép  monitorokat, 

szünetmentes tápegységeket, digitális videokamerákat, digitális fényképezőgépeket adtunk át 

hazánk adományaképpen Baghlan tartomány rendészeti és speciális erőinek. Emellett azonban 

szólnunk  kell  arról  is,  hogy  a  helyi  rendészeti  szervek  anyagi  helyzete  oly  mértékben 

katasztrofális,  hogy szó szerint  a túlélésről  szól az életük.  Fizetjük az egyik  járás rendőri 

egységének a havi 1500 dolláros helységbérletét, ahol nemcsak dolgoznak, hanem élnek is a 

járás  rendőrei.  Generátorok  adományozásával  villanyáram alatt  tartunk rendőrállomásokat, 

így  megőrizve  az  irodák  működőképességét.  Fűtőtestek  adományozásával  élhető 

körülményeket  teremtettünk  a  téli  időszakra,  és  intézményünk  most  lobbizik  a  Magyar 

Honvédség,  illetve  rendészeti  szervek -  ebbe beleértve  az egykori  Határőrség rendszerből 

kivont, de még használható ruházati egységeit, a bakancstól a kabáton, az őrbundán keresztül 

a sapkáig, hogy a baghlani rendőrök a katasztrofális nyári aszály után túléljék a -25 C fokos 

telet is az idén.

2008. január közepén az EUPOL afganisztáni missziója készen állt a magyar EUPOL-os 

kontingens fogadására, így január 14-én három fővel már ebben az újjáépítési misszióban is 

képviseltetjük magunkat. A két kontingens tehát egymástól szakmailag teljesen elkülönülten 

és függetlenül tevékenykedik. Az utóbbi hónapok eseményei közül kimagasló, hogy a NATO- 

Oroszország  Tanács  -  amely  hazánk  NATO  képviseletének  közreműködésével  felügyelt 

tevékenységünkre  –  a  Külügyminisztériumon  keresztül  elfogadta  hazánk  felajánlását  az 

intézményünket érintő, kéthetes kábítószer – és  bűnözés elleni képzés Afganisztánban történő 

megtartására. 

Befejezésként örömmel szólok Önöknek arról is, hogy ezekben a napokban készítjük elő 

három  afgán  rendészeti  képzésért  felelős  tábornok,  illetve  tiszt  Magyarországra  történő 

utazását,  amely  nagy valószínűséggel  jövő  év  első  harmadában  fog  realizálódni.  Azzal  a 

céllal,  hogy a  kinti  magyar  PRT-s  kollégákkal  folyamatosan  kapcsolatban  álló  rendészeti 
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ügyvezető közvetlen tapasztalatot szerezzen, szerezhessen a rendészeti képzési intézményben 

folyó munkáról.

 

Kérdések  -  válaszok

 

Katona Magda kérdése:

Tavaly,  október  12-én  megrendezésre  kerülő  konferencia  során  ugyanezt  a  kérdést 

feltettem; mit sikerült elérni Baghlan tartományban a rendőri női képzés terén jelenleg?  Mi a 

helyzet Baghlan tartományban ezen a téren?

Szabó Miklós válasza:

Munkatársnőmtől  úgy  tudom,  hogy  15  rendőrhölgy  teljesít  szolgálatot  Baghlan 

tartományban, és ezen rendőri egységek felkészítése folyamatos. 2007 decemberében volt az 

első  kéthetes  felkészítés,  a  felkészítése  ugyanennek  a  15  fős  női  csapatnak.  Egy  fokkal 

magasabbra sikerült lépni már az idén; kora nyáron, június folyamán volt szintén egy kéthetes 

felkészítés; napokban kaptam meg az új PRT rendőri parancsnoknak a 2009-es képzési tervét, 

amelyben  szintén  szerepel  Baghlan  tartományban  női  rendészeti  egység  felkészítésének 

megvalósítása egy kéthetes intervallum keretében.

Név nélküli kérdezők:

• Meghökkentő lesz egy picit a kérdésem, és lehet, hogy durva általánosítás, de 

mennyire jellemző az afgán rendőrökre, hogy minél magasabb rendfokozat és 

pozíció birtokában vannak, annál inkább nagyobb gazfickók?

• Az afgán rendőrség állományának évente kb. hány százaléka cserélődik ki? 

Mekkora az afgán állami rendőrség létszáma?

Szabó Miklós válaszai:

• Közéjük kellene tartoznom, hogy erre a kérdésre megnyugtató választ adjak, 

azt hiszem, hogy a korábbi előadók már jelezték azt, hogy komoly pénzt kell 

fizetni  azért,  hogy valaki  rendőrtiszt  lehessen.  Azt  hiszem 50 ezer  dollár 

környéki  összeg  szerepelt  egy  tartományi  rendőrfőnök  elfogadtatása, 
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pozícióba  kerülése  ellenértékeként,  ha  ezt  a  pénzt  összevetem  a  Szabó 

ezredes  úr  által  korábban  említett  100-120  dolláros  havi  illetményükkel, 

akkor  azt  kell,  hogy mondjam,  nagyon-nagyon  meg  kell,  hogy érje  ez  a 

beosztás ahhoz, hogy valakinek ez a befektetett 50 ezer dollárja visszajöjjön.

• Természetesen,  ha  a  NOK  meghív  három  ilyen  magas  rendfokozatú 

rendészeti  kollégát  Afganisztánból,  annak  mi  meg  fogjuk  kérni  az  árát, 

úgyhogy nekünk is lesznek kérdéseink ezzel kapcsolatban. Nem tudjuk, mert 

mi  az  afganisztáni  rendészeti  képzésre  koncentrálunk,  és  megpróbáljuk 

kihasználni azt a bizalmat, amit az eddigi képzésünk sikere alapozott meg az 

afganisztáni  rendészeti  vezetők  körében.  Ezt  kihasználva  próbáljuk  a 

képzéseket  nem mindig ugyanazon tárgykörben és nem mindig ugyanazon 

célcsoportnak előkészíteni. Ez azt eredményezi, hogy olyan nagy a különböző 

rendészeti  szervek  megjelenése  a  mi  kurzusunkon,  hogy  igazából  egy 

folyamatosan visszaköszönő kurzussal tudnánk azt detektálni, hogy bizonyos 

rendészeti  vagy  speciális  erők  kötelékéből  mely  vezetők  vagy  mely 

kurzusunkon  megjelent  kollégák  váltak  ki.  Mivel  Afganisztánban 

vákuumszerűen jelentkeznek rendőrhiányok, illetve akkora a rendőrségnek, a 

képviselőinek a nyomora, hogy képesek az ország egyik végéből a másikba 

elvándorolni akár családosan, akár család nélkül, hogy jelentkezzenek ezekre 

a  rendőri  feladatokra,  akár  10-15 dollár  nagyobb összegű fizetésért  is.  Ily 

módon azt ellenőrizni, hogy aki tavaly pozícióban volt, az idén is ott van-e, 

csak az afgán rendőri humánigazgatási területen dolgozó felsővezetők tudják 

valamilyen formában végigkísérni.

Név nélküli kérdező:

Szóba került  a  három magas  rangú afgán rendőr látogatása,  hogyan és miképpen fog 

alakulni a pozícióban maradásuk, és hogyan lehet majd az ő befolyásukat a mi irányunkba 

visszaforgatni?

Szabó Miklós válasza:

Nagyon igyekeztünk gyermektelen klienseket választani, egyrészt a három kiválasztásra 

került vezető már bizonyított korábban, tehát ezt a meghívást mi nem hitelnek szánjuk és nem 

a későbbi  együttműködésünk megalapozásaként,  hiszen ők azok,  akik a  rendészeti  képzés 

területén pozícióban vannak egyrészt Kabulban, a minisztériumban, másrészt Pol-e-Khomri, 
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azon rendőrségi felkészítő központ területén, ahol mi a rendőröket képezzük. Ezredes úr te is 

ismered a Mohamed Szaburkán nevű urat, aki mindenütt ott van, a legutóbbi robbantásnál is 

ott volt, ő a csomópontja a mi rendőreinknek, aki kifelé szélesíti az afgán rendészeti területek 

felé a mi megkeresésünket és felajánlásokat különböző képzésekben. Azt hiszem, hogy túl 

azon, hogy afgán képzéssel kapcsolatban mi jó információkat szerezhetünk tőlük, amelyek 

megkönnyítik a munkánkat, valóban nemcsak reklám az, hogy ők is tanulhatnak tőlünk, abban 

reménykedem,  hogy  ezekről  a  speciális  tudást  igénylő  területekről,  mint  pl.  a  rendészeti 

képzésért felelős vezető, nem olyan könnyen mozdítják el az embereket, mint mondjuk egy 

politikai beosztásból.

Dr. Katona Magda: A Demokrácia projekt várható eredményei Afganisztánban

Néhány szó Afganisztánról

Én is katona lévén, legalábbis ami a nevemet illeti,  ígérem, hogy katonásan precíz és 

rövid leszek. A tavalyi előadáson én ismertettem azokat az elképesztő gazdasági mutatókat, 

amik jelzik, hogy Afganisztán, Miamar, Banglades és Etiópia szintjéről lesüllyedt a fekete-

afrikai  szubszaharai  éhségövezet  szintjére.  A  178  mérhető  országból  Afganisztán  a  175. 

Tavaly a 173. volt; akkor 5 afrikai ország volt a legszegényebb, most már több helyezéssel 

lecsúszott. Afganisztán a világ egyik olyan országa, ahol a férfiak tovább élnek, mint a nők, 

ez  rendkívül  ritkaság,  az  átlag  életkor  44  év,  az  írástudás  aránya  26  %.  Ezek  rettenetes 

számok.  Tájékoztatásul:  Pakisztánban  2;  Iránban  2,5;  Türkmenisztánban,  Üzbegisztánban, 

Tádzsikisztánban 3-3,5-szer annyian élnek az emberek, és természetesen az írástudók aránya 

össze sem hasonlítható. Romlás tapasztalható. 2001 és 2005 között elég magas volt a GDP 

növekedés,  a  semmiből  könnyű  növekedni,  stabilizálták  az  afgánit,  az  afgán  nemzeti 

valutának a dollárhoz való viszonyát, de a GDP lesüllyedt az akkori 200-230 dolláros szintről 

évi 83 dollárra, tehát már a 87-es mianmari alapra.

Baghlan tartomány helyzete

Baghlan tartományban lényegesen jobb a helyzet, sokkal magasabb az írástudók aránya, 

36 %, ez 51 %-os férfi és 22 %-os női megoszlást jelent, ez országos szinten a legmagasabb. 

Viszonylag  jó az oktatási  helyzet;  egy főiskolával,  hat  középiskolával,  22 elemi  iskolával 
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rendelkezik. Biztonsági tekintetben is kedvező volt a helyzet az országos átlagnál, azonban a 

tartomány  rendkívüli  etnikai  és  politikai  fragmentáltsága  magában  hordozza  a  biztonsági 

helyzet rapid romlásának lehetőségét. Központjuk Dósi járás a Kaján folyó völgye. A pastu 

lakossága 5 %, ők északon élnek. A mintegy 5 % üzbég keleten él. Mivel a pártok egy része 

az etnicizmus és a regionalizmus alapján szerveződik,  az etnikai fragmentáltság,  mint már 

említettem  politikai  fragmentációt  eredményez.  A  modern  politikai  pártok  mellett 

megtalálhatók az egymással csatározó veszélyes etnikai milíciák, etnikai vagy vallási alapon 

szerveződő pártok, olyanok is, amelyek a jelenleg hatályos afgán párttörvénnyel ellentétesen 

fegyveres kötődésűek, vagy milíciákat tartanak fenn

  

A biztonsági helyzet romlásának egyik oka az, hogy a tartományon keresztül vezet az 

észak-déli kábítószer, illetve fegyvertranszfer útvonal. Ma már nem az Iránon, Törökországon 

keresztül  jut  el  a  legtöbb  kábítószer  Európába,  hanem  Badaksánon,  Tádzsikisztánon  át, 

legalábbis  a  kábítószernek  az  a  része,  ami  hozzánk  érkezik.  Tehát  ebből  a  szempontból 

Baghlan tartományban a biztonsági helyzet  romlására lehet számítani.  Ezt mutatja,  hogy a 

legszörnyűbb,  legtöbb  halálos  áldozattal  járó  öngyilkos  merénylet  tavaly  november  6-án 

Baghlanban történt, 130 halálos áldozat, köztük 6 országgyűlési képviselő halálával.

Választások, demokrácia projekt 

2005-ös  törvényhozási  választásokon  a  legtöbb  kizárás  háborús  bűnökért, 

szabálytalanságokért Baghlan tartományban történt. Most kezdődött meg a felkészítés a 2009-

ben esedékes választásokra - 2009 elején elnökválasztások esedékesek, mert 2004-ben voltak 

utoljára. Az is igaz, hogy 2005 szeptemberében voltak törvényhozási választások is - nemcsak 

parlamenti,  mint  itt  a  tájékoztatóban  volt.  A  parlament  alsóházi  és  tartományi  tanácsi 

választások  nagyon  fontosak,  amelyek  szintén  2009-ben  esedékesek.  A  probléma  ott 

jelentkezik, hogy ezeket már a nemzetközi közösség segítsége nélkül az afgán kormánynak 

magának kell megrendezni. Számolnunk kell a korrupcióval is; a kormány hatástalanságának 

javulása ezért sem várható.

A választások a magyarhoz hasonló vegyes  rendszerben valósulnak meg,  tehát egyéni 

választókerületek  illetve  országos  lista  keretében;  nem lesznek  tartományi  listák.  Nagyon 

fontos  és  egyértelműen  progresszív  lépés,  hogy  egyáltalán  megvalósulnak  a  választások. 

Alapítványunk  éppen  ezért  nagyon  fontosnak  tartja,  hogy  a  választások  után  legyen  jó 
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kormányzás, mert csak így van biztonság.  A kialakuló kormányzást úgy kell elképzelni, mint 

a piramist, ahol a kormányzás van fölül, és a két talpa a biztonság és a rekonstrukció, ilyen 

sorrendben, és nem fordítva.

A  politikai  pártoknak,  mint  modernizáló  erőknek  a  megerősödését  nagyon  fontosnak 

tartjuk,  2006-tól  a  Külügyminisztérium  NEFE program támogatásában  országos  projektet 

valósítottunk meg az afgán politikai pártok kapacitásának bővítésére - akkor 81 bejegyzett 

politikai párt volt, amiből 78 vett részt a projektben - mintegy 600 pártaktivistát képeztünk ki. 

Ezt a projektet az UNAMA támogatásával folytattuk 2007-ben is, most pedig az ICTD-vel, 

Gyarmati István nagykövet úr kitűnő intézetével, Tóth Zoltán úr által és Zsufa István nevével 

fémjelzett  kelet  és  közép-európai  választási  szakértők  egyesületével,  olyan  komplex 

demokrácia projekt csomagot szeretnénk megvalósítani, aminek az egyik eleme a képviselők 

képzése. A parlament két háza a nyolc baghlani alsóházi, a két baghlani szenátori és a 14 

baghlani tartományi képviselő kapacitásbővítése van folyamatban. Képzésük afganisztáni és 

magyarországi színhelyeken történik.

 

A baghlani tartományi  választási  központ kiépítése az országos választási  bizottsággal 

összhangban megkezdődött,  természetesen az országos választási  bizottsággal  maximálisan 

koordináltan  gondoljuk  megoldani,  elsősorban  kapacitásbővítésre  helyeznénk  a  hangsúlyt. 

Október  15-én  kezdődött  a  választói  névjegyzék  összeírása  elméletileg;  gyakorlatilag  ez 

minden tartományban a biztonsági helyzet és a földrajzi viszonyoknak megfelelően máskor 

kezdődik. Baghlan tartományban november 4-én ezúttal személyi igazolvány alapú lesz, míg 

a  2005-ös  választásokon választási  igazolvány alapú volt,  ami  rengeteg  visszaélésre  adott 

alkalmat. Biometriai azonosítás alapú lesz, ez a visszaéléseket minimálisra redukálja, és egy 

későbbi népesség-nyilvántartás alapjául is szolgálhat, a felnőtt lakosságot illetően. Továbbra 

is probléma, hogy a születéseket nem regisztrálják, az állampolgárok akkor kapnak személyi 

igazolványt, amikor életükben először találkoznak a törvénnyel, beíratják őket iskolába, vagy 

katonai  szolgálatra  jelentkeznek,  tehát  egészen  eltérő  életkorukban  és  élethelyzetekben. 

Népszámlálás  mindeddig  nem  történt;  ez  megnehezíti  a  munkát,  de  még  egyszer 

hangsúlyozom, hogy alapvető paradigmaváltásra van szükség, mint ahogy alapvető politikai 

stratégiai váltásra is szükség van.
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Tapasztalatok 

Én  az  afganisztáni  biztonsági  helyzet  romlásának  okát,  a  kormány 

működésképtelenségének okát abban látom, hogy:

• a bonni konferenciánál nem lettek jól lerakva az alapok, 

• az országban működő releváns politikai  erőket nem vonták be a rendezési 

folyamatba, csak az ország realitásától elszakadt mujahid csoportokat. 

Azokat hozták vissza a hatalomba, akik nem közvetlen résztvevői, csak részesei és okai a 

válságnak és a problémának. Tehát stratégiaváltásra van szükség, egy új bonni konferenciára 

van szükség az összes releváns afgán belpolitikai erő transzparens részvételével. Továbbá úgy 

gondolom nem a bonni hátsó szobai alkuval, az összes regionális belső hatalomi szervezetek 

és az összes szomszéd ország bevonásával, és a jobb kormányzati demokrácia projekteknek az 

előtérbe helyezésével lehet a helyzetet jobbá, szabályozottabbá tenni.  Hiszen nagyon kellenek 

az iskolák, de ha a tálibok felgyújtják az iskolát, lefejezik a tanárokat, eltiltják a tanárnőket az 

oktatástól, megfenyegetik szülőket, hogy ne küldjék gyermekeiket a kormány iskoláiba, akkor 

semmit  nem  ér  el  Afganisztán.  Tehát  demokrácia  és  jobb  kormányzás  -  ebben  látom  a 

megoldás  kulcsát.  Sokan  megnyerhetetlennek  tartják  a  háborút,  én  azt  mondom,  ha 

átstrukturáljuk az alapoktól, még nincs minden elveszve, de a 24 óra 59. percében vagyunk.

Dr. Kiss Zoltán: Magyar segítség az afgán mezőgazdaság és élelmiszeripar 

fejlesztése területén

Bevezető

Nagyon sok kérdés felmerült már itt az elején, azt hiszem ezekre gyorsan válaszolnom is 

kell. Tehát Kiss Zoltán vagyok, az FVM-ben dolgozom. Egy évvel ezelőtt azért nem jöttem, 

mert a konferencia előtt egy nappal érkeztem haza Afganisztánból. 

Mit és hogyan tettünk, teszünk

Először  azért  arról  szeretnék  beszélni,  hogy egyáltalán  az FVM hogyan is  vesz  részt 

ebben a programban és természetesen arról, hogy milyen forrásokat használtunk fel eddig. Én 

két évvel ezelőtt kaptam a megbízatást a miniszter úrtól, hogy vegyünk részt az afganisztáni 
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újjáépítési programban. Elég nagy szabadságot és hatáskört kaptam, ami viszonylag ebben a 

projekt  kivitelezési  környezetben,  amiben  dolgozunk  rendkívül  fontos  –  főleg 

Afganisztánban.

 A  projekt  struktúránk  rendkívül  egyszerű,  viszonylag  kis  létszámú  szakértővel 

dolgozunk, egyelőre nincs kint állandóan kollegánk, két-három hetes látogatásokat szoktunk 

szervezni.

 Természetesen ezt úgy tudjuk megtenni, hogy:

• A katonai állománnyal rendkívül szoros és rendkívül jó a közreműködésünk, 

ők  a  projektjeinket  -  természetesen,  amelyek  elsősorban  olyan  jellegű 

képzésekre vonatkozik, amit képzettségük alapján nyomon tudnak követni - 

ők gondozzák; ez rendkívül jól működik.

• Tekintélyes afgán munkatársi létszámmal dolgozunk együtt,  akik egyrészt a 

vízügyi  hivatal  munkatársai;  a  másik  csoport  pedig  Baghlanban  működik, 

Afganisztán egyetlen sajtüzemében, amit a hollandok hoztak létre. 

• Itt  szintén  van  egy  20  fős  munkatársi  csapat,  akivel  az  állategészségügyi 

programot hajtjuk végre.

Néhány szó a projektekről:

Gabonakérdés

Én az előadásomban háromféle témakörről szeretnék beszélni, az egyik váratlanul jött, 

engem is meglepett, hogy ezzel most kell foglalkozni. Ha valaki rendszeresen olvassa a zöld 

újságot, a Világgazdaságot, annak az utolsó oldalán van jelenleg egy cikk arról, hogy afgán 

légihíd épül. Ezt a problémát egy angol intézet vezette föl, mégpedig annak kapcsán, hogy 

nagyon sürgősen 400 millióért gabonát kell vásárolni, és ezt Afganisztánba le kell szállítani. 

Ez a légihíd - kapacitását, szervezését, stb. tekintve - a 48-as berlini esethez hasonlítható. 

Előadásom első részében tehát a gabonakérdéssel foglalkoznék, míg az előadásom másik 

részében a projektekről, - projektek alatt itt állategészségügyi, növénytermesztési, ezen belül 

öntözés  és  vízgazdálkodással  kapcsolatos  projektekről  –  adnék  rövid  tájékoztatót.  Ezt 

követően  nagyon  röviden  érinteném  azt,  hogy  mi  a  következő  lépés,  mik  a  harmadik 

generációs projektek.

A számszerűségről annyit, hogy eddig elköltöttünk 45 millió Ft-ot az állategészségügyi 

projektre,  61  millió  Ft-ot  a  vízgazdálkodási  projektekre,  amelyek  görög finanszírozásúak, 
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tehát a görög kormány adta ezt, természetesen úgy, hogy előtte be kellett adni, mire fogjuk 

felhasználni.  A 2008-as keretből már  elköltöttünk 30 millió  Ft-ot,  ami nagyon szerencsés. 

Most  valahogy  jól  alakultak  a  dolgok,  -  tudniillik  200  ezer  dollárról  van  szó  -  két 

folyamszabályozási projektre megkaptuk a pénzt, a 31 millió Ft-ot. és ez a pénz kint van Pol-

e-Khomriban  készpénzben  -  azt  tudni  kell,  hogy  Afganisztánban  csak  készpénzzel  lehet 

fizetni; tehát banki átutalás nincs.

Nézzük meg az első táblázatot17. Afganisztánban a fő táplálék a gabonaféle és ezen belül 

a búza. Erre épül az emberek alapvető élelmiszerhányada; ha nem jutnak hozzá, akkor óriási 

problémák vannak. Az egy főre jutó fogyasztás a legmagasabb a világon, kb. 160 kg/fő. A 

világátlag kb. ennek a fele, vagy még annyi  sincs. Miért mutattam meg ezt? (a táblázat a 

2007-es  adatokat  közli,  2008-as  még  nincs).  Meg  kell  nézni,  hogy  mekkora  a 

termésingadozás. Annak ellenére, hogy az öntözött terület rendkívül jelentős, 3 millió hektár, 

és kb. 3 millió hektár a száraz művelési  terület.  Most 2008-ban volt már egy több mint 2 

milliós  deficittel  járó év,  utána 2006-ban is  volt  egy kb.  1 milliós,  majd ha megnézzük a 

fogyasztási  táblázatot,  ebből  megállapíthatjuk,  hogy  már  5  év  alatt  is  látható  a 

termésingadozás.  A későbbiekben  visszatérek  2008-ra;  miért  van  ez  a  helyzet,  miért  kell 

Afganisztánban légihidat létesíteni.

 

A táblázatból látszik, hogy búzából legalább 4 millió tonnára lenne szükség, ez 2007-es 

adat. Ezt meg kell termelni, hiszen ez a minimális fogyasztási igény. Ezt már 2007-ben - ami 

jó év volt - sem termelték meg, vetőmagból is elengedhetetlen lenne a 300 ezer tonna. De itt 

azt is figyelembe kell venni, Afganisztánban a veszteséget külön szerepeltetik, ez kb. 15 %-

os. Itt a megtermelt gabonának a 15 %-a betakarítás után gyakorlatilag tönkremegy.  Tehát 

még  a  2007-es  évben is  500 ezer  tonnás  hiány lépett  fel,  ebben az  évben kb.  a  2004-es 

termésszintet  lehet prognosztizálni.  Ez azt jelenti,  hogy Afganisztánnak kb. 2 millió tonna 

kenyérgabona  importra  mindenképpen  szüksége  van.  Az  a  tény,  hogy  most  légihídon 

keresztül kell behozni, számomra rendkívül meglepő. Ennek a cikknek két üzenete is van; 

egyrészt,  hogy  márciusban  már  a  szakemberek  tudták,  hogy  mi  várható,  hiszen 

Afganisztánban  a  téli  csapadék  kevés  volt.  Ezek  szerint  az  állam a  hiány  pótlására  nem 

készült fel.

17 Lásd: 1. számú melléklet, 17. ábra és 18. ábra
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A  másik  számomra  még  megdöbbentőbb.  Hét  éve  foglalkozunk  Afganisztánnal, 

újjáépítéssel, és ez a gabonakérdés semmiféle prioritást nem kapott. Én még nem találkoztam 

vele, sőt azt is el tudom mondani,  hogy augusztusban Kabulban a legnagyobb donornak a 

fejlesztési szakértőjével volt egy megbeszélésünk, éppen azért, hogy ezt a viszonylag jelentős 

baromfi és vetőmag projektünket megbeszéljük. Teljesen másról beszéltek, a gabona szóba se 

került, mint fejlesztési probléma, és egyáltalán fejlesztési terület. Én teljesen meglepődtem. 

Tehát a mezőgazdaságnak, azon belül is a gabonatermelésnek egyértelmű, hogy prioritást kell 

élveznie,  nem azért,  mert  ezt  én képviselem, egyszerűen a számok alapján; és az említett 

újságcikk alapján, de hát majd nyilvánvaló fogunk erről többet olvasni.

Vízgazdálkodási projekt 

Itt a víz kérdése, az öntözés. A víz szétosztása gravitációs úton megy, és gyakorlatilag 

semmiféle  eszközhasználat  nincs.  Egyébként  az  afgán  mezőgazdaságra  jellemző,  hogy 

nincsenek eszközök. Megítélésem szerint az újjáépítés szó a mezőgazdaság tekintetében nem 

egy helyes kifejezés, mert nincs mit újjáépíteni, az mindig ilyen volt. Itt jön az egyik nagy 

probléma,  a  tavaszi  olvadás,  mely igen nagy károkat  tud okozni  településeken is,  tehát  a 

lezúduló vízmennyiség komoly károkat okoz évente. Ezeket a csatornákat karban kell tartani, 

mert ha ezt nem teszik meg, a leülepedett földet, iszapot nem termelik ki, akkor az öntözhető 

terület jelentősen csökken. Több esetben új csatornarészeket kellett kiásatni, mert a tavaszi 

olvadás egy fő csatornát teljesen elzárt, helyreállítása kézi erővel lehetetlen volt. Ez egy másik 

vízgazdálkodási  probléma  Afganisztánban.  A  völgyek,  mezőgazdasági  területek  többsége 

szűk folyó völgyekben helyezkedik el, itt a folyóknak a mozgási energiája óriási, áradásoknál 

a víz szintje gyorsan megemelkedik, hatalmas köveket görget a medrében. 

A parcellákat  nem lehet  megközelíteni  útról,  tehát  itt  Afganisztánban a gépesítést  azt 

felejtse el mindenki, szó sem lehet, nagyon jó, hogyha keskeny ösvényeken be lehet menni, és 

a vizet így csörgedeztetik. A burgonyatermelés igen kedvező - ez engem is meglepett - ilyen 

gyönyörű  burgonyát  talán  Hollandiában  lehet  látni;  burgonyabogár  nincs,  de  betegségek, 

sincsenek, óriási a termés. 

Mit  lehet  tenni?  Ahhoz,  hogy  az  öntözőcsatornába  víz  kerüljön  egyrészt  egy 

zsiliprendszert  létrehozni,  mellyel  meg tudjuk emelni  a  vízszintet  akkor,  amikor  esetleg  a 

csatornával is tudjuk szabályozni, hogy a mellékcsatornákba bekerülhessen a víz.

. 
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Ez egy másik probléma, gyakorlatilag, amit már érintettem az időszakonkénti rengeteg 

víz,  az  árvizek.  A  hegyről  lezúduló  víz  nagy  mennyisége  az  öntöző  főcsatornának  a 

nyomvonalát követve a gyalogátkelésre és a könnyű járművek működését szolgáló hidakat 

sok esetben teljesen tönkre teszi. A magyar fél is épített völgyhíd jellegű építményt. Amit mi 

építettünk olyan struktúrájú, mint a Kőris-hegyi, attól lényegesen kisebb, de nagyon hasznos, 

emellett több száz hektár föld művelését is biztosítja.

A másik feladat volt  a 9 km-es csatorna mélyítése.  Azzal, hogy több mint 1 méterrel 

mélyítettük a csatornát,  egy kétezer hektáros terület vált öntözhetővé. 

Szintén készült árvízvédelmi töltésfal az áradások ellen, ez egy széles körben használatos 

technika, amikor dróthálós keretbe követ töltenek be, így rendkívül stabil erős fal keletkezik. 

Ezt azon a területen építettük fel, ezzel a 300 m hosszú fallal egy 500 ha-s területet és 3-4 

falut védtünk meg.

 

Az  állategészségügyi  projektünk keretében  kollegáink  állatgyógyászati  feladatokat 

látnak  el  és  az  állattartással  kapcsolatos  egyhetes  képzéseket  tartottak,  illetve  továbbra  is 

tartanak.

Másik  része  volt  a  programunknak  az  állatok  egészségének  felmérése  és  azok 

nyilvántartása.  Természetesen  ennek  csak  akkor  van  értelme,  ha  tudjuk  pontosan,  hogy 

melyek  azok az állatok,  amelyek  betegek,  tehát  erre alkalmazni  fogunk egy számítógépes 

nyilvántartást.

Befejezés 

A  jövőről  annyit  szeretnék  megemlíteni,  hogy  egy  150  ezres  csirketelepet  fogunk 

létrehozni,  annak a tanulmányterve elkészült,  és  egy gabona -  elsősorban búza -  vetőmag 

fenntartó és szaporító állomást. Mind a két projektet a jövő évben tudjuk elindítani.

Dr. Kuti Ferenc hozzászólása:

Megérte  megvárni  az  egy  évet  ezért  a  tájékoztatásért,  hiszen  valójában  nem túl  sok 

minden jön át e területről. Bár az, ami az árvédelmi védekezés tekintetében a magyarok által 

végzett munka, illetve a sajtcentrumnak a hírei, ezek hellyel - közzel megjelentek a médiában, 

erről hallottunk. Jó hallani arról, hogy milyen körülmények között és hogyan dolgoznak az 

agráriumban dolgozók Afganisztánban. Igen fontosnak tartom - és erről jó hallani – hogy a 
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képzések megvalósításában a  résztvevők aktívan  vesznek részt.  A képzők is  igen komoly 

munkát  igyekeznek  végezni,  hiszen  eddig  a  különböző  területeket  bemutatók  szinte 

mindenhol arról szóltak, hogy nem csupán viszünk valamit,  de tudást is szeretnénk átadni, 

tudást is szeretnénk itt hagyni, tehát ezzel én úgy gondolom, sokfajta hasznot tudunk hajtani.

Dr. Király László és Fodor Péter: Missziós feladtok védelemgazdasági szempontból

Bevezető

Dr. Király László:

Sok  konferencián  részt  vettünk,  és  úgy gondoltuk,  meghallgatva  az  előadásokat,  egy 

tisztességes  demokráciában  minden  pénzzel  el  kell  előbb-utóbb  számolni,  ezért  a 

Hadtudományi  Társaságban  célul  tűztük  ki  azt,  hogy  a  2008  évi  központi  rendezvény 

keretében  konferenciáján  áttekinti  a  missziós  feladatok  teljesülését  a  védelemgazdaság 

szemszögéből.

Jelen  pillanatban  persze  nem akarjuk  a  két  napos  konferenciának  a  teljes  anyagát  itt 

előadni,  ezt  nem is  lehet,  ezért  csak  néhány  képet  fogunk  belőle  felvillantani,  amit  úgy 

gondoltuk, hogy visszaigazolják a mi eredeti koncepciónkat. És előre elnézést kérünk, hogyha 

itt  néhányaknak  ismerős  lehet  néhány  kijelentés,  hiszen  olyan  nagy  tisztelettel  említendő 

előadóink voltak ezen a konferencián, mint Szenes tábornok illetve úr, vagy a Snell tábornok 

úr,  aki  a  Bundeswehr  főszemlélőjének  a  gazdasági  helyettese  volt,  illetve  hát  hazai 

egyetemekről, nem akarok itt neveket felsorolni.

A konferencia főbb irányai és főbb megállapításai 

Célkitűzésként hármas szlogent próbáltunk megfogalmazni: 

• egyáltalán ez a missziós tevékenység tekinthető-e úgy, mint egy beruházás, 

beruházás a jövőbe,

• az elegendő biztonság az hogyan valósítható meg minimális költséggel, mert 

a források azok ugye tudjuk mindig és mindenütt korlátosak, és a

• harmadik pedig az,  hogy a piaci  viszonyok,  mármint  a mi  általunk ismert 

piaci  viszonyok  alkalmazhatók-e  egy  olyan  környezetben,  ahol  egyáltalán 
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nincs piac, illetve hát az adott országnak a korrupciós indexe még a mienknél 

is rosszabb egy kicsit.

 

A missziós  feladatok  nagy feladatok,  óriási  számok röpködnek,  hiszen dollár  és euró 

milliókról és milliárdokról hallunk esetenként, és akkor megjelenik a Magyar Köztársaságnak 

a néhány száz vagy néhány tízmilliója.  Az a kérdés ezek, hogy rendezhetők össze valamiféle 

konzisztens egésszé – amivel a saját részvételünket tudjuk értékelni. A konferencia folyamán 

ezekre a kérdésekre részben kaptunk választ, részben nem kaptunk választ.

 

Általános problémák voltak, - az kiderül ki, hogy a kollegák, németek, csehek hasonló 

problémákkal  küzdenek,-  hogy a  nemzetközi  közösség,  és  erről  a  Hamikus  úr  bőségesen 

beszélt, megpróbálja a korszerű piaci alapú társadalom felépítését Afganisztánban. 

 De látszik, hogy itt:

• önmagában több kultúra jelenik meg;

• vannak  országok,  amelyek  amerikai  tengeren  túli  jogrendet,  jogfelfogást 

képviselik, vannak országok, amelyek a kontinentális jogfelfogást képviselik, 

ez már eleve összecsiszolandó valami, és hát

• a japán kultúra az, pedig szintén egy harmadik elem ebben.

 

Ezzel együtt tudjuk azt, hogy a NATO egyre nagyobb mértékű elkötelezettséget vállalt 

ezen a területen18,  szerencsére nem írtunk fel számokat,  mert a mi előadóink számai azok 

garantáltak, szigorúan a létszámokról beszélek, garantáltan nem egyeznének azzal, mint amit 

például itt a jelen konferencia beharangozójában szerepelnek

. 

Fodor Péter:

Az elején volt elveiben már volt szó, hogy a NATO milyen erőforrásokkal rendelkezik 

különböző feladataihoz.

A NATO rendelkezik:

• költségvetéssel  egyre  növekvő  mértékben,  különösen  a  szövetségi 

béketámogató műveleteknél19;

• állandó és egy telepített infrastruktúrája, illetve rendelkezik;

•  saját humán erőforrásokkal.

18 Lásd: 1. számú melléklet, 19. ábra
19 Lásd: 1. számú melléklet, 20. ábra
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Természetesen ezek önmagukban nem elégségesek egy misszió esetében, mint az ISAF. 

Ha az kérdezzük a szövetség béketámogatói berkein belül mekkora részt hasított ki az ISAF. 

2006-ban egy kicsivel több, mint a felét tette ki, egyrészt maga az összeg is egyre nagyobb 

volt évről évre, jelentősen emelkedett, 2008-ban már több mint 80 %.

Dr. Király László:

Az  elszámoláshoz  egy  jó  könyvelő  megpróbál  mérleget  készíteni.  A  mérleg  egyik 

oldalában kerülnek  a  nagyon  könnyen  és  jól  számszerűsíthető  veszteségek és  kiadások,  a 

veszteség  az  ember  veszteség  az  pénzben  nem mérhető,  a  kiadások  azok  mérhetőek,  az 

eredmények azok pedig nehezen számszerűsíthető externáliák. 

A  nemzetközi  közösségben,  a  NATO-ban  azok,  akik  tervezéssel  foglalkoznak  úgy 

döntöttek,  és  bukaresti  csúcson  határozatot  hoztak,  hogy  az  egyértelműbb  eredmények 

értékelése érdekében - a ma még nem lévő mértékek és mérőszámok, kidolgozását meg kell 

oldani  -  ami,  a  jövőbeni  döntéseket  megalapozó  elemzések  elkészítését  lehetővé  teszi. 

Ezeknél  csak  orientációképpen  hasonló  fogalmak  merülnek  fel,  amiket  majd  valamilyen 

módon számszerűsíteni kell. Ismerve ennek a problémának a metodológiai nehézségét, hozzá 

még a NATO-ban folyó tervezésnek időnként konszenzusra törekedő nem mindig túl gyors 

folyamatát,  félő,  hogy  a  következő  csúcsra  nem  fognak  előállni  ezek  a  mértékek  és 

mérőszámok,  olyan  formában,  hogy ez használható  legyen mindenki  számára,  és  innentől 

úgymond a részvételek jobban összehasonlíthatók legyenek.

 

Az  előzőek  kapcsán  az  a  következtetés  adódott, hogy  egy  katonai  misszió 

hatékonyságáról csak azután beszélhetünk, hogyha: 

• létezik egy világos politikai koncepció, amihez az összes szükséges erőforrást 

megtervezik és hozzárendelik, 

• a katonai és nem katonai intézkedéseket már a kezdetektől egy közös nagy 

stratégiához illeszkedő részstratégiákba kell összefogni, amit

• a helyzetváltozásnak megfelelően flexibilisen és időbeni késlekedés  nélkül 

kell  megvalósítani,  ezt  megfelelő időben kell  alkalmazni,  mert ami  későn 

jön, az biztos, hogy veszteséget okoz.

 Úgy gondoljuk, hogy a magyar PRT a maga helyén ezeket az elveket - az előadásokból 

így mérhető le - jól alkalmazzák.
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Befejezés

Úgy tűnik,  hogy Magyarország  azokat  a  kis  pénzeket,  ami  rendelkezésre  áll,  elég  jó 

hatásfokkal próbálja meg felhasználni, és kihasználja azt, a hatást, ami ezekben rejlik. Nem a 

magyar tsz szervezést kívánnám dicsérni, de a 80-as években volt a magyar mezőgazdaságnak 

egy olyan  csúcsidőszaka,  amikor  ez  a  gesztorszervezés  nagy sikereket  ért  el.   Nálunk az 

előadók ajánlották, javasolták, hogy ez a gondolkodás valamilyen formában átvihető, átviendő 

az adott országba, mert ennek lehet olyan pozitív hazai hatása, amit itthon is el lehet, el lehet 

adni. Tudunk közvetlen szolgáltatásokat kivinni az adott helyre, ez itthon munkahelyet teremt, 

illetve olyan további referenciákat  adhat,  amit  adott  esetben más,  az adott  országnál jóval 

fejlettebb országokban is el tudunk adni.

Dr. Katona Magda kiegészítése:

Saját  tapasztalatom  alapján,  ami  a  nőket  illeti  a  válaszhatóság  kérdésében,  ezzel 

olyannyira vissza lehet élni.  Nemcsak az állam tudja kinevezni, márpedig te leszel a jelölt és 

kihajtják a jó  népet,  hogy márpedig  rá  szavaztok.  A háborús  bűnökért,  emberiség  ellenes 

bűnökért kizárt hadurak is a maguk helyettesítőit kijelölik és el is küldték. Itt a demokrácia 

csapdáira rá szeretnék mutatni, hogy támogatjuk, bátorítjuk a nőket, és közben a nyíltan a már 

ismert hadurak, ismert iszlámiszák helyett kevésbé ismert iszlamistákat támogatnak, és sok 

esetben a legszélsőségesebb, legagresszívebb iszlamistáknak a legjobb helyettesítői a nők. A 

mi tartományunknál Baghlannál ha megnézzük a nyolc alsóházi képviselőt, ugye kötelezően 

negyedük nők, nekik könnyebb bekerülni a női kvótáról, ugye alacsonyabb teljesítménnyel be 

lehet  kerülni,  ezért  a  férfi  képviselőjelöltek  tüntettek  a  jogaik  védelmében,  a  nők pozitív 

diszkriminációja illetve a saját hátrányos megkülönböztetésük miatt. Tehát erre vigyázni kell, 

a választási projektnél minden egyes járásban ugye most már Baghlanban a korábbi 11-ből 15 

járás lett 2005-től, mind a 15 járásban külön női felelős lesz, a női választási szakértőknek a 

női választók megközelítése női problémákra külön képzést tartunk. A politikai pártprojektbe 

is mindig volt – adoptáltuk - nőfelelőseinek, és női aktivistáinak is projekt. 

Nagyon  érdekes  volt,  amikor,  ki  lehet  találni,  hogy  mely  pártok  voltak  azok,  akik 

nőfelelősként a pártképzésre férfiakat küldtek azzal,  hogy ugyan férfi,  de felvállalta a nők 

problémáját,  és lelkiismeretes nőfelelőse a pártjának. Tehát ez egy nagyon hosszú és lassú 

folyamat, én ha nem Afganisztánról lenne szó, én a magam részéről, már azt hogy nőkérdés a 

diszkrimináció formájának tartom. Ha engem valaki nagyon meg akar sérteni személyemben, 
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elég  nőnek  nézni,  pl.  kapok  olyan  megjegyzést  a  Hadtudományban  vagy  a  Honvédségi 

Szemlében megjelent egy-egy cikkem, hogy egy nő ilyenekkel foglalkozik, ez a legnagyobb 

sértés. Én Afganisztánban is legszívesebben, ahol lehet, összeültetem a nőket, férfiakat, ez 

bizonyos  pártképzési  projektekkel  lehet,  más  projektek esetén teljességgel  lehetetlen,  és a 

helyi hagyományok gyökeres felrúgását jelentené. Ezt maximálisan tiszteletben kell tartani.

Kovács Imre: A NATO műveleti kommunikációs stratégiájának változása az 

afganisztáni tapasztalatok alapján

Bevezető 

A bemutatkozás mellé talán annyit, hogy vízügyes múltamat erősítve, másfél évig még 

parancsnokként  dolgoztam  Szentesen,  előtte  vizet  tisztítottam  nálam  jóval  öregebb 

eszközökkel, de hatásosan végeztük a dolgunkat.

Nagyon  örülök  neki,  hogy  Afganisztánban,  de  a  NATO  műveletek  során  újra,  mint 

különleges képesség megjelent ez a dolog, hanem annak is, hogy különösen a civil szférában 

is, nagyon fontos markáns területté vált. Azért köszönöm a lehetőséget, hogy ma itt lehetek, 

és tájékoztatást adhatok a NATO műveleti kommunikációjáról, mert, hogy nemcsak a NATO 

műveleti kommunikációja, hanem a NATO kommunikáció maga is egy óriási változáson esett 

át napjainkban.

 Az előadásomat három lényeges pont köré szeretném csoportosítani:

• a kommunikáció helye, szerepe, értelmezése illetve alapelvei;

• a NATO műveleti-kommunikáció alapelvei valamint;

• Változások  a  műveleti  kommunikációban  (NATO  a  kommunikációs  kérdések 

változtatásával kapcsolatos direktíváját 2007. szeptemberben vezette be).

A NATO kommunikáció alapelvei

Ez gyakorlatilag nem különbözik markánsan Koszovóban, nem különbözik Irakban, nem 

különbözik  Afganisztánban.  Az  afganisztáni  kommunikáció  hatására  azonban  lényeges 

változásokat hozott a NATO-ban, és ezeket a változásokat szeretném szintén közreadni. A 

NATO az afganisztáni  tapasztalatok  alapján számos  kríziskommunikációhoz,  válságokhoz, 
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műveleti  feladatokhoz  kapcsolódó  területen  változtatott  a  szabályzórendszerén.  Alapvető 

kérdés  volt  az  a  NATO-ban,  hogy  a  nyilvánossági  feladatok  megoldását  parancsnoki 

feladatként  tekinti.  Tehát  a parancsnoknak nem lehetősége,  hanem kötelessége,  hogy éljen 

ezzel  az  eszközzel  és  azt  használja  is.  Alapvetően  gyakorlatilag  a  hatékonyságon  van  a 

hangsúly,  és  az  hogy  egyfajta  teljes  koordinációban  valósuljon  meg  ez  a  nyilvánossági 

tevékenység. Minden vezetői szinten, a feladat végrehajtásának a sikerének tekintik azt, hogy 

a kommunikáció jó legyen. Fogalmi meghatározásokat - elnézést, ha néha túl szabatosra, túl 

magyartalanra sikeredne - szerettem volna pontosan a fordításokat minden esetben az angol 

előadás anyagomból áttenni úgy, hogy érthető legyen. 

Az alapelvek vonatkozásában szeretném felhívni a figyelmet az alábbiakra:

A  nyilvánossági  kapcsolatoknak  alapvető  kérdése  a  helyt  álló  információ  továbbítás 

gyorsaságának biztosítása. 

 Ezen belül szükséges biztosítani:

• a hitelességet;

• a  hatékonyságot,  a  maximális  információ  megszerzésének  szükségességét 

minimális időkiesés mellett illetve;

• az azonos mérce elvét.

Az  alapelvek  további  részét  képezi:  a  közzétett  információ.  Következtetése  legyen 

egybehangzó;  mindenkor  figyelemmel  kell  lenni  a  műveletek  biztonságára, illetve  a 

műveletben résztvevő szervezetek nemzeti érzékenységére és tisztelettel kell fordulni a helyi 

kulturális környezet felé.

     

Változás igénye, irányai

Az alapelvek tartalmának újszerűségét megismerve talán rögtön választ is kapunk arra a 

kérdésre, hogy mi miatt történt változás a NATO kommunikációjában. A 2007. szeptembere 

óta  Direktívájában  is  megváltozott  elveknek  alkalmazását  egyértelműen  a  hatékonyság 

növelése igényelte.

 A NATO műveleti területeken alkalmazásai során igényként jelentkezett:

• a napi békefeladatok ellátása során nyisson a társadalom felé;
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• ne  csak  a  társadalmat  az  egyetlen  kommunikációs  jól  használható 

csatornáján,  a  médián  tájékoztassa,  hanem keressen  újabb  csatornákat  és 

használja ezeket a csatornákat;

• szólítsa  meg  a  társadalom  többi  szegmensét,  hisz  számos  olyan 

véleményformáló célcsoport található, (célcsoport szegmentáció során olyan 

elemek  találhatók  a  társadalomban,  amelyhez  üzenetek  hatékonyabban 

továbbítása csak direkt módon kommunikálva érhető el).

Emellett  a  megváltozott  komplex  környezetről  is  beszélünk,  egy  olyan  világról,  ahol 

felgyorsult  az  információáramlás,  amely  azt  jelenti,  hogy  egy  lokális  hír  könnyen  lehet 

világméretű  információ,  világméretű  szenzáció,  és  ennek  a  sebessége  ma  már  percekben 

mérhető, és ennek a továbbítására elegendő egy laptop, egy vezeték nélküli kapcsolattal, ami 

bárhol  a  világon,  ha műholdas  kapcsolattal,  rendelkező telefonnal  meg tud oldani  a  helyi 

tudósító. Erre fel kell készülnie a NATO-nak is.

A  lehetőségek  tárháza  lehetővé  teszi20 a bemutatott  pillérek  adta  lehetőségek 

alkalmazását.  Figyelembe kell venni a NATO kommunikációnál, azt, hogy gyakorlatilag a 

tömegkommunikáció  a  médiakapcsolatok  fő  kérdése,  a  belső  kommunikációnál  be  kell 

kapcsolódni a parancsnoki tájékoztatási tevékenységbe. Minden NATO szervezetnek, minden 

NATO  parancsnokságnak  van  honlapja,  és  ezeken  a  honlapokon  az  információk 

magyarázattal találhatóak, háttérrel, egyéb tájékoztatással. E bő belső tájékoztatás egy vagy 

jelentős részét a public affairs struktúrára terhelték rá.

A  pillér  harmadik  tagjaként  jelentkező  a  társadalmi  kapcsolatok  leginkább, 

legmarkánsabban  megjelenő  része  a  civil  szervezetekkel,  kormányzati  szervezetekkel 

kialakított együttműködés kérdése.

 

A kommunikátorok és tevékenységük

A NATO tevékenységének szakszerű bemutatásánál igenfontos feladatot  teljesítenek a 

public affairs tisztek,  a szövetség tájékoztató tisztjei, nagykövetei.  Ezek a személyek saját 

területükön  a  NATO-t  reklámozzák,  a  NATO-nak  tesznek  reklámot,  a  NATO-nak  adnak 

tájékoztatást,  NATO információkat  továbbítanak,  nem pedig saját  nemzetükét.  Ez nagyon 

lényeges  alapelv.  Nagyon  fontos  a  hitelesség  kérdése,  hogy  ez  az  információ  abban  a 

felgyorsult  világban,  amely  körülvesz  bennünket,  lehetőleg  egy időben,  és  akkor,  amikor 

20 Lásd: 1. számú melléklet, 21. ábra
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kérik, érkezzen meg a végpontra, ezért a gyorsaság, az időtényező kritikussá vált. Ezt még 

többször sajnos hangsúlyoznom kell az előadás során.

Az  azonos  mérce  is  általánosan  elfogadott  alapelv.  Tehát  minden  szervezet  részére, 

azonos  alapinformációkat kell a kommunikáló személyeknek biztosítani, függetlenül attól, 

hogy mértékadó hetilapról, mértékadó ügynökségről,  - vagy bármilyen irányultságú, legyen 

az Greenpeace,  vagy legyen  az bármiféle  politikai  beállítottságú szervezetről  legyen  szó-, 

azonos mércét kell alkalmazni, azonos információ mennyiséget kell biztosítani.

  

Egybehangzóság,  következetesség,  és  egyeztetés  alapelv.  Ez szintén  lényeges  alapelv, 

három tényezővel. Gyakorlatilag arról van szó, hogy az üzeneteket egyeztetnie kell, tehát ha 

azt  mondja  a  parancsnok  helyettes  is  az  egyik  szervezeti  struktúrában,  mint  őneki  a 

beosztottja, azt mondja a logisztikai vezető, mint a törzsfőnök, vagy a törzsnek a különböző 

munkatársai, a parancsnoknak hasonló információ legyen a birtokában. Erre szolgálnak azok a 

különböző előzetesen elkészített és megfogalmazott anyagok, amely mindenki részére géppel 

biztosított formában is megküldésre kerülnek, abban az esetben, hogyha interjúkra, bármiféle 

médianyilvánossági feladatra sor kerül.

 

Szólni kell  arról is,  hogy az üzenetekben lehetnek minimális  eltérések is a különböző 

célcsoportokkal  való  kommunikáció  esetén.  Értem  azt  arra,  hogy  az  eltérések  nem  az 

üzenetek  tartalmában,  hanem  megfogalmazásában  vannak  jelen.  Tehát  másképpen  tudok 

előadni, és másképpen tudok tájékoztatni egy értelmiségi rendezvényen, mint vidéken, egy 

alulképzett, egy intézményben, vagy egy olyan általános iskolában, ahol gyerekeknek szólok. 

Ebből adódik az, hogy célcsoportok függvényében különböző módon kell megfogalmazni az 

üzeneteket.

Nagyon fontos a műveleti biztonság, de amellett az időtényező kérdésére is, amire oda 

kell figyelni. Csak azokat az információkat adjuk ki a NATO esetében, amelyek elsősorban 

megtörténtek. Tehát ne veszélyeztessem a művelet biztonságát. Az előző évtizedek során a 

NATO gyakorlatában számtalan példa volt arra, hogy beharangozta, hogy a NATO csapást 

fog mérni, ez information operation, amikor előre fenyegetem, sulykolom azt, hogy a NATO 

meg fog támadni, be fog avatkozni, a NATO alkalmazni fogja, közbe fog lépni, kikényszeríti 
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a  békét  stb.  Ma  a  public  affairsben,  a  tájékoztatásban  mindig  a  műveletet  követően 

megfogalmazott üzenetként jelentkezik. 

Nagyon  lényeges  dolog,  hogy  a  nyilvánossági  tevékenység  során  a  nemzeti 

érzékenységre,  nemzeti  sajátosságokra  figyelemmel  kell  lenni.  Afganisztán  és  az  Iraki 

művelet  is  ezt  bizonyítja,  ezt  igazolja,  hogy  adott  kultúrkörnyezetre  jellemző  hatásokat, 

jellemző elemeket,  ha nem veszünk figyelembe,  a hitelességét  veszti  a kommunikáció,  és 

maga az egész művelet is. 

Még néhány alapfogalom végezetül a public affairs taglalásakor. Három, de zömében két 

jelentősen markánsan elkülönülő kommunikációs stratégiát alkalmaz a NATO, ez általában az 

aktív és a passzív vagy reaktív, és hát van köztes szakasz is.

Gyakorlatilag  az  aktív  egy  generált,  hírgenerált,  mi  általunk  vezetett  kezdeményező 

kommunikációt jelent, a passzív általában reagálásokról szól. Arról szól, hogy mindaddig nem 

adok ki semmiféle, semmiféle tájékoztatást, amíg ez a nyilvánosság számára nem ismert. Ha a 

nyilvánosság megkérdezi, hogy mi a helyzet azzal a három sérült katonával ott az út szélén, 

akkor a NATO egyből az előre elkészített kommunikét ki fogja adni, és tájékoztatást fog adni. 

A passzivitás, itt is hangsúlyozom, nem a felkészületlenséget jelenti, nem azt jelenti, hogy a 

NATO-nak nincs válasza arra a szituációra, hanem azt jelenti, hogy NATO-nak van, de nem 

akar  generálni  mesterségesen  érdeklődést,  nyilvánosságot  kelteni  az  adott  szituációban. 

Általában  aktív  egy  segítő,  egy  sikersztori,  amikor  mi  szeretnénk,  hogy  megjelenjen,  és 

passzív  reaktív  kommunikáció  általában  krízishelyzethez  kapcsolódó  sztori,  áldozatokhoz, 

sebesültekhez, sikertelen esetekhez kapcsolódó információ.

 Tehát  közte  van  a  köztes  szakasz,  amikor  kiadok  egy  minimális  tájékoztatást,  nem 

tervezek  nagyobb  médianyilvánosságot  az  ügynek,  nem  hívok  sajtótájékoztatóra  médiát, 

hanem alapszinten, minimális információkat biztosítok. 

Szóvivők a NATO-ban21

Ezek lehetnek hivatásos, illetve kijelölt szóvivők. Ez a rendszer hasonló  Magyarországon 

is: Talán az egész NATO kommunikációjára  is ez jellemző, a honvédelmi ágazatban hasonló 

módon  alkalmazunk  ezt  a  technikákat.  A  NATO-ban  is  hivatalos  szóvivő  van,  aki 

beosztásából,  kinevezéséből  adódóan  végzi  a  tevékenységet.  Számos  esetben,  lásd 

Magyarországon is, a különböző krízishelyzetekhez kapcsolódóan különböző egyéb ügyekhez 

21 Lásd: 1. számú melléklet, 22. ábra
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kapcsolódóan mindig megkeressük az adott  téma szakérőjét.  A szakértő mindig hitelesebb 

informátor, mindig a társadalom számára jobban megfogható, és elfogadható információkkal 

tud szolgálni,  és emiatt  a NATO - és így mi is alkalmazzuk és használjuk kommunikáció 

során.  Említettem már röviden a nyilvánossági  kapcsolatoknak a viszonyát  az information 

operation  science-hoz.  Van  minimális  információ  csere,  de  zömében  több  alkalommal  a 

CIMIC-kel, valamint a felderítéssel van inkább jelentősebb, markánsabb kapcsolatrendszere a 

nyilvánossági tevékenységnek, kihangsúlyoztam, és pirossal látják is az együttműködést, ez a 

kulcsa az egésznek, az információknak az átadása,  a hozzáférés lehetővé tétele,  hogy más 

egyéb szolgálati ágak is megismerhessék a történéseket.

A NATO műveleti területeken illetve békeidőben is alkalmazott média struktúrája 

és működésük alapelvei illetve eredményei

 

Minden esetben, a média struktúrában megtalálható22:

• egy nyilvánossági, vagy médiakapcsolatok részleg vagy osztály;

• van  egy  tervezési,  szabályzó,  koordináló  blokk,  ami  az  előkészítést,  a 

műveletek, gyakorlatok előkészítését végzi;

• van egy production nevű teamje, ami mindig az elemzést, a kidolgozást végzi, 

kiadványokat, elemzéseket, napi jelentéseket, háttéranyagokat készítenek, és;

• van egy adminisztrációs és logisztikai, támogató részlege, ez minden esetben 

a parancsnok alárendeltségébe tartozik.

Főbb  feladatai között  gyakorlatilag  a  parancsnok  nyilvánossági  megjelenésének 

előkészítése, szervezése, a programok lebonyolítása,  és annak utómunkái jelennek meg, ez 

nagyon  markáns,  kiemelt  feladat.  A kapcsolatok  szervezése,  végrehajtása,  annak ellenére, 

hogy átalakult  ez a  rendszer,  és  public  affairsről  beszélünk,  nagyon domináns.  Jelenleg  a 

struktúrája  is  olyan  a  NATO-nak,  hogy ez  a  nyilvánossági  kapcsolatok  gyakorlatilag  egy 

osztályban jelenik meg, és a tevékenység zöme médianyilvánossági feladat. A hírgenerálás, 

tájékoztatás saját eszközökkel, sajátja a NATO-nak.

 

Sajtótájékoztatók,  különböző  látogatások,  látogatónapok  szervezése  mellett  minden 

alkalommal a sztoriról hírgenerálás történik egy honlapon, és mellette on-line azoknak a főbb 

ügynökségeknek, akikkel kapcsolatban áll a NATO, minden esetben ezt megküldi, fotókkal, 

22 Lásd: 1. számú melléklet, 23. ábra
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konzervanyagokkal,  videó  anyagokkal,  hogy  az  a  beállítás,  az  a  kép,  amit  valójában  a 

szervezet szeretne, hogy az jelenjen meg. Ez a célja a NATO-nak is. 

Hírelemzés,  értékelés.  Jelentős feladat,  hogy folyamatosan tájékoztassuk a vezetést,  és 

maga a tájékoztatási szervezet is fel legyen arra készülve, hogy melyek azok az információk, 

amelyekkel a média és a nyilvánosság foglalkozik, és ezekre hogyan kell reagálni. Fontos az, 

hogy jelezzük és mérjük azt, hogy milyen módon valósult meg a kommunikáció, átment-e az 

információ, foglalkozik-e vele továbbra is a média, a nyilvánosságot érinti-e a kérdés, vagy 

megnyugtató választ kaptak a kérdésükre

.

És hát tervezés, tervezés, tervezés. Legutolsó, de az egyik legfontosabb feladat, az hogy a 

műveletek  alaposan  minden  kérdésre  menően,  a  várható  kérdésekre  adandó  válaszokig 

lemenően minden területen az adott problémának meg legyen tervezve, és elő legyen készítve.

A NATO kommunikációs  alapelvei  a  műveleti  területeken  gyakorlatilag  a  krízis 

kezeléséhez kapcsolódó feladatrendszer működése közben jelennek meg

A megvalósulás megjelenik abban, ahogyan tervezik a művelet végrehajtását, vele együtt 

párhuzamosan terveződik magának a műveletnek a kommunikációs tervezése is.  Tervezési 

fázisban  gyakorlatilag  egy  időben  zajlik  ez  a  feladatrendszer  is,  szintén  összehangoltan, 

együttműködve, átadva az információkat más szolgálati ágaknak is. A NATO sajátja ez, de 

ugyanakkor  az  is,  hogy a  NATO és  a  nemzeti  tájékoztatás  között  együttműködés,  fontos 

kapcsolattartás van.

Ahogy azt már említettem, a nemzetközi környezetben a NATO szabályzó az irányadó, 

tehát egy magyar újságíró kimegy Koszovóba, és forgatni kíván, akkor a NATO elvei alapján 

kell  megadnia  a  riportkészítési  engedélyt,  abban  az  esetben,  hogyha  a  magyarokon  kívül 

akárcsak  egyetlen  egy  külföldit  is  meg  akar  szólaltatni.  Gyakorlatilag  alapelv,  hogy  a 

szabályok nemzetközi területen, a NATO alapelvekhez igazodjanak.  Nagyon jelentős és már 

utaltam  rá,  hogy  minden  feladat-végrehajtáshoz  különböző  háttéranyagok  készülnek, 

feltérképezik annak minden problematikáját, egy nagyon alapos felkészítéssel, felkészüléssel, 

és egy nagyon alapos jóváhagyási folyamattal. Három éves NATO beosztásom alatt nem egy 

anyagunk volt,  ami  egy Koszovói  eseményről  szólt  és  kétmondatos  volt,  mégis  a  NATO 

szóvivője hagyta jóvá, hogy mehet-e a dolog. Tehát ilyen szintű jóváhagyási folyamat van, 

hogy gyakorta a kis műveletekhez tartozó egy-két mondatos üzenetet is, mivel olyan fajsúlyú 

a kérdés, maga a NATO szóvivője hagyta jóvá annak minden részét. Már jeleztem azt, hogy 
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az esemény, probléma, ami nyilvánosságra kerül csak akkor vált aktív kommunikációba, ha a 

NATO tájékoztatása, - és az is jeleztem már, hogy a passzivitás nem felkészületlenséget jelent 

- gyakorlatilag az aktív kommunikációt megkezdi. A NATO abban a pillanatban, ahogy két-

három média értesült  a történésről,  értesült  a tragédiáról,  a balesetről,  ebben az esetben a 

NATO azonnal kiadja a közleményét és tájékoztat.

Alapelveink műveleti területeken:

A nemzeti tájékoztatási szervek

Felelősek  a  nyilvánossági  munka  szervezéséért,  ha  alkalmazási  területen,  műveleti 

területen az incidensben csak egy NATO tagország érintett. Ezt nagyon keményen veszik, és 

gyakorlatilag a NATO nem is kíván beavatkozni, láttuk is, hallottuk is, tudtuk, több esetben 

már  sajnos  tapasztaltuk  az  elmúlt  időszakban  az  afganisztáni  történések  miatt.  Itt 

gyakorlatilag  a  tájékoztatás,  ők  veszik  az  információt,  és  ha  kérdés  van  ők  a  nemzeti 

tájékoztatási  rendszerhez,  irányítják,  fordítják  az  érdeklődőket.  Általában  a  NATO 

főparancsnokság intézkedik a nemzeti rangidős felé, hogy a nemzeti kommunikációt indítsák 

be,  van egy ilyen  csatorna  is,  de általában a  riasztási  rendszer  is  megtörténhet  a  nemzeti 

rangidős kihagyásán keresztül is. Egy a lényeg, nekünk nagyon résen kell lennünk, mivel ott 

van a média minden lehető helyszínen, műveleti területen, ezért a média ügyeletünk a nap 24 

órájában elérhető, intézkedőképes, ha szükséges.

 

A NATO felelős a tájékoztatásért, a tájékoztatás megkezdéséért, ha a NATO alkalmazási 

területén kettő vagy több nemzet érintett az incidensben, balesetben, itt nem vacakol a NATO 

nagyon röviden, nagyon tömören ki fogja adni a közleményét. Nem fogja részletezni, nem fog 

neveket kérni, annál is inkább nem, mert lehetősége van egy adott nemzetnek, egy ideális 

világban minden tisztelt szavazó, adófizető polgár tud arról, hogy adott nemzet katonája hol 

tartózkodik.  Lehetnek  ettől  kivételek,  akár  NATO  országon  belül  is,  vagy  lehet  olyan 

szituáció, olyan eset, amikor az adott (érintett) nemzet nemzeti hírzárlatot kér, vagy a nemzeti 

kommunikációs szerv kéri, hogy ne említsék érintettségüket. 
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Riasztási rend

Ahogy a műveleti területen az operációs központ vagy a tájékoztató tiszt jelzi, a NATO 

parancsnokság felé fölmegy az információ és a NATO parancsnokság továbbítja. Mind a két 

szervezet saját csatornáján keresztül adja tovább az információt. Mind két szervezettől, mind 

két  rendszertől  lehívható  az információ,  és  abban az  esetben,  ha a  SHAPE-hez  érkezik  a 

SHAPE a rangidőst tájékoztatja, de ha műveleti központ a Magyar Honvédségnél – a média 

műveleti központ vagy az említett média ügyelet - megkapja valamely csatornán keresztül az 

információt és menten meg tudja kezdeni az adott ügyben a kommunikációt. 

Nagyon sok esetben viszont  ez a több lépcsős  riasztási  rend felborulhat,  és  a  NATO 

többek között azt is szerette volna, hogy (az afganisztáni műveletek, és a sok áldozat, sok nem 

várt esemény generálta, hogy) minden szervezetnél minden kontingensnél legyen tájékoztató 

tiszt a szervezeti struktúrában, illetve legyenek összekötő tisztek. Ezek a nemzeti összekötő 

tisztek, vagy nemzeti tájékoztató tisztek egyenesben tudják tájékoztatni az adott nemzetnek a 

nyilvánossági felelősét, média ügyeletesét, és gyakorlatilag szervezi a nyilvánossági munkát 

sokkal gyorsabban

.

 Néhány alapelv még:

 A  legfontosabb  hogy  a  tényeket  tömören  és  röviden  adjuk  meg.  Mivel  nemzetközi 

környezetről  van szó,  különböző módon,  különböző tájszólással  beszéljük az angolt,  ezért 

minden információ megerősítésére szükség van. Tehát szörnyű következményei tudnak lenni, 

hogy ha egy görög tiszt telefonál a műveleti területről és egy olasz tiszt veszi a feladatot, és 

utána egy magyar tiszt megkapja a teljesen elferdült információt, különösen akkor, hogyha 

rossz a telefonvonal. Ezt a problémát küszöböljük ki, hogy az információt minden alkalommal 

megerősítjük. A többi általam említett feladat is kiemelt és nagyon fontos feladat, amellett, 

hogy  a  nevek  említését,  képanyag  bemutatását,  a  nemzetek  minden  alkalommal  csak  a 

legközelebbi hozzátartozó engedélyével adhatják meg. Változások lettek az afganisztáni és az 

iraki  szerepvállalás  tapasztalatai  alapján,  és  azt  látjuk,  hogy a nyilvánosságban  egy óriási 

híréhség  és  hírverseny van,  egyúttal  egy  vadászat  a  szenzációkra,  olyan  sztorikra,  amely 

másnak nincs, de nekem van. Tehát azok a hírtelevíziók, nagy médiák jelen vannak a műveleti 

területeken,  és  azonnal  továbbítják,  ahogy  azt  már  említettem  az  imént,  és  helyi  hírek 

könnyen nagy-nagy sztorikká válhatnak
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Változások23

Afganisztán esetében is  és Irak esetében is  az alábbi  fontos változások jelentek meg. 

Ahogy én  azt  említettem,  az  összekötő  tisztek  a  nemzetek  részről,  a  nemzeti  tájékoztató 

tisztek mellett minden esetben megjelent, hogy a helyi szinten legyen egy olyan sajtóközpont, 

amely  lehetőséget  biztosít  folyamatos  tájékoztatásra.  Felgyorsították  a  jóváhagyási 

folyamatot,  ahogy említettem az imént,  a nemzeti  tájékoztató tiszt  azonnal  tud jelenteni  a 

hazainak, egy példa, számos esetben meglepve tapasztaltuk, hogy az incidens vagy a sajátos 

eseményt követően a NATO kiadta 12-13 perc leforgása alatt a médiaközleményét arról, hogy 

mi  történt.  Tehát  egy  nagyon-nagyon  felgyorsult  folyamatról  van  szó,  kihagyta  a  média 

tájékoztatását,  azonnal  kiadta  a  média  közleményt,  úgy,  hogy elsősorban nemzeteket  nem 

említett,  abban  az  esetben,  ha  a  nemzetektől  sikerült  is  egy  időben  a  sajtóközlemény 

kiadásával vagy azt közvetően hozzájárulást szereznie, még egy közleményt kiadott és akkor 

meg tudta említeni, hogy hány nemzetet érint, és milyen országokat érint az adott szituáció

Összegzés

Az  elmondottakkal  zárom  előadásomat.  Gyakorlatilag  a  média  mindenhol  jelen  van 

napjainkban  és  nekünk az  a  célunk,  a  NATO-nak is  hasonló,  hogy mindig  a  sztori  előtt 

legyünk, és ne feledjük el azt, hogy egy jó kommunikációval, egy jól szervezett,  felépített 

kríziskommunikációval számos esetben a negatív hatások csökkenthetőek vagy esetlegesen a 

szervezet akár sikerrel is zárhatja a kommunikációt.

Nagy Andrea Éva százados  :   Az afganisztáni műveleti kommunikáció gyakorlata az   

első missziós időszakban Afganisztánban

Bevezető

Hadd  kezdjem  azzal,  hogy  a  FMV-es  kolléga  a  Kiss  úr  helyett  reflektálok  a 

kommunikációval kapcsolatban felvetett kérdésre, hogy miért nem jelenik meg az, amit ők 

tesznek Afganisztánban. Ez nem az FVM-nek a hibája, nem a szervezeti kommunikációnak a 

hibája, hanem ez a megváltozott médiapolitikával magyarázható.

23 Lásd: 1. számú melléklet, 24. ábra
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A média területén dolgozók arra törekednek, hogy olyan programokat ajánljanak – úgy az 

elektronikus, mind az írásos média ”sugárzóknak,” ami hír értékű. Sajnos csak azok kerülnek 

hírként közlésre, ami egy katona sebesülését, halálát jeleníti meg. Én elég sokat beszélgetek 

civil emberekkel, a buszon hallani, hogy mit beszélnek körülöttem, és semmit nem tudnak a 

katonákról. Mi ebből azt tapasztaljuk, hogy miért nem ez, miért nem az, miért nem vagyunk 

benne  a  híradóban.  Pedig  több  mint  10  órát  dolgozik  majdnem  minden  munkatársunk 

naponta, mert aki a médiában dolgozik, az ne számítson arra, hogy neki van szabadideje, van 

éjszakája, van hétvégéje, mert nincs. 24 órás hírciklus van, amikor csörög a telefon, akkor 

menni kell.  Mi amit tenni tudunk ez ügyben az, hogy folyamatosan hívjuk az újságírókat, 

folyamatosan  hívjuk  a  tv-stábokat,  megpróbáljuk  eladni  azt,  amit  csinálnak  katonáink,  a 

bajtársaink kint Afganisztánban sokak megelégedésére.

 

Néhány szót az Afganisztánban megoldott feladatokról

Amiről most szeretnék beszélni, amit én tettem Afganisztánban az már történelem. Ha a 

sajtótiszti feladatokat rendszerezni szeretném a PRT-ben, akkor három részre osztanám, az 

egyik a nemzeti felelősség, a másik a helyi felelősség és a harmadik a nemzetközi felelősség.

 Az  én  időmben  ez  első  feladat  volt  a  legfontosabb24,  most  ez  már  egy  kicsit 

megváltozott.  Sajátosságként  jelentkezik  az,  hogy Afganisztánban  nagyon sok nemzetközi 

médium van jelen, a BBC-től kezdve a CNN-en, a Reutersen keresztül nagyon sok, és bizony 

ott  vannak Baghlan tartományban is,  nem állandó jelleggel,  de időről időre felbukkannak. 

Illetve  vannak  olyan  afgán  nemzetiségű  újságíró  kollégák,  akik  dolgoznak  ezeknek  a 

nemzetközi hírügynökségeknek, amellett, hogy az afgán médiumokat tájékoztatják. 

Nemzeti felelősség

Ezzel szeretnék a legtöbbet foglalkozni,  mert ez a legfontosabb. Amikor a PRT-nek a 

szóvivője voltam, akkor én elég sokat szerepeltem az itthoni médiumokban, és nagyon sok 

interjút adtam. Köszönhető ez annak, hogy egyrészt én elég tapasztalt voltam, már előtte is 

kommunikációs területen dolgoztam, de ami a fő oka az volt,  hogy más volt a biztonsági 

környezet, és megszólalhattam azokkal a rendelkezésemre álló információkkal, illetve azokkal 

a felelősségi körökkel, amikkel akkor én rendelkeztem. Ma már nem így van. Akkor nem volt 

24 Lásd: 1. számú melléklet, 25. ábra
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halottunk,  nem volt  sebesültünk,  robbantásaink  voltak,  támadásaink  voltak,  de  nem ilyen 

mennyiségben, mint amennyi most van. 

Teljesen más volt Baghlan tartománynak a biztonsági helyzete, ez azóta, hogy én kint 

voltam, 2006 őszétől kezdve jelentősen romlott, bár még mindig az egyik legbiztonságosabb 

tartomány Afganisztánban. De akkor, mivel nagyon keveset tudtak erről az újságírók, ugye 

akkor  kezdődött  el  ez  a  misszió,  ezért  nagyon  sokszor  kértem és  a  média  osztályt,  hogy 

fogadjanak újságírói telefonokat, és adjanak nekik interjút. Nagyon sokat kellett beszélnem 

arról, hogy mi a PRT-nek a feladata, ami most már viszonylag köztudott. De akkor még ezt 

tisztázni kellett. Bele kellett ültetni a fejekbe, hogy mi nem azért vagyunk itt, hogy a rendet 

tartsuk  fenn,  vagy  fegyveresen  szolgáljuk  ugye  az  ISAF  érdekeit,  ez  is  hozzátartozik 

természetesen, de az elsődleges feladatunk az újjáépítés segítése, az újjáépítési projekteknek a 

beindítása.

Helyi felelősség

A katonai  feladatokon  túl  nagyon fontos  volt  a  nemzeti  újságírói  látogatásoknak a 

megszervezése, a forgatásoknak a segítése.  Hozzám még olyan nagyon sokan nem érkeztek 

ki, de volt arra példa, hogy hívtak a kapuügyeletről, hogy menjek oda, mert ott áll egy magyar 

újságíró a kapuban. Amit én nem akartam nagyon elhinni, de ott állt egy két méter magas 

srác, Dávid Balázsnak hívják, lehet, hogy ismerős a neve, egy nagyon híres fotóriporter, úgy 

nézett ki, mint egy arab, piszkos volt, mint egy afgán, és elkezdtem vele angolul beszélni, 

mert nem feltételeztem róla, hogy ő magyar lenne. Aztán mondta, hogy egészen nyugodtan 

beszéljünk magyarul, mert ő magyar, és a médiaközpont, a média osztály engedélyével van 

ott.  Na,  ezt  nem  igazán  hittem,  mert  ez  nem  így  szokott  működni,  hanem  a  kinti 

kommunikációs tiszt mindig kap tájékoztatást arról, hogyha egy újságíró itthonról kiküldenek, 

kiderült, hogy félreértés volt, valóban az ő engedélyükkel jött, és be is tudott jönni a táborba. 

Volt még egy pár ilyen példa, ahol nemzetközi újságírókkal kellett ugyanígy együttműködni, 

ilyenkor arról van szó, hogy ezek az újságírók szeretnék látni, hogy mit csinálnak a katonák, 

szeretnének kimenni  egy-egy projektet  megnézni,  lefotózni,  interjút készíteni  a helyiekkel, 

felmérni azt, hogy a helyiek között milyen a katonáknak az elfogadottsága, hiszen nyilván 

annál jobb egy anyag, minél több szempontból tudják láttatni az ő mondanivalójukat

Nagyon  fontos  feladatom  volt a  katonák  általános  médiafelkészítése.  Én  sokat 

beszélgettem  a  katonákkal,  tartottam  állománygyűlést  is,  nagyon  fontos  azt  megértetni  a 
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katonákkal, hogy engedély nélkül, saját érdekükben ne nyilatkozzanak. Egy katona, aki nem 

dolgozott  még médiában,  nem tudja,  hogyan kell  egy újságírót kezelni.  Van egy általános 

képlet, ahol az újságírók, olyan kérdéseket tesznek föl egy pohár sör vagy üdítő mellett, ami 

egy baráti viszonyt feltételez, viszont ők a kapott információkat sok esetben - kritikátlanul 

használják fel.

Ugyancsak  jelentős  és  nagyon  fontos  feladatom  volt,  az  egész  médiagépezet,  PRT 

médiagépezet  beindítása.  Nagyon  nagy  kihívás  volt  az,  hogy  egyáltalán  valamilyen 

elképzelést, valamilyen tervet készítsek arra, hogy milyen fórumokon szeretnénk, ha a PRT 

megjelenne.  Hogyan  lehetne  ezt  a  katonai  sajtóban  megjelentetni,  akkor  kezdtünk  el 

gondolkodni azon, hogy legyen egy külön missziós oldal, egy PRT oldal, legyen a weblapon, 

hozzunk  létre  egy  külön  PRT oldalt,  ennek  mind-mind  van  egy  kifutási  ideje,  amíg  ezt 

elfogadták,  amíg ezt technikailag meg tudtuk valósítani.  Ezen kívül törekedtünk a magyar 

PRT-ről nemzetközi katonai lapokban is hírt adni, az eredmények publikálására törekedtünk 

kezdeti eredmények felmutatása mellett.

A  kinti  szóvivő  egy  személyben  szervezőtiszt,  egy  személyben  a  szóvivő,  egy 

személyben az,  aki kimegy a területre,  elkészíti  a riportot,  megvágja,  fotókat csinál,  aztán 

bent,  ha  van  rá  affinitása,  csinál  belőlük  egy  kisfilmet.  Én  tudtam,  mert  megtanultam  a 

kollégáktól, de ez nem alapvető, de jó, hogy ha tudja mindezeket az ember. Ez azért is jó, 

mert az elkészített kisfilmen az szerepel, amit a PRT munkájáról mi akartunk megmutatni. A 

filmeket,  oda  tudtuk  adni,  pl.  a  helyi  tévécsatornának,  a  helyi  rádiónak,  és  ők  utána  azt 

mutatták be, amit mi szerettünk volna.

A nemzetközi felelősségről

Afganisztánban működik az ISAF vezetésével, két Afgán újságíró részvétele mellett egy 

médiaszerkesztőség.  Ez  a  szervezet  kéthetente  többnyelvű  újságot  készít  és  működteti  a 

Szabadság hangja rádiót.  Ezekben a médiákban is jelentek meg cikkek a magyar PRT-ról. 

Nagyon  sokat  dolgoztam velük  is  együtt,  annyira  kevesen  voltak,  hogy egymás  anyagait 

tudtuk használni, nyilván más-más célból. Ez nagyon jó eszköz volt azért is, mert nagyon jó 

kiadványait  sok  helyen  használták,  olvasták,  jól  használható  volt  az  angol  oktatásra, 

mindenhol nagy-nagy szeretettel fogadták. 
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Kb. a harmadik hónaptól mikor én ott voltam, kezdte el az északi-régió parancsnoksága a 

PIO konferenciák sorozatát.  Ez azt jelentette,  hogy az északi-régióban lévő kis felelősségi 

területek,  kis  tartományoknak  a  kommunikációs  tisztjei  havonta,  vagy  kéthavonta 

összegyűltek  és  akkor  eszmét  cseréltek.  Ezek  nagyon  hasznos  fórumok  voltak.   Ezeket 

nagyon szerettük,  ugyanis láttuk azt,  hogy ha más haszna nem is volt,  annyi  biztos,  hogy 

láttuk  azt,  hogy  nem  vagyunk  egyedül  a  nehézségeinkkel,  mindnyájan  ugyanazokkal  a 

problémákkal  küzdünk,  nevezetesen  hogy  nem  tudjuk  eladni  a  cikkeinket,  nem  tudjuk 

keresztülnyomni azt, amit szeretnénk, hát ez ezzel jár.

Kríziskommunikáció

Előttünk,  amikor  kezdtük a missziót,  a hollandok voltak ott  két éven keresztül,  tőlük 

vettük  át  a  terepet.   Ők nem helyeztek  nagy hangsúlyt  magára  a  kommunikációra,  ezzel 

szemben mi igen. Ezzel szemben mi igen, ezért hoztuk létre a szóvivői pozíciót.  Amikor mi 

átvettük a feladatokat a hollandoktól, két héttel később kimentünk egy közös járőrbe, mert egy 

katonára rálőttek, ez volt az én első debütálásom, és akkor én már mint szóvivő léptem fel, 

szerveztem  a  kommunikációját  magának  az  állógyakorlatnak,  és  adtam  interjúkat. 

Elmondható,  hogy  az  igazi  média  gyakorlatra  itthon  nem  lehet  szert  tenni.  Semmi  nem 

helyettesíti a missziós területen kapott gyakorlatot, nevezetesen azt, hogy milyen az, amikor a 

bajtársakra, - ha én nem vagyok benne, a konvojban - rálőnek, mondjuk egy rakétát, még ha 

attól nem sérült meg senki.

És ezek után a magyar gyakorlatról

A nehézsége az volt ennek a legelső úgynevezett kríziskommunikációnak, hogy nem volt 

precedens rá Afganisztánból. Irakból volt, de én nekem sem volt benne részem, egyébként - 

még ha gyakorlatokon sokszor gyakoroljuk is - nem lehet éles helyzetre felkészülni teljes 

mértékben.   Ilyenkor  bizony ki  kell  alakítani,  hogy hogyan  történjen  meg  az  információ 

átadása,  milyen  legyen,  annak  átadási  módja  összegezve  az  információs  rendszer  hogyan 

működjön.  Afganisztánban,  akkor  az  információáramlás  az  nem  úgy  működött,  mint 

Magyarország.

Afganisztán ugyan távol van, kb. 6 ezer kilométerre tőlünk, de az információk igen hamar 

ide fognak érni, ha nem szolgálati vonalon, akkor más vonalakon, mégpedig a sajtó vonalán. 

Tele  van  amint  említettem  nemzetközi  újságírókkal,  illetve  a  helyi  újságírók  sem  egy 
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elmaradott térségben élnek ebből a szempontból, ugyanis nekik is van internetkapcsolatuk, és 

amikor meg tudják, hogy mi történt, - márpedig nagyon gyorsan megtudja egy afgán újságíró, 

hogy valami történt - akkor azonnal megírják a cikket, és küldik a hírügynökségnek. Tehát 

innentől kezdve a szóvivőnek, ha mást nem, mindenképpen meg kell tennie,  hogy fogja a 

telefonját  és  hazatelefonál  az  itthon  médiaügyeletesnek,  hogy valami  történt,  menjenek  a 

műveleti központba.

  

2006-ban  a  kríziskommunikációnak  a  nagy  részét,  magát  az  interjúkat  én  végeztem, 

szóvivőként. Most már egy kicsit másképp van, most is én végzem, csak már nem kint vagyok 

Afganisztánban,  hanem  itthon  vagyok  Magyarországon,  tehát  a  média  osztály  végzi  a 

kríziskommunikációt.  Sajnos a fájdalmas hírekről kellett beszámolni mivel elvesztettük két 

bajtársunkat,  megsérült  másik  két  katonánk,  pont  a  múlt  héten  volt,  mikor  felrobbantotta 

magát egy öngyilkos merénylő a rendőrségen, és megsérült az egyik emberünk, hála istennek, 

hogy csak a vádliján sérült meg. A média vonatkozásában kedvező dolog volt hogy, eddig 

sikerült azt megvalósítani, hogy azelőtt adtuk ki a mi első sajtóközleményünket, mielőtt az 

újságírók  ezt  megtudták  volna.  Tehát  az  újságírók  előtt  jártunk  ebből  a  szempontból.  Ez 

sajnos a múlt héten már nem sikerült, ugyanis valahogy ott volt egy helyi újságíró, és egyből 

tájékoztatta az AP-t, ez egy nemzetközi hírügynökség, aki folyamatosan küldi szét a világban 

az  ő  tudósításait,  és  az  MTI  nyilván  átvette  az  AP-től  és  már  meg  is  jelent,  mielőtt  mi 

kiadhattuk volna a mi közleményünket. Tehát hírhátrányba kerültünk. De a továbbiakban arra 

törekszünk,  hogy  ilyen  esetet  kiküszöböljük,  illetve  az  ilyen  eseteket  mindenképpen 

megpróbáljuk elkerülni. 

A  kommunikációs  tiszteknek  talán  legelső  feladata  az,  hogy  műveleti  területen 

megértessék azt a parancsnokkal, hogy ők nem azért vannak, hogy kiadják az információt a 

sajtónak,  hanem mintegy tűzfalként  állnak  ott  a  sajtó,  meg  a  műveleti  biztonságot  érintő 

információ illetve a parancsnok és a PRT állománya között. Tehát, ha el akarjuk képzelni a 

szóvivőt, akkor úgy kell elképzelni, hogy ott áll a frontvonalban, és igenis kapja a golyókat, 

ezek a sajtótól érkező kérdések.  A kérdésekre válaszol és ez a tevékenység egyre inkább 

kommunikációs  tiszti  feladatokat,  takar.   Ez  azért  van,  mert  egyrészt  megváltozott  a 

biztonsági helyzet, másrészt üzeneteink is megváltoztak.

  

Azt  is  látjuk,  hogy változtatni  kell  a  működő  rendszeren,  mert  az  üzeneteket,  amiket 

közvetítenénk, szeretnénk a lakosság felé, és  - nyilván így az újságírók majd a lakosság felé - 
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ezt  felelősséggel   már  nem tudja  megoldani  a  szóvivő.  Ugyanis  nincs  felkészülve  teljes 

mértékben arra,  nem látja  át  a  napi felgyorsult  változásokat  a hírvilágban,  ezeket  a gyors 

változásokat,  és  nem szeretnénk őt  kitenni  annak,  hogy esetleg  olyat  mondjon,  vagy úgy 

nyilatkozzon,  ami  már  nem helytálló.  Ezért  vonjuk  ezt  leginkább  magunkhoz,  illetve  hát 

mindazok miatt, amik a hátunk mögött vannak, és még nem tudjuk mi fog történni, főleg az 

afganisztáni szerepvállalás bővítése kapcsán. Erre is fel kell készülnünk. 

Kiegészítés:

Mészáros  László  vagyok  a  protestáns  tábori  lelkészi  szolgálat  kiemelt  vezetője, 

tábori lelkésze vagyok. 

Az  elmúlt  időszakban  voltam  kint  Afganisztánban  március  végén,  március  elejétől 

szeptemberig. 

A lelkészi szolgálatnak az egyik alapvető fontossága az én számomra, az mindig ott lenni, 

ahol  az események  történnek.  És  biztos  értesültek  róla,  mint  már  sok előadás  kapcsán ez 

szóba  is  került,  hogy  a  missziónak  van  két  sajnos  nem  várt  eseménye,  két  bajtársunkat 

veszítettük el, és ezt a helyzetet lelkészként sem, katonaként sem és magánemberként sem 

volt egyszerű megélni. Valamilyen szinten talán készülnek arra egy misszióban, momentán 

Afganisztánban talán leginkább, hogy ez az esemény talán előfordulhat. Valakinek esetleg az 

életébe is kerülhet.  De ezt a gondolatot az ember  igyekszik nyílván elhessegetni  magától, 

hogy ez nem történhet  meg,  kiváltképp vele  nem.  Ezzel  mi  is  így voltunk,  hogy ez nem 

történhet meg, mégis bekövetkezett  és megtörtént.  Ennek a körülményeiről,  ha kívánjátok, 

szerintem felesleges, azt gondolom megfelelő módon pszichológus kollegámmal amennyire 

ezt lehetett, megoldottuk, hogy ilyen sarkalatosan fogalmazzak. 

Afganisztán egy nagyon szenzitív terület, sok minden téren, így vallási szempontból is 

nagyon  szenzitív  terület.  Mindent  elkövettem annak érdekében,  hogy én mint   keresztény 

semmilyen szinten provokációra utaló jelet se tegyek. Tehát az istentiszteletek, bibliaórákon, 

amiket tartottam, ezek mindig olyan időpontban és olyan körülmények között történtek, hogy 

semmiképpen  nem  volt  hivalkodó,  és  semmiképpen  nem  volt  magamutogató,  hogy  így 

fogalmazzak. Ennek ez volt az oka, tehát ezt valamilyen szinten a parancsnokkal ezt meg is 

beszéltük, hogy ezt így fogom tenni, - ugyan a hangosbemondóba bemondtuk, hogy mikor 

van istentisztelet,- de nem használtunk semmiféle szimbólumot, és teljesen puritán módon, 

folytak a rendezvények.
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Foglalkoztam  kisebb  csoportokkal,  akik  érdeklődtek  magáról  az  iszlám  vallásról.  De 

például a vallásról vannak egy kicsit bővebb ismereteim is, mint az átlagembernek, és nagyon 

szívesen tettem ezt, akár beszélgetés formájában elmondtam, hogy honnan ered ez a vallás, mi 

a gyökere, milyen fajta irányai vannak, és egyéb. Tehát volt egy ilyen irányú tájékoztatás, 

egyszer volt egy olyan lehetőség, hogy kifejezetten kérte a parancsnok, hogy az állomány 

részére tartsak egy ilyen tájékoztatót, amiből nem lett semmi, éppen olyan feladat jött közbe, 

ami  ezt  meghiúsította.  De  ez  kisebb  sejtekben  megtörtént,  akit  ez  igazán  érdekelt,  az 

megtalálta a lelkészt e tekintetben.

Dr. Kuti Ferenc kérdése:

Volt-e a parancsnoknak igénye feléd ezen túl?

Mészáros László válasza:

Ez is egy nagyon érzékeny terület,  talán nem ismert,  hogy abban a misszióban voltam 

kint, ahol volt egy parancsnokváltás, és az első parancsnok az kb. a 4. hónap első feléig volt 

velünk, teljesen normális  kollegális  kapcsolatban voltunk egymással,  bár néha éreztük azt, 

hogy az ő hozzáállása a mi munkánkhoz, teljesen sajátos volt. Tehát amikor mi kimentünk, 

akkor mi száműzve lettünk könyvtáros beosztásba is, ezzel sok mindent jelzek most, el lettünk 

dugva az állomány elől,  de hát ez a puska egy kicsit  fordítva sült  el.  Tehát  azáltal,  hogy 

könyvtárosok lettünk, napi kapcsolatba kerültünk az emberekkel, nagyon hamar megismertük 

őket, és nagyon sok jó gyümölcse volt a későbbiekre nézve. Aztán a parancsnok is változott, 

ezt  igazából  nem rovom fel  neki,  inkább kicsit  annak tudom be,  hogy neki  konkrét  napi 

kapcsolata  az  ő  szolgálati  helyén  nem  volt  a  lelkésszel.  Igazából  nem  nagyon  tudott  a 

lelkésszel mit kezdeni. És mondta, hogy majd meglátjuk, hogy mire használható konkrétan, 

majd az idő ezt elhozza. Mivel látta, hogy mi igyekszünk elég aktívak, lenni, és igyekszünk az 

ember közelében lenni, és valamilyen szinten aktiváljuk, ezt ő észrevette,  és változtatott  a 

hozzáállásán.

Aztán  mikor  a  parancsnokváltás  megtörtént,  akkor  ugyan  már  leszálló  ágban  volt  a 

misszió, de az ő elvárásainak is igyekeztünk eleget tenni, ami abban merült ki, hogy sokszor 

kért tanácsot, véleményt.
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Megjegyzés: A készített konferencia CD anyaga csak olvasható formátum. Igény szerint – az 

anyag szerkesztése érdekében – a szerkeszthető anyagot a BHKK honlapjáról a 

www.bhkka.hu/amkszerepvbekem.doc linken szabadon letölthetik.
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