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A BÉKEFENNTARTÁS – BÉKEKIKÉPZÉS KÉRDÉSEI 

Besenyő János1 

A világ számos pontján olyan események játszódtak le a közelmúlt-
ban és napjainkban is amelyek az ENSZ beavatkozását igénylik, sok-
szor katonai és egyéb rendészeti feladatok végrehajtásával. Az egyre bő-
vülő békefenntartó missziók speciális ismereteket és tudást követelnek, a 
szervezet számára felajánlott nemzeti katonai és rendőrségi egységektől. 
Az oktatást a küldő országok sok esetben saját erőből megoldani képte-
lenek, ezért az ENSZ egyes önként jelentkező tagországok bevonásával 
béke misszióra felkészítő központokat hozott létre. Ezek közül a magya-
rok számára talán legismertebb a finn és a szlovéniai békekiképző köz-
pontok. A legutóbb létrehozott görögországi (Kristoni) kiképző bázisról 
és az ott folyó képzésről szeretnénk néhány információt adni.  

A kiképző központot 1998-ban hozták létre, és még ez év novem-
ber 23-án megkezdődött az első görög békefenntartó egység kiképzése. A 
bázis Thessalonikitől 60km-re Kristoni településen található. A közelben 
lévő NeaSanta-i lőtér és gyakorló tér szolgál a terepgyakorlatok helyszí-
néül. 

A kiképző központ elsődleges feladata, hogy magas szintű elméleti 
és gyakorlati kiképzést adjon a tiszthelyettesektől kezdve a törzstisztekig 
bezárólag a béketámogatási műveletekről a mindenkori nemzetközi köve-
telményeknek megfelelően (ENSZ – NATO- EU- OSCE). A bázison 
ezenkívül teljes szakaszok és századok kiképzése és felkészítése folyik 
békefenntartó műveletekre. A kiképző központ a NATO és a PfP (béke-
partnerségi országok) országok katonáit és rendészeti dolgozóit képzi ki. 
Ezenkívül a mediterrán párbeszédben (Mediterranean Dialogue Conunt-
ries) résztvevő országok is képviseltetik magukat a képzés folyamán. A 
kiképzés alatt az angol nyelvet használják, mint munkanyelvet az összes 
parancs és utasítás angolul történik. Bizonyos esetekben tolmácsot bizto-
sítanak a felkészülők számára. 

A békekiképző központ a görög vezérkari főnök (Dep. Chief/Hel-
leniC National Defense General Staff) alárendeltségébe tartozik, míg a 
logisztikai biztosítását a szárazföldi vezérkar (Hellenic Army General 
Staff) látja el. A bázison szolgálatot teljesítő állomány a görög szárazföl-

                                                      
1 Besenyő János százados, HM GTH NATO és Nemzetközi ügyekért felelős ter-
vező tiszt. 
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di csapatok, légierő és tengerészet kötelékéből kerülnek kijelölésre. Az 
állománytábla 5 nemzetközi tiszti beosztást tartalmaz, amelyeket Görö-
gország és a kiképzésben résztvevő országok közötti nemzetközi szerző-
dések szabályoznak. Jelenleg az alábbi országokkal kötötték meg a szer-
ző-dést: Macedonia, Románia, Szlovénia, Jordánia és Svédország. 
Tárgyalások folynak még: Albániával, Bulgáriával, Horvátországgal és 
Tunéziával a kiképzési programban való részvételről. 

Kiképzési szempontból a támaszpont rendkívül jól felszerelt (Inter-
net, fax, stb.), illetve a 71. ejtőernyős dandárral közösen működtet egy 
speciális kiképző pályát. A pályán megfigyelő pont (Observation Post) 
katonai ellenőrző pont (Check Point) lőtér, menekülttábor, tűzszerész- és 
gépjármű tanpálya található. 

A bázison az elmúlt években a különböző kurzusokon 32 országból 
441 fő vett részt. Statisztikailag a különböző országokból érkező tanulók 
részvételi aránya 1999. és 2000. között 14%, illetve 2000. és 2001. között 
128%, majd 2001. és 2002. között 158%-kal nőtt az előző évekhez ké-
pest. 

A külföldi résztvevők megoszlása 

A kiképző központ az alábbi tanfolyamok elvégzésére, biztosít 

lehetőséget: 

ország tiszt tts. összes ország tiszt Tts. összes 
Albánia 16 1 17 Jordánia 3 0 3 

Örményo. 71 43 114 Kazahsztán 1 0 1 
Ausztria 3 0 3 Litvánia 1 0 1 
Bulgária 9 16 25 Malawi 3 0 3 
Görögo. 40 67 107 Moldova 7 0 7 
Horváto. 12 0 12 Lengyelo. 6 0 6 
Ciprus 12 0 12 Románia 18 19 37 
Cseho. 8 0 8 Szlovákia 2 0 2 
Dánia 1 0 1 Szlovénia 2 0 2 

Egyiptom 2 0 2 Svédo. 1 0 1 
Észto.  2 0 2 Töröko. 1 0 1 

Franciao. 1 0 1 Tunézia 6 0 6 
Szerbia 14 20 34 Ukrajna 7 0 7 
Grúzia 8 0 8 Anglia 1 0 1 

Magyaro. 6 0 6 Jugoszlávia 5 0 5 
Olaszo. 4 0 4 Németo. 1 0 1 

Összesen: 209 147 356 Összesen: 66 19 85 
Mindösszesen: 275 166 441 
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1. Alap tiszti kiképzés, amelynek keretében kiképzik és felké-
szítik a különböző országokból érkezett tiszteket, hogy ké-
pesek legyenek békefenntartó műveletekben való részvétel-
re, szakasz- vagy század parancsnokként, katonai megfi-
gyelőként, illetve többnemzetiségű, ezredszintű törzs tagja-
ként. A képzés alatt különböző speciális ismereteket sajátí-
tanak el, úgymint nemzetközi szervezetek története, műkö-
dése és kapcsolataik; nemzeti egységek felkészítése ENSZ-
NATO feladatokra; katonai megfigyelő feladatai; rádiófor-
galmazás; együttműködés nemzetközi környezetben; tűz-
szerészeti ismeretek; békefenntartási (támogatói) techni-
kák, úgymint: járőrözés, ellenőrzés, tárgyalás, stb. 

2. Haladó tiszti kurzus, amelynek célja, hogy a tiszteket fel-
készítse a század és zászlóalj parancsnoki, nemzeti kontin-
gens parancsnoki, nemzetközi parancsnoki és törzstiszti, il-
letve katonai megfigyelői feladatokra. A képzés folyamán 
az alapszintű békefenntartói kiképzés még egyéb speciális 
ismeretekkel bővül. 

3. Több nemzetiségű béketámogatói alegység kurzus célja, 
hogy teljes alegységeket (szakasz, század) képezzenek ki 
békefenntartói feladatokra önállóan, vagy más több nemze-
tiségű egység részeként. Ebben az esetben kiemelt figyel-
met fordítanak az egység felkészítésére, a földrajzi ismere-
tek, tájékozódási technikák (GPS, stb.), békefenntartói 
technikák, úgy mint járőrözés, őrzésvédelem, biztosítás, il-
letve különböző, a NATO és ENSZ szervezetek által hasz-
nálatos szakmai nyelv, kommunikációs rendszerek haszná-
lata, elsősegély nyújtás és egyéb technikák használatára. 

4. Többnemzetiségű béketámogatói logisztikai kurzus fő is-
mérve, hogy felkészíti a résztvevőket az együttműködésre a 
NATO és ENSZ logisztikai szervezetekkel. Tiszteket képez 
arra, hogy nemzetközi törzsekben és missziókban akár 
önállóan, akár többnemzetiségű egység tagjaként logiszti-
kai feladatokat lássanak el. A képzés alatt kiemelt figyel-
met fordítanak a NATO és ENSZ logisztikai felépítésére és 
munkafolyamataira, a civil- és katonai együttműködésre 
logisztikai szempontból. 

5. Határbiztonsági és ellenőrzési tanfolyam célja, hogy felké-
szítse a résztvevőket a különböző határőrizeti, katonai 
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megfigyelői, illetve az ezekkel kapcsolatos feladatokra. Az 
oktatás hangsúlyt helyez a különböző békefenntartói és 
megfigyelői technikákra, a letartóztatási, járőrözési, moto-
zási, és egyéb rendészeti feladatokra. A tanfolyamot elvég-
zők, akár határrendészeti, akár katonai megfigyelői státusz 
betöltésére válnak alkalmassá. 

6. Katonai megfigyelői kurzus, tanfolyam alatt a különböző 
képzettséggel rendelkező tisztek és tiszthelyettesek felké-
szítést kapnak, hogy többnemzetiségű egységben fegyvere, 
vagy fegyver nélküli katonai megfigyelőként tevékenyked-
hessen. A kurzus alatt a tanulók foglalkoznak a nemzetközi 
szervezetekkel és azok kapcsolataival, az ENSZ katonai 
megfigyelői misszió szervezetével, feladataival, céljával. A 
katonai megfigyelő kötelmeivel, felelősségével, és a vele 
szemben támasztott elvárásokkal, békefenntartási techni-
kákkal, térképolvasással, megfigyelő poszt létesítésével, 
üzemeltetésével, kémiai és biológiai védelemmel, tűzszeré-
szeti ismeretekkel. 

Ezeken a tanfolyamokon kívül több más kurzust is terveznek indí-
tani az elkövetkező évek folyamán. E sorok írójaként lehetőségem adó-
dott részt venni a határbiztonsági és ellenőrzési tanfolyamon. Szemé-
lyes tapasztalatként rendkívül nagy hatást gyakorolt rám az oktató gárda 
felkészültsége és tapasztalata, a békefenntartói műveletekben. Kiképzőik 
kivétel nélkül részt vettek béketámogató műveletekben, némelyikük töb-
ben is (Koszovó, Grúzia, Nyugat-Szahara, Haiti, Irak, stb.). Ez azért volt 
különösen fontos a kiképzendő tisztek számára, mert így a kiképzés 
„életszagúvá” vált. A terepgyakorlatok keretében sok olyan szituációs 
gya-korlatban vettünk részt, amelyek oktatóinkkal a valódi életben 
meg-történtek. Egységparancsnokként járőrcsoportot vezettem egy ál-
talunk ismeretlen terepen, mikor egy égő házra lettünk figyelmesek. A 
ház az úthoz közel állt, és sűrű füst gomolygott ablakaiból. Egy civil férfi 
sírva könyörgött, kezdetleges angol tudásával, kézzel-lábbal mutogatva, 
hogy mentsük ki a családját és értéktárgyait az égő házból. Ez esetet je-
lentettem a parancsnokságra és segítséget kértem a tűz megfékezésére. 
Közöltem a civil lakossal, hogy a mi feladatunk nem a tűz eloltása, ha-
nem a kapott katonai utasítás végrehajtása. Ekkor a szakaszomban lévő 
horvát és szerb nemzetiségű tisztek azzal a kéréssel fordultak hozzám, 
hogy segítsük az oltásban, mivel a jugoszláviai háborúban ilyen esetben, 
a békefenntartó katonák segítséget nyújtottak. Végül úgy döntöttem, 
hogy öt fő a tűzoltók kiérkezéséig segít a civil lakosoknak, míg a szakasz 
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nagyobbik része védelmi pozícióban maradt. Mikor önkéntes tűzoltóink 
a házhoz érkeztek az összes ajtó és ablak kicsapódott ahonnan fegyveres 
civilek rohantak elő és foglyul ejtették őket. Ezek után blokkoltuk a há-
zat, jelentést tettünk a parancsnokságra, ahonnan hivatalos tárgyaló sze-
mélyt küldtek ki a probléma megoldására. Értékelésnél a bennünket kí-
sérő görög százados a nagy felháborodásra való tekintettel elmondta, 
hogy sajnos vele is megtörtént hasonló eset, ahol két kollegáját veszítette 
el, többen pedig megsebesültek. Megerősítette, hogy valóban nincs ez a 
kérdés szabályozva, és pont ezért felhívta figyelmünket, hogy ENSZ 
vagy NATO alárendeltségben szolgálatot teljesítőként a kapott parancs 
végrehajtása az elsődleges, illetve a saját életünk megóvása. 

Az ilyen, és minden ehhez hasonló esetekben, a parancsnokság kéri 
a helyi hivatalos szervek segítségét, míg a békefenntartók a jelentéstéte-
len kívül más szerepet nem vállalhatnak. 

Ez a példa is szemlélteti, hogy milyen fontos a missziókban szerzett 
tapasztalatok beépítése a kiképzésbe, hogy a későbbi veszteségeket elke-
rülhessük. Ezért rendkívül hasznos lenne, hogy azok az emberek, akik 
Magyarországon ilyen képzést folytatnak, megfelelő ismeretekhez jut-
hassanak azáltal, hogy külföldi misszókban részt vehessenek. Amikor 
Szolnokon felkészítésen vettem részt, meglepődve vettem tudomásul, 
hogy az engem rádió forgalmazásra kiképző nemzetközi végzettséggel 
rendelkező tiszthelyettes ez ideig missziókban pótolhatatlansága miatt 
nem vehetett részt. Ez Görögországban elképzelhetetlen lenne, ugyanis 
véleményük szerint, csak az oktathat békekiképzési programban, akinek 
magának is van ilyen irányú tapasztalata. 

A változó biztonságpolitikai helyzet, illetve a honvédségben szolgá-
latot teljesítők megváltozó feladatainak függvényében érdemes lenne 
minél több tisztet és tiszthelyettest, külföldi kiképző programba delegál-
ni, illetve a saját békekiképző központunkban (Szolnok) szolgáló és ki-
képzéssel foglalkozó állományt misszós tapasztalatokhoz juttatni azáltal, 
hogy lehetőséget kapjanak a különböző békefenntartó műveletekben va-
ló részvételre.


