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Az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium Nemzetközi 
Oktatási Központ 2009. május 28-án a magyar rendőri béke-
fenntartás 20 éves évfordulója tiszteletére rendezett Nemzetközi 
Békefenntartói Napot, amelyen a Békefenntartók Bajtársi Közhasznú 
Egyesülete is képviseltette magát. 

Az egész napos rendezvényt dr. Boda József r. 
ezredes úr, a az IRM NOK igazgatója nyitotta 
meg. Megnyitóját követően köszöntötte a 
missziókból legutóbb hazatért rendőröket, 
határőröket, akik közül többen különböző 
szintű elöljárói elismerést vehettek át. 

A rendezvény megnyitó előadását dr Turi András rendészeti 
szakállamtitkár tartotta, majd az őt követő Hamikus Vilmos, a 
Külügyminisztérium Európai Uniós Kül- és Biztonságpolitikai Főosztá-
lyának vezetője szólt a Magyar Köztársaságot érintő, az EU által 
koordinált polgári válságkezelő műveletekről. Az előadó az EU által 
támogatott tíz válságkezelő missziói közül részletesebben kitért az 
EULEX Koszovóban, az EUMM Grúziában, az EUPM és EUPOL ALTHEA 
Bosznia-Hercegovina Föderatív Köztársaságban, valamint az EUPOL 
Afganisztánban végrehajtott feladatairól. Pozitívan értékelte a NOK 
céljait, törekvéseit és hangsúlyozta a Külügyminisztérium és az 
intézmény együttműködésének fontosságát. 

A külföldi meghívottak előadásainak sorát Lambert Lucas úr, 
az EULEX Kosovo Police parancsnokhelyettese nyitotta meg, majd őt 
követte Umberto Rocca r. dandártábornok úr, aki az olasz Carabinieri 
vicenzai csendőriskoláján folyó béketámogató missziókra való 
felkészítés tapasztalatait ismertette a rendezvény hallgatóságával. 

Az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet (EBESZ) 
központjából, Bécsből érkezett a rendezvényre Vjacseszlav Vorobjev 
r. ezredes, aki hozzászólásában kiemelte, hogy a missziókra való 
felkészítés során igen fontos a helyi viszonyok konkrét ismerete, azok 
elemzése, tanulmányozása és a korábbi – ha volt - tapasztalatok 
átadása az újaknak. A missziók általános tapasztalataként említette 
meg a kulturált, a helyi lakosságnak példát mutató elhelyezési 
körülmények megteremtését, valamint a polgári lakossággal való jó 
munkakapcsolatok kialakítását. Előadásának zárásaként a 
www.osce.org/policy honlapján található tapasztalatok, aktualitások, 
információk rendszeres olvasását ajánlotta minden, a témában 
érintett személynek 
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A feladatáról nem régen hazatért Ritter Ottó nyá. hőr. 
alezredes a moldáviai dnyeszterentúli területen kialakult konfliktus-
kezelés tapasztalatairól beszélt a rendezvény résztvevőinek. Az ott 
szolgálatot teljesítőknek a közel 500 kilométer hosszú határszakasz 
őrzése közben komoly gondot jelentett a helyi lakosság illegális 
kereskedelmi tevékenysége és a tiltott eszközök árusítása. 

Gál Gáspár Tamás nagykövet úr a kezdetekre, az első rendőri 
béketámogató misszióra, a namíbiai feladatokra emlékezett vissza és 
sorolta fel az első tapasztalatokat, megemlítve és megnevezve 
többeket személy szerint az első misszió tagjai közül. 

A Magyar Honvédség Műveleti Központját képviselő Domján 
László ezredes úr rövid, átfogó tájékoztatást adott a rendezvény 
résztvevőinek a béketámogatásban résztvevő honvédségi erőkről, 
feladataikról, a térségben szerzett tapasztalatokról. Hangsúlyozta a 
misszióban tevékenykedő katonai, rendőri és polgári erők 
együttműködésének fontosságát. 

Hegedűs János r. alezredes a Magyar Tartományi Újjáépítő 
Csoport rendőri kontingens egyik parancsnoka az afganisztáni 
helyzetről és a térségben végrehajtott feladatokról szólt. Előadásában 
külön kitért és elemezte a magyar kontingensnek a katonai erőkkel, a 
helyi rendőri és a polgári szervezetekkel való jó, aktív munkakapcsolat 
fontosságát. 

Az előadásokat, tájékoztatókat 
követő ebédszünetben a rendezvény 
résztvevői megtekinthették a dr. Szabó 
Miklós nyá. r. alezredes vezette csoport által 
a rendőri béketámogató missziók 20 évét 
bemutató kiállítást, amelyen láthattuk a 
kapott  nemzetközi  és  hazai  elismeréseket, 
a térségekben szerzett relikviákat, a helyszíneken készült fotókat és 
videofilmeket. 

A program délután külön-
böző szakmai szekciók ülé-
sével folytatódott, majd 
16.00-kor dr. Boda József r. 
ezredes úr érté-kelésével, 
összegzésével zárult a ren-
dezvény. 
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A Békefenntartók Bajtársi Közhasznú Egyesületének Hírlevele 
Felelős kiadó: a BBKE Elnöksége 

 BBKE honlapja: http://gfarago.vitae.hu/bbkeindex.html 


