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‘‘ VVáálslsáágg, v, váálslsáágkezelgkezeléés, s, éértrtéékek megkek megóóvváásasa’’
-- fogalomrendszer meghatfogalomrendszer meghatáározrozáásasa

A válság és a konfliktusok fogalmi rendszere: 

A válság szó eredetileg a görög nyelvből származik (krízis), 
jelentése a beteg életveszélyes állapotára utal, amikor a betegség 
válaszúthoz ér, de a gyógyulás még lehetséges. 

Mai átvitt értelemben a válság negatív folyamatok összességét 
jelenti, amelyek során a normálistól eltérő történések a 
meghatározóak. 

E negatív folyamatok súlyos zavart, veszélyes és nehezen

megoldható helyzetet jelentenek, amely válságok

konfliktusokban csúcsosodhatnak ki. 
2011. február 24.
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‘‘ VVáálslsáág, g, vváálslsáágkezelgkezeléés, s, éértrtéékek megkek megóóvváásasa’’
-- fogalomrendszer meghatfogalomrendszer meghatáározrozáásasa

Megóvandó értékek: 

� emberi méltóság; személyi-, szólási-, vallásgyakorlási szabadság; 

� demokrácia;  egyenlőség;  függetlenség;  önrendelkezés;  

� jogállamiság;  kisebbségi jogok; 

� vállalkozási szabadság; 

� kulturális, etnikai hagyományok; 

� ökológiai egyensúly és a környezet; 

� természeti kincsek; 

� létrehozott áruk és vagyontárgyak; 

� ingó és ingatlan tulajdonok; 

� kritikus infrastruktúra; 

� fenntartható fejlődés; 

� közösségi vívmányok; … . 

2011. február 24.
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VVáálslsáágkezelgkezeléések, bsek, béékemisszikemisszióók k ‘‘ genergeneráácicióóss’’ csoportoscsoportosííttáása                           sa                           

�� Az ENSZ hagyomAz ENSZ hagyomáányos, klasszikus bnyos, klasszikus béékefenntartkefenntartóó tevtevéékenyskenyséégege
I. generI. generáácicióóss ’’ 1313’’ misszimisszióó, 1988, 1988--ig (Big (B--B G fB G fııtitktitkáár); (lr); (l áásd: jegyzet 1.p.)sd: jegyzet 1.p.)

�� Az ENSZ bAz ENSZ béékefenntartkefenntartóó tevtevéékenyskenyséége a 1988ge a 1988--ttóóll

II. generII. generáácicióóss misszimisszióók, 1988k, 1988--1995; sokkal akt1995; sokkal aktíívabb, a vvabb, a váálslsáágkezelgkezeléésben nagyobb feladatot kapsben nagyobb feladatot kapóó
ENSZ! (pl. irakENSZ! (pl. irak--irir ááni rendezni rendezéés, a balks, a balkááni sikertelen misszini sikertelen misszióók k ……)  )  

1992/1993, Boutros1992/1993, Boutros--Ghali fGhali fııtitktitkáár, Br, Béékeprogram c. jelentkeprogram c. jelentéés, meghats, meghatáározrozáások!!!  sok!!!  (l(láásd: jegyzet 2.p.)sd: jegyzet 2.p.)

�� NemzetkNemzetköözi vzi váálslsáágreaggreagáállóó mmőőveletek a veletek a ’’ 9090--es es éévek mvek máásodik felsodik feléébenben

III. generIII. generáácicióóss misszimisszióók, ENSZk, ENSZ--EUEU--NATONATO--, , ……;;

�� VVáálslsáágreaggreagáálláás, stabilizs, stabilizáácicióós ms mőőveletek a XXI. szveletek a XXI. száázad elejzad elejéénn
IV. generIV. generáácicióóss misszimisszióók, Irak, Afganisztk, Irak, Afganisztáán, Szudn, Szudáán, n, ……;;

�� A kA köövetkezvetkezıı éévtizedek vvtizedek váárhatrhat óó bbéékemisszikemisszióóii

V. generV. generáácicióóss misszimisszióókk, , úúj kihj kihíívváások (sok (éélettlettéérr--hhááborborúúk, k, ……) ) 

2011. február 24.
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A bA béékefenntartkefenntartáás s „„ GyGyöökereikerei””

• AZ ELSİ „ BÉKETEREMTİ” MŐVELET  AZ OSZTRÁK -
MAGYAR MONARCHIA KRÉTAI SZEREPVÁLLALÁS ÁHOZ  
KÖTHETİ 1896-BAN: A SZEMBENÁLLÓ GÖRÖG ÉS TÖRÖK 
HADERİT VÁLASZTOTTÁK EL A MAGYAR SZÁRMAZÁSÚ, 
PINTÉR GYULA  KRÉTAI KONZUL VEZETÉSÉVEL.

• A MÁSODIK SIKERES SZEREPVÁLLALÁS KÍNÁBANVOLT,   
A MONARCHIA KATONÁI 1901-BEN A BOXERLÁZADÁS
SORÁN, AMELYNEK  KERETÉBEN TIENCSIBEN EGY 
OSZTRÁK-MAGYAR  ZÓNÁT HOZTAK LÉTRE 80 FİVEL.

2011. február 24.



A Balkán: tartósan forrongó régióA Balkán: tartósan forrongó régió

� szlávok vándorlása észak-keletr ıl a Balkánra

� az iszlamizálódás

� a Török Birodalom 

� az Osztrák-Magyar Monarchia

� az I. világháború

� a II. világháború

� a Tito-éra

� szlávok vándorlása észak-keletr ıl a Balkánra

� az iszlamizálódás

� a Török Birodalom 

� az Osztrák-Magyar Monarchia

� az I. világháború

� a II. világháború

� a Tito-éra
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• EURÓPA „PUSKAPOROS HORDÓJÁN” :                                  
AZ OSZTRÁK-MAGYAR MONARCHIA TISZTJEI 1902-TİL 1907-IG
A NEMZETKÖZI KONTINGENS RENDFENNTARTÓI ÉS 
HUMANITÁRIUS FELADATAIT LÁTTÁK EL KOSZOVÓBAN. 

• A KÖVETKEZİ „MISSZIÓ” IS HASONLÓ KÖRNYEZETBEN, AZ
ALBÁNOK LAKTA SZKUTARI BAN KERÜLT VÉGREHAJTÁSRA, 
AMELYNEK KERETÉBEN RENDFENNTARTÓI FELADATOKAT 
LÁTOTT EL AZ OSZTRÁK-MAGYAR KONTINGENS 1902-TİL 
1914-IG.

RendteremtRendteremtéés a Balks a Balkáánon, a XX. sznon, a XX. száázad elejzad elejéén n 

2011. február 24.
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”” AkAk áármennyire rossz is a helyzet, rmennyire rossz is a helyzet, 

az maz méég tovg továább romolhat!bb romolhat! ””

–– Murphy egyik tMurphy egyik t öörvrv éénye;nye;

„„ This is the Balkans This is the Balkans –– rationality isnrationality isn ’’ t a reliable compass.t a reliable compass.””

-- HistoryHistory ’’ s Lessons, The Wall Street Journal, October 7, 1992, p. A1.s Lessons, The Wall Street Journal, October 7, 1992, p. A1.

2011. február 24.
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A bA balkalkáánni vi váálslsáágkezelgkezeléés 1990 uts 1990 utááni esemni eseméényeinyei

Az UNPROFOR/Az UNPROFOR/IFOR/SFOR/IFOR/SFOR/EUFOR, az UNTAES,EUFOR, az UNTAES,

az AFOR, az UNMIK&az AFOR, az UNMIK& KFORKFOR /EULEX, az UNPREDEP/MFOR,/EULEX, az UNPREDEP/MFOR,

az OSCE BiH az OSCE BiH 

bbéékefenntartkefenntartóó, v, váálslsáágkezelgkezeléési si éés stabilizs stabilizáácicióós ms mőőveletekveletek

2011. február 24.



A Közép-Kelet Európai változások, 1985-1991 A Közép-Kelet Európai változások, 1985-1991 

4O évvel a II. világháború után, radikális mozgalmak Eu rópában

- politikai változások Európában
a Szovjetunió felbomlása
a Berlini Fal lebontása, Németország újraegyesítése
forradalom Romániában
rendszerváltozás Magyarországon, a Vasfüggöny esemény
független Szlovákia, illetve Cseh Köztársaság
….

- katonai változások Európában
a Varsói Szerz ıdés felbomlása
az utolsó szovjet katona elhagyta Közép-Kelet Európá t
….  

4O évvel a II. világháború után, radikális mozgalmak Eu rópában

- politikai változások Európában
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rendszerváltozás Magyarországon, a Vasfüggöny esemény
független Szlovákia, illetve Cseh Köztársaság
….

- katonai változások Európában
a Varsói Szerz ıdés felbomlása
az utolsó szovjet katona elhagyta Közép-Kelet Európá t
….  



A koszovói albánok függetlenségi mozgalma ’91 A koszovói albánok függetlenségi mozgalma ’91 

� szervezett utcai demonstrációk

� önrendelkezési törekvések

� albán álom: független köztársasági státusz Koszovó szá mára

� szerb álláspont:  csak korlátozott autonómia Koszovó s zámára

� a Jugoszláv Néphadsereg (YNA) bevonulása Koszovóba

� elnyomott függetlenségi mozgalom

� szervezett utcai demonstrációk
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� szerb álláspont:  csak korlátozott autonómia Koszovó s zámára

� a Jugoszláv Néphadsereg (YNA) bevonulása Koszovóba

� elnyomott függetlenségi mozgalom



Kihívások Szlovénia és Horvátország számára, ‘88-’95 
UNCRO, UNTAES

Kihívások Szlovénia és Horvátország számára, ‘88-’95 
UNCRO, UNTAES

� Szlovénia és Horvátország függetlensége: 1991. júni us 25-én;

� Belgrád reagálása: a YNA összecsapott a szlovén álla m erıivel 
--- a 1O-napos konfliktus, majd a Brioni konferencia  az EU-val: 
a függetlenségi moratórium felfüggesztése 3 hónapra ;

� 1991. október 7-én: Szlovénia meger ısítette a függetlenségi 
nyilatkozatát …… nemzetközileg elismert új állam lett; 

� Horvátország: megismételni a függetlenségi bejelent ést? Nem!

� az eredmény: a Balkán ismét lángokban, véres polgárh áború a 
kontinensen 1991-ben;

� 1992. január 15-én a Nemzetközi Közösség kinyilatko zta Jugoszlávia 
felbomlását; két új ország: Szlovénia és Horvátorsz ág; 

� ENSZ: 18.ooo békefenntartó Horvátországban, 1992. feb r. – 1995. nov. 
…… Dayton!
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� 1992. január 15.: Jugoszlávia felbomlása

� Lehetıség és válság Macedónia, FYROM számára

� Kérés az ENSZ-hez: békefenntartókat a FYROM/Szerbia hatá rra

� UNPREDEP: 1-1 USA és Északi zászlóalj

� UNPREDEP: 1999-ben feladat-átadás a KFOR számára
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� Kérés az ENSZ-hez: békefenntartókat a FYROM/Szerbia hatá rra

� UNPREDEP: 1-1 USA és Északi zászlóalj

� UNPREDEP: 1999-ben feladat-átadás a KFOR számára

Kihívások Macedónia, FYROM számára    
UNPREDEP

Kihívások Macedónia, FYROM számára    
UNPREDEP



� Az 1990-es választásokon: a helyi bosnyák, horvát é s szerb
nemzetiség ő lakosság eltér ı tervekkel a szül ıföldjük jöv ıjét illet ıen;

� 1991. október: Bosznia bejelentette függetlenségét;

� Szerb Referendum, 1992. január 9-én: Republica Srpska ;

� háború Bosznia-Hecegovinában, 1992-1995;

� A Nemzetközi Közösség béketerve, 1995. november: Oh io, Dayton 
légibázis, USA;

� a békemegállapodás 1995. december 14-én aláírva Pári zsban Bosznia-
Hercegovina, Jugoszlávia és Horvátország között, el ismerve egymás 
szuverén egyenl ıségét!
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199O: Felhık Bosznia-Hercegovina felett
UNPROFOR, IFOR, SFOR                        

199O: Felhık Bosznia-Hercegovina felett
UNPROFOR, IFOR, SFOR                        



� Szarajevó, 1995. december 20: az ENSZ hivatalosan át adta a békefenntartási 
kötelezettségeit a NATO-nak (1995. nov.: a Daytoni Megállapodás aláírása; 

1995.dec. 20.: D-nap az IFOR OJE m ővelet számára (a NATO NAC Észak-
atlanti Tanács irányítása alatt);

� Mőveleti környezet Veszélyforrások
- 3 háborús fél - 1.675 km ZOS - extrém id ıjárás - szabdalt hadszíntér
- 9 hadtest - 14.000 km2 - járványok - terrorizmus
- 6 millió akna - háborús b őnök - mujahedinek - b őnözıi aktivitás
- nincs rend ırség - nincs kormányzat - háborús hadviselés
- 460.000 elüldözött ember - gyenge infrastruktúra

� Szarajevó, 1995. december 20: az ENSZ hivatalosan át adta a békefenntartási 
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A Daytoni Megállapodás: UNPROFOR     IFOR/SFORA Daytoni Megállapodás: UNPROFOR     IFOR/SFOR



- 1999: Koszovó er ısödı függetlenségi törekvései harci cselekményekhez 
vezettek;

- a JNH (YNA) csapatai és a szerb helyi rend ırség betört Koszovóba;

- a Koszovói Függetlenségi Hadsereg (KLA)  harcokba b ocsátkozott a 
jugoszláv hivatalos er ıkkel;

- 8oo ezer albán menekült  Macedóniába és Albániába;

- 1999. március: ENSZ BT határozat alapján NATO légic sapások a 
Koszovóban lév ı szerb katonai célpontokra,  és a Jugoszlávia terüle tén 
lévı stratégiai jelent ıségő célpontokra;

- 1999. június 3.: Milosevic elnök aláírta a Katonai Technikai Megállapodást  
(MTA), Kumanovoban;

- a szerbek kivonulnak Koszovóból ------ az UCK-é a hata lom;

- a NATO KFOR bevetése Koszovóban;  - menekültek vissz atelepítésének 
folyamata …
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- a szerbek kivonulnak Koszovóból ------ az UCK-é a hata lom;

- a NATO KFOR bevetése Koszovóban;  - menekültek vissz atelepítésének 
folyamata …

Harci cselekmények Koszovóban, 1999 - ...Harci cselekmények Koszovóban, 1999 - ...
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Szövetséges Menedék - Allied Harbour

Humanitárius Mővelet, Albánia, AFOR

Célja:      az 1999 elejétıl fennálló menekülthelyzet normalizálása;

Tény: 8oo.ooo koszovói albán menekült élt, Albánia és Macedónia 

menekült-táboraiban  (rendkívül rossz körülmények között);

AFOR, HQ: Durres, Albánia          

Vezetı nemzet: Olaszország

Magyarország:   MH Közegészségügyi-Járványügyi Felderítı Csoport

HDF Public Health and Epidemiology Survey Unit PHESU, 

in Hamalaj, Albania
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VVáálslsáágkezelgkezeléés a Balks a Balkáánon, napjainkbannon, napjainkban

2011. február 24.
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Az EU részvétel kiterjesztése

IFOR/SFOR
NATO-led Implementation / Stabilization Force

1995-2004

and  the 
EU-led European Union Force    2004 - … in BiH

2011. február 24.
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AA BiztonsBiztons áági Szektor Reformja (gi Szektor Reformja ( ‘‘SSRSSR’’--minimum)minimum)

NATO, EU, AU, …NATO, EU, IC, NGO-k, …ENSZ, EU, EBESZ, …

SECURITY SECTOR REFORMSECURITY SECTOR REFORMSECURITY SECTOR REFORMSECURITY SECTOR REFORM

Drog/FegyverDrog/FegyverDrog/FegyverDrog/Fegyver----
kereskedelem kereskedelem kereskedelem kereskedelem 

elleni harcelleni harcelleni harcelleni harc
(CNWP)

Vezetı
szervezet 

vagy nemzet:

ÁÁÁÁllamhatalmi llamhatalmi llamhatalmi llamhatalmi 
áááágakgakgakgak éééés s s s 

JogJogJogJogáááállamisllamisllamisllamisáááágggg
reformjareformjareformjareformja

(JR)

Vezetı
szervezet 

vagy nemzet:

GazdasGazdasGazdasGazdasáááági gi gi gi 
úúúújjjjjjjjáéáéáéáéppppííííttttéééés , s , s , s , 

kkkköööörnyezetvrnyezetvrnyezetvrnyezetvéééédelemdelemdelemdelem
(EREP)

Vezetı
szervezet 

vagy nemzet:

IllegIllegIllegIllegáááális lis lis lis 
fegyveresfegyveresfegyveresfegyveres
csoportokcsoportokcsoportokcsoportok

lefegyverzlefegyverzlefegyverzlefegyverzéééésesesese
(DIAG)

Vezetı
szervezet

vagy nemzet:

NemzetiNemzetiNemzetiNemzeti
biztonsbiztonsbiztonsbiztonsáááági ergi ergi ergi erıkkkk

kialakkialakkialakkialakííííttttáááásasasasa
éééés kiks kiks kiks kikéééépzpzpzpzéééésesesese

(ETNSF)

Vezetı
szervezet 

vagy nemzet:

AAAAdott orszdott orszdott orszdott orszáááág, rg, rg, rg, réééégigigigióóóó, t, t, t, téééérsrsrsrséééégggg

2011. február 24.
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A BA Balkalkáán, 15 n, 15 éévvel vvel ‘‘ DaytonDayton’’ ututáánn

�� NATO NATO ‘‘ EndEnd--State StrategyState Strategy’’ , , 115 5 éév utv utáán: tn: táávozni,vozni,

�� ENSZ ENSZ UNMIK UNMIK ‘‘ EndEnd--State strategyState strategy’’ , 1, 12 2 éév utv utáánn:: ttáávozni,vozni,

Brahimi-jelentés

�� EUFOR EUFOR ‘‘ EndEnd--State strategyState strategy’’ , , 66 éév utv utáán: n: ……..

�� ICG International Crisis Group jelentICG International Crisis Group jelentéése, 2010se, 2010

2011. február 24.
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A globA globáális biztonslis biztonsáági kgi köörnyezet vrnyezet vááltozltozáásai sai 

éés a Balks a Balkáán n 
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NemzetkNemzetk öözi trendek                   zi trendek                   1.1.

• Az Ázsiai / Csendes-óceáni Térség , mint az új globális 
gazdasági és politikai hatalmi központ (rendkívüli súlypont-
áthelyezıdés a hidegháború vége óta); 

• A folytatódó globalizációs folyamat még nyitottabbá teszi 
a világot (ezáltal sebezhetıbbé is!), és összekapcsolja 
részeit a kommunikáció, a kereskedelem, a kultúra és a 
közlekedés területén;

• Súlyosbodó klímaváltozás , amelynek hatásai még 
erısebbek, amikor és ahol a természeti és a humán eredető
válságok (pl. a szegénység, a túlnépesedés, az élettér-
erıforrások csökkenése) halmozottan jelentkeznek;
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Nemzetközi trendek 2.

• Növekv ı egyenl ıtlenségek a világ sok részén, amikor a 
gazdasági fejlıdés eltérı helyzete okán új gazdag-szegény 
országcsoportok alakulnak ki;

• A hadviselés rohamos sebesség ő átalakulása, új kihívásai 
a globalizálódó világban (aszimmetrikus, hibrid, információs, 
terror-elhárításai, geofizikai hadviselés, felkelık elleni 
mőveletek);

• A tömegpusztító fegyverek terjedése fokozott gondokat 
okoz:
- egyes államok nukleáris programjai ellenırizetlenek,
- a terrorista csoportok érdeklıdése fokozódik a vegyi, 
biológiai, radiológiai és a nukleáris anyagok, s egyes fejlett 
technológiák iránt. 
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TermTerméészeti eredetszeti eredetőő kihkih íívváások, veszsok, veszéélyek, vlyek, váálslsáágokgok

• A  globális felmelegedés és a globális lehőlés problémái 

• A  földkéreg rétegek folyamatos elmozdulásából adódómindsúlyosabb 
földrengések, szökıárak/cunamik, árvizek, tőzhányó kitörések fenyegetései

• A Naprendszer elemeinek egyre jobban megismerhetı és Földünket 
fenyegetı egyes tevékenységei (növekvı erejő és hatású rezgések, a földi 
mágneses pólusok prognosztizált váltásából, azaz feltételezett 
felcserélıdésébıl, valamint a Föld drámaian gyengülı mágneses terébıl 
adódó kihívások)

• A szférikus rezonanciák (légköri események), az univerzális rezonanciák (a 
világőrbıl érkezı sugárzások és különbözı változó hatások, például a 
Naprendszer bolygóinak befolyása a földi életre), a lunáris  rezonanciák (a 
Hold hatása, például az ár-apály) és a szoláris rezonanciák (a Nap 
befolyása, többek között a napszél, napkitörés, napfolttevékenység) 
bolygónkat befolyásoló, válságokat okozó jelenségei és eseményei
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A  humán eredető, tartósan megoldatlan válságok kihívásai 

• A prognosztizálható biztonsági kihívások

dezintegráció; gazdasági visszaesés; környezet-szennyezés; humán (technikai és 
mentális) eredető ökológiai változások; demográfiai robbanás; élettér-csökkenés; 
elszegényedés, az erıforrások következmények felmérése nélküli, rövidtávú
kimerítése; …

• A válságokat sejtetı kockázatok

fegyver-, kábítószer-, ember-, emberi szerv kereskedelem; tömeges migráció; 
proliferáció; pénzmosás terjedése; a tolerancia növekvı hiánya; az extrémizmus, a 
radikalizmus és a nacionalizmus fokozódó térnyerése; diktatúrák és diktátorok 
létezése; a joghézagokat kihasználóknak és a szervezett bőnözés szereplıinek állami 
hatalmi ágakba beférkızése; megfelelı vezetık hiánya; …

• Az értékeket fenyegetı veszélyek
a szervezett bőnözés erısödése; fekete gazdaság és korrupció léte és erısödése; az 
erıszak-radikalizmus; vallási szélsıségesek erısödése; a geofizikai hadviselés 
realitásai; a terrorizmus; a kábítószer-használat fokozott és legalizált terjedése; …
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A hadviselA hadviseléés s áátalakultalakul áása                   sa                   1.

•• A 21. szA 21. száázadi zadi hadviselhadviseléés cs céélpontjailpontjai mind bmind béékkéében, mind minben, mind minııssíített tett 
ididııszakban szakban jellegzetesen eltjellegzetesen eltéérhetnekrhetnek a klasszikus a klasszikus ‘‘ szszáárazfrazfööldi ldi éés ls léégigi’’ hadviselhadviseléés s 
katonai ckatonai céélpontjaitlpontjait óól;l;

•• A A geofizikai hadviselgeofizikai hadviseléés realits realitáása:sa: a Fa Fööld lld léégkgköörr éének ignek igéénybevnybevéétele a tele a 
meteorolmeteorolóógiai giai ‘‘ esemeseméényeknyek’’ ttéérsrséégi befolygi befolyáásolsoláássáához; a geofizikai fegyverek hoz; a geofizikai fegyverek 
bevetbevetéése a Fse a Fööld (ld (éés rs réégigióói) vi) véédelme delme éérdekrdekéében, illetve elben, illetve elıınyszerznyszerzéés cs cééljlj áábbóól; l; 

•• Az Az úún. n. kritikus infrastruktkritikus infrastrukt úúrr áák elleni tk elleni táámadmadáásoksok ipari, gazdasipari, gazdasáági, gi, 
infrastrukturinfrastruktur áális, telekommuniklis, telekommunikáácicióós, adminisztrats, adminisztratíívv--politikai terpolitikai ter üületeken leteken 
fejthetnek ki hatfejthetnek ki hatáást akst akáár globr globáális, aklis, akáár regionr regionáális vagy orszlis vagy orszáágos mgos mééretekben. retekben. 

Azok sAzok súúlyos zavarlyos zavaráával kapcsolatos bval kapcsolatos béékeidejkeidejőő tapasztalatok tapasztalatok éérzrzéékeltetik keltetik 
szszáámunkra, milyen smunkra, milyen súúlyos klyos káárokat okozhatna megtrokat okozhatna megtáámadmadáásuk a hsuk a hááborborúúban, vagy ban, vagy 
egy korlegy korláátozott mtozott mééretretőő--idejidejőő konfliktusban, avagy terrorcselekmkonfliktusban, avagy terrorcselekméények esetnyek esetéénn..
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A hadviselA hadviseléés s áátalakultalakul áása    sa    2.2.

•• Az Az informinform áácicióós hadvisels hadviselééss -- modern kmodern köörnyezetbenrnyezetben -- alapvetalapvetııen azon en azon 
mmőőveleteket veleteket ööleli fel, amelyek a szleli fel, amelyek a száámmííttóóggéépekben pekben éés azok hs azok háállóózatzatáában lban léévvıı
informinform áácicióók megsemmisk megsemmisííttéésséére, re, ááramlraml áásuknak megakadsuknak megakadáályozlyozáássáára vagy ra vagy 
megtmegtöörr éésséére, illetve tartalmuk megvre, illetve tartalmuk megvááltoztatltoztatáásra irsra iráányulnak;nyulnak;

•• A A szszáámmííttóóggéépp--hháállóózati hadviselzati hadviselééss, mint , mint úúj tj t íípuspusúú hadviselhadviseléési forma a si forma a 
ccééljlj áát tekintve a szt tekintve a száámmííttóóggéépes rendszerek mpes rendszerek mőőkkööddééskskééptelennptelennéé ttéételteléét, illetve t, illetve 
ezzel ellentezzel ellentéétesen, a sajtesen, a sajáát rendszerek mt rendszerek mőőkkööddııkkéépesspessééggéének biztosnek biztosííttáássáát t 
szolgszolgáálja.lja.

•• A A hhááborborúúk k ‘‘ privatizprivatiz áálláásasa’’ :: komplex jelenskomplex jelenséég, melynek szg, melynek száámos oka mos oka 
figyelhetfigyelhetıı meg, tmeg, tööbbek kbbek köözzöött a mai tt a mai ‘‘ intelligens hadviselintelligens hadviselééss’’ jellegjellegéébbııl adl adóóddóó
harcosok/civilek kharcosok/civilek köözzöötti artti ar áányok vnyok vááltozltozáása, a sorozott tsa, a sorozott töömeghadseregek meghadseregek 
visszaszorulvisszaszoruláása, a hadseregek lsa, a hadseregek léétsztszáámcsmcsöökkenkkenéése se éés professzions professzionáális jelleglis jellegéének nek 
fokozfokozóóddáása, a harcolsa, a harcolóó/harct/harctáámogatmogatóó/harcbiztos/harcbiztosííttóó/kiszolg/kiszolgáállóó elemek kelemek köözzöötti tti 
araráányok vnyok vááltozltozáásai;sai;

•• GyermekkatonGyermekkatonáákk ismisméételt (ltelt (láásd II. vh) megjelensd II. vh) megjelenéése, fse, fııleg az leg az úún. harmadik n. harmadik 
vilvil áágban;  Lgban;  Láásd: Papp Istvsd: Papp Istváán (MH, nyn (MH, nyáá. alezredes, ENSZ. alezredes, ENSZ--alkalmazott esete alkalmazott esete 
SzudSzudáánban 2010. oktnban 2010. októóbere; bere; éés vs véégre kiszabadulgre kiszabaduláása 2011. janusa 2011. januáár!) r!) 
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A A jj öövvııformform áállóó stratstratéégiai trendekgiai trendek::

�� Az erAz erııssööddıı klkl íímavmavááltozltozáás s éés a s a kköörnyezetrnyezet--áátalakultalakulááss hathatáásai;   sai;   LL áásd. sd. 
kköövetkezvetkezıı lapon!lapon!

�� A jelentA jelentıısszsszáámmúú nnéépesspesséégg--elvelváándorlndorl áás s hathatáásai;sai;

�� A nA nöövekvvekvıı ivivóóvvíízkzkéészletszlet--hihiáány ny hathatáásai;sai;

�� Az energiaAz energia--forrforr áások birtoklsok birtokl áássáának nak vváálslsáágai;gai;

�� A tengeri szA tengeri száállll ííttáás biztonss biztonsáági gi nnöövekvvekvıı kockkockáázatai;zatai;

�� A fundamentalizmus A fundamentalizmus (pl. iszl(pl. iszláám radikalizmus) m radikalizmus) ererııssööddéése;se;

�� A hagyomA hagyomáányos nyos éértrt éékrendek krendek éés szs szöövetsvetséégek gek felbomlfelbomláása.sa.
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A A kköörnyezetrnyezet--áátalakultalakul áás s éés a kls a klíímavmavááltozltozááss ffııbb kihatbb kihatáásaisai

�� Az ihatAz ihatóó vvíízhez valzhez valóó hozzhozzááfféérr éés css csöökkenkkenéésese;;

�� Az Az éélelmiszer gylelmiszer gyáártrt áás, s, --bbíírtoklrtokl áás torzuls torzuláása, mint az alsa, mint az aláábbiak bbiak 
kköövetkezmvetkezméényenye

-- nnöövekvvekvıı felmelegedfelmelegedééss,, illetve a nilletve a nöövekvvekvıı lehlehőőlléés (!),s (!),
-- elsivatagosodelsivatagosodááss,,
-- vvíízhizhiáány,ny,
-- megmmegmőővelhetvelhetıı ffööldterldter üület cslet csöökkenkkenéése,se,
-- nnöövekvvekvıı áárvizek, termrvizek, terméészeti csapszeti csapáásoksok,,
-- az ihataz ihatóó vvíízhez jutzhez jutáás beszs beszőőkküülléése vagy teljes hise vagy teljes hiáánya, nya, 
-- a tengeri hala tengeri haláászat gyengszat gyengüülléése, halhise, halhiáány.ny.

�� NNéépesspesséégg--vváándorlndorl áás ns nöövekedvekedéése, se, éélettlettéérr --vváálslsáágok gok éés hs hááborborúúkk;;

�� EgyEgyééb, a kb, a köörnyezetrnyezet--áátalakultalakul áásra sra éés a kls a klíímavmavááltozltozáásra visszavezethetsra visszavezethetıı
ttéényeznyezıık hatk hatáásaisai!!
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A A globglobáális kllis kl íímavmavááltozltozááss kumulatkumulat íív hatv hatáásaisai

�� A leginkA leginkáább sebezhetbb sebezhetıı ttéérsrséégek:gek: Afrika, LatinAfrika, Latin--Amerika, DAmerika, Dééll--EurEuróópa, pa, ÁÁzsiazsia;;

�� A A kumulatkumulat íív hatv hatááss jelensjelenséége: ge: 
amikor a globamikor a globáális kllis klíímavmavááltozltozáás hs háátrtráányos regionnyos regionáális lis éés ts táársadalmi helyzetekben  rsadalmi helyzetekben  
jelenik meg, s ez tovjelenik meg, s ez továább nbb nööveli a tveli a táársadalmi problrsadalmi probléémmáákat, megnehezkat, megnehezííti ti 
a va véédekezdekezéést st éés az esetleges alkalmazkods az esetleges alkalmazkodáást! st! 

�� Az Az ééletlet-- éés munkaks munkaköörr üülmlméényeket, megnyeket, megéélhetlhetéést st éérintrint ıı globglobáális kllis klíímavmavááltozltozáás, s, 
a kedveza kedvezııtlen tlen ééghajlati hatghajlati hatáások, avagy a vsok, avagy a vááratlan idratlan idııjjáárráási katasztrsi katasztróóffáák k 
egy adott regy adott réégigióó esetesetéében (ben (íígy persze a Balkgy persze a Balkáán is) n is) komoly biztonskomoly biztonsáágigi
problprobléémmáákkat okozhatnak: at okozhatnak: 

-- a regiona regionáális egyenllis egyenlııtlenstlenséégek miatt gek miatt úúj tj táársadalmi mobilitrsadalmi mobilitáási irsi iráányokkal, esetlegesnyokkal, esetleges
menekmeneküültltááradatokkal  kell szradatokkal  kell száámolni;molni;

-- egyes regyes réégigióók, orszk, orszáágok, tgok, téérsrséégek gek öönnáállll óóan nem rendelkeznek  az alkalmazkodan nem rendelkeznek  az alkalmazkodááshoz,shoz,
sem a vsem a véédekezdekezééshez, sem a kshez, sem a káárkompenzrkompenzáácicióóhoz szhoz szüüksksééges elegendges elegendıı ererııforrforráásokkal sokkal 
(l(láásd: pakisztsd: pakisztááni ni áárvrvííz 2010z 2010--ben, avagy a keletben, avagy a kelet--magyarorszmagyarorszáági gi áárvrvíízz--belvbelvííz 2010/2011); z 2010/2011); 

-- felerfelerııssöödik a viddik a vidééki mezki mezııgazdasgazdasáági lakossgi lakossáág gazdasg gazdasáági fgi füüggggıısséége;ge;

-- az amaz amúúgy is perifgy is periféérikus helyzetben rikus helyzetben ééllıık k ééletfeltletfeltéételei jelenttelei jelentıısen romlanak, ennek egyiksen romlanak, ennek egyik
kköövetkezmvetkezméénye lehet  az nye lehet  az ‘‘ ererııszakos szerzszakos szerzééss’’ gyakorisgyakorisáággáának nnak nöövekedvekedéése.se.
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AfrikaAfrika ,, a gyarmatosa gyarmatosííttóó hatalmak thatalmak táávozvozáása utsa utáánn……

Konfliktusok lehetsKonfliktusok lehetsééges okai, tges okai, tööbbek kbbek köözzöött:tt:
-- a legela legelıık hasznk hasznáálatlatáával kapcsolatosan kialakulval kapcsolatosan kialakulóó elfajulelfajulóó vvééres vitres vitáák, hk, hááborborúúk; a k; a 

tovtováább fokozbb fokozóóddóó sivatagosodsivatagosodáás, s, éélettlettéérr--szszőőkküülléés miatt;s miatt;
-- a klasszikus pa klasszikus páásztorkodsztorkodóó éés fs fööldmldmőővelvelıı nnéépcsoportok egyre gyakoribb pcsoportok egyre gyakoribb 

öösszecsapsszecsapáásai; sai; 
-- diktatdiktatóórikus elnyomrikus elnyomóó hatalmi rendszerek instabilithatalmi rendszerek instabilitáása, polgsa, polgáárhrhááborborúúk lehetk lehetıısséége, ge, 

ezek migrezek migráácicióós kihats kihatáásai Eursai Euróóppáára (lra (láásd. sd. ÉÉszakszak--Afrika vAfrika v áálslsáágmozgalmait gmozgalmait –– 2011. 2011. 
janujanuáárr --februfebruáárr -- ……)  )  

-- a va víízmegosztzmegosztáással kapcsolatos kssal kapcsolatos kéérdrdéések; ihatsek; ihatóó vvííz csz csöökkenkkenéése;se;
-- fokozfokozóóddóó szegszegéénysnyséég, alulmg, alulmúúlhatatlan lhatatlan ééletfeltletfeltéételek;telek;
-- gyakori eggyakori egéészsszsééggüügyi vgyi váálslsáágok, jgok, jáárvrváányok; nyok; 
-- emberember--, fegyver, fegyver--, drog, drog--, gy, gyóógyszergyszer--, , éélelmiszer csemplelmiszer csempéészet! szet! 

Afrika konfliktusaira is kimondhatAfrika konfliktusaira is kimondhatóó:  :  
A bA béékefenntartkefenntartáás, bs, béékekikkekikéényszernyszerííttéés ms méég csak fg csak féél megoldl megoldáásnak sem tekinthetsnak sem tekinthetıı, ha a , ha a 
konfliktusok alapproblkonfliktusok alapprobléémmáájjáát (lt (láásd fentebb) nem segsd fentebb) nem segíítenek megoldani a nemzetktenek megoldani a nemzetköözi zi 
szervezetek!szervezetek!

ÉÉlettlettéérr --hhááborborúúk 2011:k 2011:Szudán, Nigéria, Szomália, Kongó, …
(élelmiszer-víz a tényleges ok, nem a vallási különbözıségek!)
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A tenni akarA tenni akaráás s szemszeméélyeslyesars poeticars poeticáájaja

„„ A mA múúltra kegyelettel emlltra kegyelettel emléékezni,kezni,

A jelent tisztessA jelent tisztessééggel ggel ééppíítve becstve becsüülni, lni, 

A jA j öövvııt akarni, s t akarni, s éérte tenni, tenni kell!rte tenni, tenni kell!”” -- IJIJ

„„ Aki csinAki csináálni akar valamit, tallni akar valamit, tal áál rl r áá eszkeszköözt.zt.

Aki nem akar csinAki nem akar csináálni semmit, tallni semmit, taláál rl r áá mentsmentsééget.get.”” -- cseh mondcseh mondááss
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