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Missziós feladatok

védelemgazdasági nézõpontból
*

A külföldi katonai missziók mind nagyobb szerepet játszanak a Magyar Honvédség és a

NATO szövetségesek hadseregeinek feladatrendszerében. Ennek kapcsán megkerülhetetlenek

a gazdasági kérdések mind a missziókban részt vevõ államok, mind a missziós területen élõk

szempontjából. A Magyar Hadtudományi Társaság idei kiemelt központi tudományos ren-

dezvényét ennek a témának szentelte. Az alábbiakban közreadjuk a 2008. május 19–30-án

megtarttott konferencián elhangzott elõadások és hozzászólások tömörített változatát, s a

rendezvény tapasztalatait és tanulságait összefoglaló zárszót.

A Védelemgazdasági Szakosztály (VGSz) eddigi gyakorlata szerint – a szûkebb körû szakosz-

tályi rendezvények mellet – ciklusonként egy-egy nagyrendezvényen (konferencián) is megtár-

gyalta a védelemgazdaság tudományos kérdéseit. Így történt ez 2002 októberében, majd 2004

szeptemberében, mely rendezvények egyben a Magyar Hadtudományi Társaság központi ren-

dezvényei is voltak.

2006–2007-ben eredményesen formálódtak nemzetközi kapcsolataink a Brno-i Védelmi

Egyetem Közgazdasági Tanszékével és a Német Katonai Gazdasági Társasággal. Ez adott ösz-

tönzést arra, hogy a 2007–2009-es ciklusra munkatervünkben szereplõ konferenciánkat nem-

zetközi részvétellel szervezzük meg.

A hadtudományi közérdeklõdés az utóbbi idõben erõteljesen a figyelem középpontjába állí-

totta a Honvédség arculatát és teljesítményének megítélését jelentõsen befolyásoló missziós

tevékenységet. Ezt mutatja, hogy 2007 õszén, zömében a tudomány ünnepéhez kapcsolódóan,

több szervezet is konferenciájának napirendjére tûzte az afganisztáni részvételt és tapasztala-

tait (október – BHKK; november – GTTSz, ZMNE; november – MeH, ZMNE).

Kihasználva a téma aktualitását, de elkerülendõ az ismétléseket a Védelemgazdasági

Szakosztály konferenciája témájául a missziós feladatok védelemgazdasági összefüggéseit

választotta. A konferencia nyelve: angol volt. Ezért a konferencia címéül a „Missziós feladatok

védelemgazdasági nézõpontból (a fókuszban Afganisztán)”-t, szlogenjéül a „Missziós feladat –

többletköltség vagy beruházás a jövõbe?” választottuk.

* A konferencián elhangzott elõadások fõbb mondanivalóit kiemelve az alábbiakban közreadott írásokat

összeállították: Fodor Péter, Jászay Béla, Király László és Lakner Zoltán. A konferencia teljes anyaga az

Interneten is megjelent.



A missziós tevékenységek évtizedes felhalmozódott tapasztalatai (Ciprus, Sínai félsziget,

Bosznia, Koszovó, Irak, Afganisztán) tervezési, logisztikai és költségadatai már lehetõvé teszik,

hogy azokat az MH gazdálkodási rendszerében elemezzük, illetve megvizsgáljuk a nemzetgaz-

daság más alrendszereivel való kapcsolatait is. A nemzetközi összehasonlítás segíthet annak

megítélésében, hogy ezt a jelentõs feladatcsoportot „túl drágának”, avagy költségeit figyelembe

véve helyénvalónak ítéljük meg.

A tervezés, költségek és források, logisztikai feladatok – „elégséges biztonság, minimális

költséggel” kérdéskör vizsgálata egy kettõs optimalizációs feladat, amelynek tudományos fel-

dolgozása sok értékes eredményt adhat. A missziós tevékenység hatása a nemzetgazdaságra –

„vállalkozás a missziós területen (hadszíntéren)” – kérdéskörben pedig lehetõség volt bemu-

tatni a célországok gazdaságait (amely legtöbbször „segélygazdaság”), és az ott folytatható vál-

lalkozási stratégiákat, nehézségeket, eredményeket.

Bali József

A NATO afganisztáni szerepvállalásának keretei,

a bõvüléséhez vezetõ tényezõk*

Elõzmények

Afganisztán a világ egyik permanens válsággóca, melyet a XIX. században a brit és

orosz birodalom Közép-Ázsia feletti párharca, a „Great Game” néven elhíresült nagy-

hatalmi küzdelem kapcsán ismert meg a világ. Az ország XX. századi története sem

kevésbé küzdelmes, különösen az elmúlt 30 év, amit szinte folyamatos (pol-

gár)háború jellemez. Afganisztán sorsát az 1973-as katonai puccs, az 1979–89 közötti

szovjet invázió, majd az azt követõ polgárháború után 1996-tól a szélsõségesen fun-

damentalista tálib rezsim uralma határozta meg. Az iszlám ellenállók a nyolcvanas

években a szovjetek elleni harchoz jelentõs segítséget kaptak nem csak a nyugati

világtól, elsõsorban az Amerikai Egyesült Államoktól, hanem például a szaúdi szár-

mazású Oszama bin Ladentõl is, aki késõbb a tálibok védelmét élvezve Afganisztánt

az általa alapított terrorista szervezet, az al-Kaida kiképzõ és logisztikai bázisának

használta.

Miután a 2001. szeptember 11-i merényletekrõl bebizonyosodott, hogy mögöt-

tük az al-Kaida áll, az USA ultimátumot intézett a tálib vezetéshez, hogy adja ki a ter-

rorista szervezet tagjait. Mivel ez nem történt meg, az Egyesült Államok hadserege,

brit közremûködéssel, a tálibokkal szembenálló ún. Északi Szövetséget támogatva

katonai erõvel lépett fel. A mûvelet 2001. október–november folyamán sikeresen
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* Ez a bevezetõ elõadás egyben keretet adott a tartományi újjáépítési csoportokkal kapcsolatos témák ki-

fejtéséhez, amelyek központi szerepet kaptak a konferencián.


