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1. A téma kutatásának előzményei, a kutatás tárgya és alapkérdései
1
 

 

A nemzetközi együttműködésben végrehajtott legelső béketámogató és válságkezelő 

akciókra a 19. század végén és a 20. század elején került sor. Ezek közül több beavatkozásra 

(a korabeli szóhasználattal élve a „tűzoltó műveletekre”) éppen abban a térségben került sor, 

amellyel a jelen értekezés is foglalkozik – a Balkán-félszigeten és a Földközi-tenger keleti 

részében. A témánk szempontjából legfontosabb olyan nemzetközi válságreagáló 

műveletekre, amelyek során szerephez jutott a rendőri elem is, a mai Krétán, Macedóniában 

és Albániában került sor (Glenny [2012]). Ezekben a béke megőrzését és a fegyveres 

konfliktusok elterjedésének megelőzését célzó beavatkozásokban magyar nemzetiségű 

katonák és rendvédelmi szakemberek is közreműködtek. Tehát nem egy új jelenségről van 

szó.  

E disszertáció tágabb értelemben vett kutatási tárgyát a civil (polgári) válságkezelés 

(civilian crisis management) képezi. E béketámogató módszer az ENSZ katonai békefenntartó 

(peace-keeping) gyakorlatából alakult ki az 1960-as években, de igazán dinamikus 

fejlődésnek az EU közös biztonság- és védelempolitika keretében indult (Kaspersen–Sending 

[2005]). Napjainkban főként közigazgatási és rendőrségi szakértők alkotják a civil 

válságkezelő mechanizmus személyzetét, amely az 1990-es évek délszláv háborúit követően 

döntő szerephez jutott a jogállamiság kiépítésére irányuló folyamatban a Nyugat-Balkánon 

(Friesendorf [2010]). Ekkortól kezdve a civil válságkezelés világszerte jelentős tényezővé vált 

a béketámogatásban. Az egyik legelterjedtebb módszere az ideiglenes intézmények (missziók) 

telepítése a posztkonfliktusos övezetekbe.  

Az EU 2003 és 2015 között 21 válságkezelő műveletet indított, amelyből öt 

kifejezetten rendőri misszióként jött létre és további négy misszió rendőri komponenst is 

tartalmazott. Mindemellett az uniós tagállamok hivatásos rendőrei különféle beosztásokban 

ugyan, de kivétel nélkül valamennyi civil válságkezelő misszióban szolgáltak. A legnagyobb 

létszámú nyugat-balkáni válságkezelő misszióknak a rendőri erők Bosznia és 

Hercegovinában, valamint Koszovóban a regionális biztonságpolitika mellett már a 

nemzetközi államépítő és uniós bővítéspolitikai célok megvalósítását is támogatták (Ágh 

                                                 
1
 A disszertáció megírását a Budapesti Corvinus Egyetem TÁMOP-4.2.2/B-10/1/2010-0023 számú programja 

támogatta. 
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[2006]). Az átmeneti nemzetközi igazgatás (interim international administration) keretében 

kezdeményezett missziók rendőri komponensei napjainkra már nélkülözhetetlenné váltak a 

posztkonfliktusos régiók stabilizálásában és a kudarcot vallott bukott államok biztonsági 

ágazatainak újjászervezésében (Caplan [2012], Chandler [2009], Chesterman [2007]). Habár a 

rendőrök a nemzetközi válságkezelő missziókban egyre növekvő számban vettek részt, e 

komponens tudományos kutatására és az eredmények publikálására alig akadt példa 

(Holgund–Oberg [2011]). Ebben valószínűleg a téma érzékenysége is szerepet játszott.  

A jelen disszertáció témájának nemzetközi tudományos kutatási előzményeit 

áttekintve is szembetűnő, hogy a missziós rendőri komponensek legfeljebb érintőlegesen 

szerepeltek a tudományos közleményekben (Tardy [2011], Schröder [2007]). A válságövezeti 

rendőri közreműködés feldolgozása a magyar rendvédelmi kutatásokban sem élvezett 

prioritást. A béketámogató missziók hazai tudományos vizsgálatában kezdetektől a katonai 

aspektusokat feltáró szerzők jártak élen (Boda [2006], Padányi [2010]). Közben a szakértők a 

téma kutatása során egyre nagyobb hangsúlyt helyeztek az empirikus vizsgálatokra is.  

A magyar béketámogatás kutatási előzményei között emiatt említést érdemel egy a 

2008 és 2010 között elvégzett katonaszociológiai vizsgálat, amely 50 fő magyar hivatásos 

rendőrt is bevont az adatfelvételbe. A kutatás kérdőíves felmérés és interjú módszerével a 

külszolgálati kiválasztás, felkészülés és visszailleszkedés jellemzőinek megismerésére 

fókuszált (Kiss [2011]). Ugyancsak jelentős kutatás volt egy 2009-ben szintén 50 fő 

részvételével végrehajtott kérdőíves felmérés, amely a magyar rendőrök békefenntartó, 

válságkezelő részvételének aktuális kérdéseire koncentrált. A Belügyminisztérium 

Nemzetközi Oktatási Központja és a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem közös 

szociológiai vizsgálata a jelentkezési, kiválasztási, felkészítési és szolgálati tapasztalatokat az 

egyéni motivációk szemszögéből térképezte fel. A kutatás eredményei olyan problémákat 

jeleztek, mint a jogi alulszabályozottság, a missziós szolgálat rendőri karrierútból való 

kiszorulása és a tapasztalatok hasznosítása iránti hivatali érdektelenség (Boda–Farkas [2010]). 

Az eddigi kutatási eredmények tehát lényegében – az okok mélyrehatóbb feltárása nélkül – 

rávilágítottak az uniós válságkezelés és a magyar rendőri közreműködés néhány időszerű 

problémájára. Álláspontom szerint e dilemmák az EU számos szempontból még nem kiforrott 

válságkezelő módszerén belül a rendőri komponensek szervezési hiányosságaira vezethetők 

vissza. Főleg ezekre a kutatási előzményekre voltam tekintettel akkor, amikor a disszertációm 

témájául az EU-s civil missziók rendőri komponenseit választottam.  

A civil válságkezelés egyszerre tekinthető az EU szakpolitikájának és módszerének, 

amelyben a hangsúly a katonai erő alkalmazásáról fokozatosan a többfunkciójú civil 
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közreműködésre helyeződött át (Wyn [2008]). Ez a folyamat nagyrészt éppen a nyugat-

balkáni térségben létrehozott missziók esetében ment végbe. Az ottani válságkezelő missziók 

integráns részei lettek a többnemzetiségű rendőri komponensek is, amelyek fogalmát illetően 

azonban még most sem alakult ki egységes tudományos álláspont (Nowak [2006]). A 

hiányosság kiküszöbölésére a témát kutató szakértők körében elterjedtté vált az egyedi 

munkadefiníciók megalkotása (Tóthi [2011]). E megközelítés alapján a jelen értekezésben az 

EU válságkezelő missziók rendőri komponenseit olyan egyedi intézményi struktúrákként 

értelmeztem, amelyekben az államépítésben közreműködő rendőrök a végrehajtói és/vagy 

tanácsadói mandátum alapján látják el feladataikat.  

A kutatás tárgyának államépítés szempontú feldolgozása mellett a fentieken kívül az is 

szólt, hogy a Nyugat-Balkánon működő állam- és békeépítő missziók rendőri komponensei 

fontos tényezőkké váltak a posztkonfliktusos államok újjászervezésében (Halász [2005], Rada 

[2008]). Ezzel szemben a rendőrök általában csak periférikus szerepet töltenek be a 

humanitárius intervenciókban (Sulyok [2004]) vagy a civil-katonai kapcsolatok fejlesztésében 

(Huntington [1985]). 

 

2. A felhasznált módszerek 

 

A disszertáció történeti és komparatív aspektusból vizsgálta meg a 19. század végétől, 

illetve a 20. század elejétől jelentkező, a rendvédelmi funkciókat is megvalósító balkáni 

válságreagáló missziók és az EU nyugat-balkáni válságkezelő missziók jelenlegi rendőri 

komponensei közötti hasonlóságokat és különbözőségeket. A kutatás alapvető módszere az 

elméletvezérelt folyamatkövetés volt (theory-guided process tracing, rövidítve TGPT), amely 

egyre népszerűbb az összehasonlító politikatudományi kutatásokban. A TGPT olyan elemzési 

módszerként is ismert, amely főleg a hipotézisek empirikus kutatási eredményekkel történő 

tesztelésében bizonyul hasznosnak (Collier [2011]). A módszer alkalmazása szempontjából a 

vizsgálat tárgyai térben és időben elkülönülő esetek vagy események, de akár azonos jellegű 

eseménysorozatok is lehetnek. A TGPT ugyancsak optimális választás, amennyiben az 

elvégzett kutatás történelmi távlatokban vizsgál egy folyamatot, amely eseményeinek azonos 

szempontok szerinti feldolgozásával a közös motívumok és következmények 

szükségszerűségének bizonyítására törekszik.  

A folyamatkövetés esetében három egymással kombinált részmetódus alkalmazása 

vált jellemzővé: a nyílt végű kérdésekkel végzett személyes mélyinterjúk módszere, a 
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megfigyelés és a dokumentumelemzés (Vennesson [2008]). Kutatásomban a TGPT 

mindhárom jellemző módszerét alkalmaztam. A korai balkáni béketámogató, válságreagáló 

műveletek és az EU civil missziók rendőri komponenseire vonatkozó szakirodalmi források, 

feldolgozások és hivatalos dokumentumok tartalmának elemzésére a kutatás első fázisában 

került sor. A folyamatok személyes megfigyelése a terepkutatások alkalmával, a 

hangfelvétellel rögzített mélyinterjú módszere az empirikus kutatási fázisban jutott szerephez. 

Utóbbi módszer bevonása mellett az szólt, hogy az egy gyakori és széles körben elfogadott 

adatszerzési megoldás a folyamatkövető és az esettanulmányokkal operáló 

társadalomtudományi kutatásokban (Tansey [2007]). 

Az előbb említett mélyinterjúk alanyai a balkáni régió válságkezelő misszióiban 

szolgálatot teljesített rendőrökből és civil szakértők voltak. Kutatásom három éve alatt 59 

interjúalannyal készült beszélgetés. Összesen 51 hivatásos magyar rendőr és 8 fő civil 

szakértő vett részt az önkéntes alapú és utólag anonimizált, nem reprezentatív, átlagosan 

másfél óra időtartamú adatfelvételben. A beszélgetésekre Magyarországon, Szerbiában, 

Albániában, Macedóniában és Koszovóban került sor. Az interjúkat egy 25 kérdést tartalmazó 

strukturált szempontrendszer orientálta, amelynek szakszerű összeállítását a kutatás első 

évében megrendezett szakértői workshop is elősegítette.  

A felvételek kiértékelésekor az egyes szempontokra adott legjellemzőbb válaszok 

tartalmából kivonatot készítettem, amelyeket a hipotézisek tesztelésében is felhasználtam. A 

mélyinterjúk során a missziók rendőri komponensei szervezési és működési sajátosságainak 

értékelése mellett a rendőrök szubjektív álláspontjaikat is megfogalmazták. Ezzel a magyar 

rendőr szakértők hasznos adalékokkal szolgáltak az EU civil válságkezelő műveleti képesség 

aktuális lehetőségeinek és korlátainak feltérképezéséhez. A következtetések és javaslatok 

megfogalmazásában az EU civil válságkezelő missziós tevékenységben a Nyugat-Balkánon 

szerzett személyes gyakorlati tapasztalataim is segítettek.  

 

3. Az értekezés eredményei 

 

A nemzetközi közösség a 19. és 20. század fordulója óta vesz részt béketámogató, 

illetve válságkezelő műveletei révén a fegyveres konfliktusokkal sújtott nyugat-balkáni térség 

biztonságának helyreállításában. A diplomáciai erőfeszítések már akkor is fokozatosan 

egészültek ki a rendfenntartó feladatokkal megbízott nemzetközi katonai és csendőri 

missziókkal.  
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A doktori értekezésem érdemi része emiatt a három századfordulós misszió 

elemzésével kezdődik, nevezetesen a krétai nemzetközi katonai misszió (1897-1898) 

közbiztonságot helyreállító, végrehajtó szerepkörének, továbbá a macedón rendőri 

reformmisszió működésének (1903-1908), valamint a szintén tanácsadó felhatalmazású 

albániai csendőrmisszió (1913-1914) tevékenységének az összehasonlító vizsgálatával. Ezek a 

válságkezelő missziók ugyanis már rendelkeztek mindazokkal a közös szervezési 

jellemzőkkel, amelyek ma is visszaköszönnek a hasonló ambíciójú missziók esetében. Ilyen 

közös elem például a feladatokat meghatározó politikai mandátum, a feladatok szektorális 

felosztása, az érintett fogadó fél valós vagy színlelt meghívása, vagy az elkülönülő, de 

ugyanakkor az egymással együttműködő nemzeti kontingensek alkalmazása.  

A sikeres krétai nemzetközi békemissziót a Brit Birodalom, az Orosz Birodalom, 

Franciaország, Olaszország és az Osztrák-Magyar Monarchia katonai és csendőrségi egységei 

alkották. Feladatuk a fegyveres konfliktusban állt görög-török fél szétválasztása és a 

közbiztonság helyreállítása volt. A magyar származású békemissziós katonák, csendőrök 

elsőként szálltak partra, és a sziget fővárosában a fegyveres rendfenntartás mellett 

humanitárius feladatokban is részt vettek. Az öt évvel későbbi macedóniai reformmisszió az 

Osztrák-Magyar Monarchia és az Orosz Birodalom együttműködésében jött létre a helyi 

oszmán birodalmi csendőrség átalakításának céljával. A részben sikeres konfliktusmegelőző 

misszió magyar csendőrei a megfigyelő és tanácsadó mandátum alapján az egykori 

macedóniai Manstir vilajet csendőri alakulatainak újjászervezésében vettek részt. Az Albánia 

létrejöttét követően az országban kialakult közbiztonsági krízis kezelésére az Osztrák-Magyar 

Monarchia és Olaszország egy csendőrmissziót kezdeményezett. A helyi csendőrség 

megalakítását tanácsadással segítő és kezdetben eredményes holland katonai egység végül az 

első világháború kitörése miatt nem fejezhette be misszióját. A nagyhatalmak e korai, balkáni 

békefenntartó és válságkezelő misszióit az ENSZ megalakulásáig már sehol nem követte 

újabb közös művelet.  

Az ENSZ békefenntartó gyakorlatában egy többnemzetiségű rendőri erő kialakítására 

vonatkozó elképzelés már az 1940-es évek végén megjelent, de létrehozására csak 1960-ban, 

első alkalmazására pedig 1964-ben került sor. A világszervezet békeműveleteiben e 

komponens szerepe és létszáma a missziókban az 1990-es évektől látványos fejlődésnek 

indult. Napjainkban az ENSZ 17 országban működő misszióiban világszerte 13 500 rendőr 

szolgája a békét. A rendőrök tevékenysége e missziókban a végrehajtó vagy tanácsadó 

felhatalmazástól függően a helyi közbiztonság fenntartására és a bűnüldözésre, illetve a civil 

biztonsági ágazat, de főként a rendőrség fejlesztésére terjed ki.  
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Miközben az EU-tagállamok az ENSZ békefenntartó misszióiban jelentős részt 

vállaltak, 2000-ben a jelenlegi közös biztonság- és védelempolitika égisze alatti saját katonai 

és civil válságkezelő erő létrehozását határozták el. A formálódó uniós civil válságkezelő 

modellhez a tagállamok 5 000 fős rendőri képességet ajánlottak fel, amelynek keretében 

Magyarország 107 fő rendvédelmi szakértőjének egyidejű telepítését vállalta. Az első civil 

művelet végül rendőri misszióként 2003-ban kezdhette meg működését a Nyugat-Balkánon.  

A disszertáció meghatározó részét a három legújabb és legjelentősebb nyugat-balkáni 

EU civil válságkezelő misszió és egy uniós katonai művelet rendőri komponenseinek 

ismertetése teszi ki. A 2004-ben megalakult és jelenleg is működő bosznia-hercegovinai 

katonai művelet (European Union Force ALTHEA rövidítve: EUFOR ALTHEA) rendőri 

komponense a szervezett bűnözés elleni küzdelemben rendelkezett végrehajtó 

felhatalmazással (Knauer [2011]). A misszió különleges nemzetközi rendőri egységében 

magyar szakértők is közreműködtek (Smodics [2012]).  

A 2003 és 2012 között a szintén Bosznia-Hercegovinában működő, egyébként 

tanácsadó mandátummal felruházott civil misszió (European Union Police Mission in Bosnia 

and Herzegovina, rövidítve EUPM BiH) már úgy jött létre, mint az EU első rendőrmissziója. 

Az EUPM BiH rendőri tevékenységével a térségben megszilárdította a közbiztonságot és 

előmozdította a helyi biztonsági szektor átfogó reformját (Ashdown [2010]). A 889 fős 

misszió az 1995-ben aláírt daytoni szerződés alapján került telepítésre. Az EUPM BiH a 

legmagasabb nemzetközi rendőrszakmai követelményeknek megfelelő, országos rendőrség 

kialakítását támogatta tanácsadó funkciójával. A misszió többnemzetiségű rendőri 

komponense emellett előmozdította a határokon átnyúló szervezett bűnözés és a korrupció 

elleni küzdelmet.  

2003 és 2004 között Macedóniában működött az EU Rendőri Misszió (European 

Union Police Mission in Macedonia, rövidítve EUPOL PROXIMA, később EUPAT 

FYROM), amely misszió 150 fős nemzetközi rendőri komponense a szervezett bűnözés és a 

korrupció elleni fellépést tanácsadással, a helyi biztonsági szektor reformját pedig 

megfigyeléssel és mentori funkciókkal segítette elő (Márkus [2005]). A valaha létrehozott 

legnagyobb létszámú EU válságkezelő misszió, amely személyzete a 3 100 főt is elérte, 2008-

ban indult el és jelenleg is zajlik, mégpedig az EU Jogállamiság Missziója Koszovóban (EU 

Rule of Law Mission in Kosovo, rövidítve EULEX) névvel. E misszió tanácsadó és végrehajtó 

nemzetközi rendőri komponensében az eddigi legnépesebb magyar rendvédelmi kontingens 

szolgált, egyszerre 53 fővel (Hajdu [2014]). A misszió rendőri ereje a szervezett bűnözés és 
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korrupció elleni küzdelem mellett a helyi civil biztonsági ágazat létrehozásában működik 

közre.  

A többnemzetiségű missziós rendőri komponensek megalakításával az EU a 

válságkezelésen túl tágabb politikai – mondhatni geopolitikai – célokat is megpróbált 

előmozdítani. Ezek közül talán a legfontosabb cél és egyben az eszköz a 2003-ban a Nyugat-

Balkán egymással szomszédos államai számára felkínált uniós csatlakozási perspektíva lett. E 

bővítéspolitikai elhatározás 2013 és 2019 között ugyan nem politikai prioritás, de a régió 

államainak uniós támogatása folyamatos maradt (Junker [2014]). Az első válságkezelő 

missziók létesítése óta a régió posztkonfliktusos országainak demokratikus átalakulásban elért 

eredményei, úgy tűnik, hogy igazolják a rendőri komponensek létjogosultságát és 

hatékonyságát az államépítésben.  

A missziós rendvédelmi komponens alapfunkciói főleg a 20. század végi délszláv 

háborúk idején nyerték el az aktuális formát, mégpedig a három nemzetközi, illetve 

szupranacionális szervezet műveleteiben. Az ENSZ, az EBESZ és az EU misszióiról van szó. 

Az EU főként az ENSZ békefenntartó tapasztalatait hasznosítva fokozatosan saját 

válságkezelő módszert alakított ki, amelyben a katonai pillér helyett markánsabb szerephez 

jut a rendőri komponenst is magába foglaló civil pillér. Erről tanúskodnak az EU által indított 

és korábban már említett missziók Bosznia és Hercegovina, Macedónia és Koszovó területén. 

E három posztkonfliktusos országban a missziós jellegű rendőrszakértői támogatással elért 

közbiztonsági fejlődés pedig ékesen bizonyítja a nemzetközi rendőri közreműködés 

létjogosultságát az államépítésben.  

Az előbb említett három misszió működése során viszont több szerkezeti és működési 

problémára is fény derült. Egyik ilyen problematikus elemként megemlíthető a rövid távra 

berendezkedő, projekt-szemléletű és kizárólag egyéni pályázatokra épülő 

személyzetkiválasztási politika. Az ugyanis nem garantálja valamennyi EU-tagállam 

folyamatos részvételét a missziókban. További probléma a nagy fluktuáció. A túlságosan 

gyakran, akár egy éven belül is teljesen kicserélődő missziós személyzet – beleértve a rendőri 

komponens hivatásos állományát – rendkívül hullámzó szakmai teljesítményt eredményez. 

Ezzel együtt a századfordulón még hangsúlyos nemzeti rendőri kontingensek misszión belüli 

szerepe is leértékelődött. A válságkezelő missziók civil komponensében napjaink EU 

válságkezelő gyakorlatával szemben, a jövőben hangsúlyos szerephez kellene juttatni a 

nemzeti rendőri kontingenseket és közöttük a szakterületek felosztását. Ezzel a megoldással a 

kortárs uniós válságkezelő gyakorlat visszatérne a korai nyugat-balkáni missziók szervezési 

és igazgatási módszereihez. A rendőri komponensen belüli, nemzeti kontingensek közötti 
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munkamegosztás biztosítaná a válságkezelésben közreműködő uniós tagállamok folyamatos 

jelenlétét az adott misszióban, a rendőrök pedig a magas szakmai elvárásokért cserébe 

kiszámíthatóbb missziós foglalkoztatást kapnának. Ez akár a kontraktuális jogviszonyok 

növekedését is eredményezhetne, legalábbis a felsőbb koordinációs szinteken.  

A legfontosabb beosztásokba kiválasztott hivatásos rendőrök most meghatározó 

átmeneti jellegű vezényléses alkalmazása helyett inkább a szerződéseses foglalkoztatás lenne 

indokolt. Az ugyanis állandó szakmai színvonalat biztosíthat a leglényegesebb 

szakterületeken. Mindezt a hazai gyakorlat vonatkozásában azzal lenne szükséges 

kiegészíteni, hogy a missziós rendőri szolgálat azáltal teljesítheti ki az egyén rendőrszakmai 

életútját, ha a hivatásos életpályamodell integráns részévé válik. Ez egyelőre még nem 

megoldott probléma.  

A nyugat-balkáni EU válságkezelő missziók rendőri komponense kapcsán felmerült 

további problematikus jelenség egyben a válságkezelő missziókra általában is érvényes 

dilemmát vetett fel, nevezetesen, hogy milyen kompromisszumok képzelhetők el a 

mandátumteljesítésben. A missziók fegyveres (azaz végrehajtó) rendőrei gyakran tapasztalták, 

hogy intézkedéseiket sokan a helyi érdekeket elnyomó, nagyhatalmi erőszak 

megnyilvánulásaiként értelmezték. Közben viszont a kizárólag „puha” tanácsadói 

mandátummal ellátott EU missziós rendőri komponenseket sokan a helyszínen hatástalannak 

és szükségtelennek bélyegezték.  

A missziók e barátságtalan és a tevékenységükkel szemben kritikus környezetben 

emiatt gyakran menekültek a mandátumteljesítéssel kapcsolatos kisebb vagy nagyobb 

kompromisszumokba. A végrehajtó rendőri komponens például nem feltétlenül intézkedett 

minden olyan esetben, amikor arra joga és lehetősége, valamint szakmai indokai voltak. 

Ugyanígy a tanácsadó rendőri felhatalmazás birtokában a válságkezelés célországával az 

együttműködés folyamatossága is elegendő teljesítménynek számított, még ha a kitűzött 

célokhoz végül közel sem kerültek. Minderre a missziók teljes személyzetének fizikai 

biztonsága, a politikai mandátum megfelelőségének igazolása és a tartós jelenlét 

fenntarthatósága érdekében került sor. A misszió mandátumának implementálásában e 

megközelítés sokszor olyan alkut eredményezett, amely a helyi adottságok és a válságkezelő 

uniós tagállamok hatékony jelenléttel kapcsolatos elvárásai között próbált egyensúlyt 

teremteni. Ez azonban jellemzően a nemzetközi rendőri komponens tevékenységének negatív 

értékelését és a rendőrök szakmai önbecsülésének csökkenését eredményezte, illetve 

eredményezi.  



12 

 

E jelenségek hosszú távon a válságkezelő közreműködéshez fűződő tagállami és 

személyes motivációk elvesztését egyaránt eredményezhetik. E megközelítés tendenciává 

alakulása a válságkezeléssel jövőben érintett országoknak sem állhat érdekében, mivel ezáltal 

éppen a jogosan elvárt hozzáadott érték hiányzik majd a missziós válságkezelő jelenlétből. 

Ezért célszerű lenne elérni azt, hogy a missziós politikai mandátum előkészítése során a 

körülményekhez igazodó, reális válságkezelő célokat és az annak megvalósításához szükséges 

eszközrendszert társítsanak a mandátumhoz. 

 

4. A következtetések összegzése 

 

A disszertációmban a következő kutatási kérdésekre kerestem a választ: 1. Mi a 

rendőri komponens helye az államépítésben, különösen ami az EU által kezdeményezett 

akciókat illeti? 2. Az EU-válságkezelés milyen megoldásokat ültetett át a századforduló 

béketámogató műveleteinek példáiból a saját gyakorlatába? Ezek a módszerek hogyan 

jelentek meg a rendőri komponensek szervezésében? 3. A harmadik kérdés arra kereste a 

választ, hogy mennyiben felelt meg a magyar válságkezelő rendőri közreműködés az uniós 

elvárásoknak, különösen a kiválasztás, felkészítés, külszolgálati feladatellátás és 

szerepfelfogás vonatkozásában? Ezen kutatási kérdések alapján három hipotézist 

fogalmaztam meg.  

Első kutatási hipotézisem: a nyugat-balkáni missziók tapasztalatai alapján úgy tűnik, 

az EU egyedi válságkezelő módszerében a rendőri komponens a közbiztonság megteremtése 

mellett az államépítő és uniós integrációt előmozdító feladatokban is nélkülözhetetlenné vált. 

Ezért olyan EU válságkezelő műveletet, amelynek rendvédelmi területet érintő végrehajtó 

vagy tanácsadó mandátuma is van, célszerű rendőri komponens megalakításával elindítani.  

A második hipotézisem: a századforduló válságreagáló misszióinak egyes 

rendvédelmi megoldásai történeti folytonosságot mutatnak az EU megoldásaival. Ez egyaránt 

vonatkozik a missziók mandátumára és szerkezetére, illetve működési sajátosságaira is. A 

jelenlegi EU-missziókban a rendőri komponensek szervezése azonban nem kellően kiforrott, 

azért az egész terület reformokra szorul.  

A második hipotézissel részben összefügg kutatásom harmadik hipotézise. Annak 

lényege a következő: a magyar rendőri válságkezelő közreműködés hazai intézményi és 

jogszabályi környezete alapvetően megfelel a vonatkozó EU-elvárásoknak, de a 
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fenntarthatósága érdekében e speciális szolgálati területet célszerű lenne a jelenleginél 

mélyebben integrálni a hivatásos rendőri életpályamodellbe.  

A disszertációm négy tudományos eredménye közül elsőként említhető az, hogy 

kutatásommal történeti perspektívába helyeztem a korábban döntően csak az EU közös 

biztonság- és védelempolitikája szemszögéből vizsgált nyugat-balkáni válságkezelő 

missziókat és azok rendőri komponenseit. Ez a megközelítés – mint értelmezési keret – 

hasznos volt a kutatás történeti előzményeinek feldolgozásához és a rendvédelmi 

válságkezelő módszerek fejlődésének vizsgálatához. Az elméletvezérelt folyamatkövetés 

szintén megfelelő választásnak bizonyult a rendőri komponensek szerepének és 

jelentőségének feltárásában. Kutatásom eredményei igazolták, hogy a missziók rendvédelmi 

komponensei az elmúlt több mint egy évszázad során akár tanácsadó, akár végrehajtó 

mandátummal, de fontos és szükségszerű tényezői voltak a nyugat-balkáni válságok 

rendezésének. Közben kialakult a civil válságkezelés napjainkban ismert EU-modellje, 

amelyben a missziók és azok rendőri komponensei számos szervezési megoldást kölcsönöztek 

a századforduló akcióitól. A történeti folytonosság a válságkezelő rendőri tevékenység 

körülményeiben tehát jelen volt, illetve jelen van. A válságkezelő missziókban dolgozó 

rendőrök mindenkor és mindenhol lényegében azonos rendvédelmi problémákkal találták 

szembe magukat a térségben. Az elterjedt korrupció, a gyenge államszervezet, a közbiztonság 

hiánya vagy az etnikai feszültségek generálta fegyveres konfliktusok hatásainak enyhítése 

visszatérő feladatokat jelentettek a rendőrök számára. A disszertációm első és második 

fejezete alapján az is nyomon követhető, hogy a válságreagáló rendvédelmi erők hogyan 

avatkoztak be az eseményekbe és enyhítették a civil lakosságot sújtó következményeket.  

A disszertációm második tudományos eredménye, hogy a nyugat-balkáni 

válságreagáló missziók mandátumainak összehasonlításával sikerült feltárni a rendőri 

komponensek szerepváltozásának eddig kevésbé ismert tendenciáit, jellegzetességeit. A 

rendőri tevékenységgel kapcsolatos válságkezelő célok, módszerek és politikai elvárások 

folyamatosan módosultak a nyugat-balkáni környezetben. A századfordulón a 

többnemzetiségű rendvédelmi erő lényegében még csak a közbiztonság „tűzoltás jellegű” 

helyreállításáért felelt Krétán. A későbbi macedóniai és albániai reformkezdeményezések 

mandátumaikkal már a helyi biztonsági ágazat megújítását is elvárták a missziós rendvédelmi 

szakértőktől. E folyamat a közelmúltbeli délszláv háborúkat, illetve konfliktusokat (1991-

1995, 1998/1999) követően teljesedett ki. Akkor ugyanis az EU válságkezelő rendőri ereje az 

EU integrációt előkészítő regionális stabilitás megteremtésében is fontos tényezővé vált.  
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Az egy évszázad alatt lényegesen megváltozott missziós rendvédelmi szerepkör 

napjainkra felértékelte a rendőri közreműködés jentőségét a válságkezelésben. A rendőrök 

egyre nagyobb létszámmal voltak, illetve vannak jelen a missziókban, sőt, az EU legújabban 

már kifejezetten rendőri missziókat is szervezett. A nyugat-balkáni EU-missziók tapasztalatai 

alapján aztán a rendőri komponens szervezési és igazgatási módszerei is átalakultak, illetve 

megpróbáltak igazodni a megnövekedett logisztikai és rendőri szakértői létszámigényekhez. 

A disszertációmból jól követhető, hogyan változott a balkáni nemzetközi válságkezelő 

gyakorlat és szerepfelfogás a rendőri komponensekkel kapcsolatban, egészen addig, amíg 

azok elnyerték a napjainkban ismert szerepüket és jelentőségüket.  

A disszertációm harmadik tudományos eredménye, hogy az EU válságkezelő rendőri 

komponensek szerepét, illetve jelentőségét a rendelkezésre álló kutatási eredmények 

szintetizálásával sikerült az uniós csatlakozási, illetve részben geopolitikai kontextusban is 

megjeleníteni. A téma kutatói eddig a többnemzetiségű rendőri komponenseket általában az 

EU közös biztonság- és védelempolitika szempontjából vizsgálták. Ezért azzal a céllal, hogy 

meghaladjam ezt a megközelítést, a disszertációm harmadik fejezetében a rendőri 

komponensek tevékenységét befolyásoló regionális politikai és gazdasági körülmények 

elemzésére is kitértem. Ebben a részben az Európai Bizottság aktuális országjelentéseit és egy 

demokráciaindex (Bertelsmann BTI) vonatkozó adatait összegezve vizsgáltam a rendőri 

komponensek helyét és szerepét a régió demokratikus átalakulásának előmozdításában. A 

nyugat-balkáni államok a politikai és gazdasági megújulásban a missziók elindítása óta 

komoly előrelépéseket tettek, miközben a térségbeli országok közötti különbségek némileg 

csökkentek. E fejlődéshez a rendőri komponensek mandátumterületeiken főként a 

jogállamiság és a civil biztonsági ágazat kialakításával, illetve a korrupció elleni fellépéssel 

járultak hozzá. Az elért eredmények tükrében kijelenthető, hogy a rendőri komponensek a 

2003-ban elfogadott Európai Biztonsági Stratégia geopolitikai céljainak megvalósításában is 

nélkülözhetetlen eszközzé váltak. Ugyanakkor szükséges megjegyezni, hogy a nyugat-balkáni 

országoknak, már döntően saját erőforrásaikra támaszkodó, további erőfeszítéseket szükséges 

tenniük az EU-csatlakozás érdekében, amely időigényes folyamatnak ígérkezik. 

A disszertációm negyedik tudományos eredménye az, hogy a téma eddigi kutatási 

eredményeit kiegészítve sikerült azonosítanom a válságkezelő missziók rendőri komponense 

és a magyar rendőri közreműködés időszerű kihívásait. Az EU-missziók alig több mint egy 

évtizedes múltjuk ellenére számos szempontból már vezető szerepet töltenek be a kortárs 

nemzetközi béketámogató és válságkezelő mechanizmusban. Az EU rendőri komponensek 

azonban az első nyugat-balkáni missziók óta szervezési és igazgatási szempontból egyaránt 
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kiforratlanok maradtak. Ez a megállapítás a kutatás eredményeinek tükrében a magyar rendőri 

közreműködésre is érvényesnek tűnik. Disszertációmban az aktuális kihívások között az 

empirikus kutatásommal feltárt, az általam kifejtett részletességgel még nem publikált 

missziós jellegzetességeket ismertettem. Elsőként az uniós missziók szervezésének projekt-

szemléletű megközelítése, másodikként e missziók személyzeti politikájának gyakran 

ellentmondásos jellege került bemutatásra. Kiderült, hogy a magyar külszolgálati rendőri 

közreműködés és a hazai hivatásos karrierút még összehangolásra vár. Ezt a felvetést a 

szakterület fejlesztése iránti elkötelezettség motiválta. Valamennyi esetben a megoldást 

elősegítő javaslatokat is igyekeztem megfogalmazni.  

A kutatás eredményei szerintem mindhárom előzetesen megfogalmazott hipotézisem 

helytállóságát igazolták. Az első hipotézis vonatkozásában megállapítható volt, hogy az EU 

egyedi válságkezelő módszert alakított ki, amelyben a rendőri komponens a katonai 

válságkezeléstől eltérő intézményrendszert épített ki. Az európai civil és katonai válságkezelő 

erő (műveleti képesség) a gyakorlatban továbbra is hatékonyan együttműködik, de a rendőri 

komponensek szervezési megoldásai továbbfejlesztést igényelnek. A második hipotézisben 

feltételezett történeti folytonosság a századforduló válságkezelő műveleteinek rendvédelmi 

megoldásai és az EU civil missziók rendőri komponensei között szintén beigazolódtak. Az 

olyan jellemzők, mint a hivatásos rendőrök ideiglenes átengedése a missziós foglalkoztatásra 

(vezénylés) vagy a rendőrök nemzeti kontingensekbe szervezése már történeti hagyománynak 

tekinthetők. Ugyanakkor a kutatás eredményei alapján azok jelenlegi formájukban, hosszabb 

távon már aligha tarthatók fenn, ezért e gyakorlatok rendőri komponensen belüli 

újragondolása időszerű. A harmadik hipotézis ugyancsak helytállónak bizonyult. A 

mélyinterjúk is alátámasztották, hogy a magyar rendőri válságkezelő közreműködés jelenlegi 

hazai intézményi és jogszabályi feltételrendszere megfelel az EU-követelményeknek. 

Azonban fenntarthatósága érdekében e speciális szolgálati területet a hivatásos rendőri 

életpályamodellbe a jelenleginél mélyebben szükséges integrálni.  
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