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VAN-E POLGÁRI-RENDŐRI EGYÜTTMŰKÖDÉS, VAGYIS CIPOC  

(CIVILIAN-POLICE COOPERATION)? 

A CIMIC (Civilian-Military Cooperation/ polgári-katonai együttműködés) pár évtizedes múltra tekint 

vissza. Jól kipróbált elméleti és gyakorlati alapelvekkel rendelkezik. Elengedhetetlen kelléktára a 

katonai békefenntartó műveleteknek. Vajon átültethető-e a rendőri békefenntartás, polgári válságke-

zelés rendszerébe? Van-e tükörképe vagy franchise hálózata a CIMIC-nek? Vagyis, van-e CIPOC)? A 

kérdésfelvetés szükségességét az adta, hogy a rendőri döntéshozó a civil környezetből is minél több 

értékelt információhoz jusson. E rövid dolgozat erre próbál választ adni.    

The CIMIC (Civil-Military Cooperation) has a few decades of history. It gets well-tried and tested 

theorectical and practical principles. The CIMIC is one of the main tools of the military peacekeeping 

operations. Whether this means could be utilized by police peacekeeping or civilian crisis 

managenment? Is there any mirror image or franchise manner of CIMIC? In other words is there any 

existing CIPOC. There is still object that the police deceison-maker has to get more anylized 

information on the civil environment. This short essay tries give answer. 

BEVEZETÉS 

Válságövezetekben tevékenykedő békefenntartó/polgári válságkezelő rendőri erők – általában korlátozott mandátumuk 

révén – kevesebb információval rendelkeznek. Természetesen, az elemzett információ sohasem fogja elérni azt a szin-

tet, amelyet minden egyes ország saját területén tudna összegyűjteni. Ugyanakkor célszerű törekedni arra, hogy a nem-

zetközi rendőri missziók illetékes döntéshozói, a lehetőségekhez képest – figyelembe véve az összes nemzetközi és 

helyi sajátosságokat – növeljék civil környezetükben az együttműködések mennyiségi és minőségi mutatóit. Azonban 

szükséges kihangsúlyozni, hogy ez nem hírszerzési, hanem inkább információszerzési, de leginkább a környezet meg-

ismerésére (CIMIC terminológia) irányuló tudatos tevékenység. A CIMIC nem információgyűjtő szervezet, azonban alap-

elvei, tapasztalatai, a felállított rendszer bizonyos elemei példát szolgáltathatnak a rendőri komponenseknek. Ezért cé l-

szerű megvizsgálni, hogy a CIMIC-nek  van-e CIPOC tükörképe, vagy csak olyan elemekre van  szükség, melyek ”csa-

patpróbái” háború és egyéb körülmények között már bizonyítottak. Bármi is legyen a végkövetkeztetés, a rend-

őri/rendészeti misszió hatékonyabb lesz. 

A HÁBORÚ JELLEGE 

A háború régóta jelen van az Emberiség történelmében. Leszámítva az utópia képviselőit
1
, a háború, mint a legnagyobb 

rossz még nagyon sokáig elválaszthatatlan részét fogja képezni a földi életnek. Erről például Lev Tolsztoj így ír: ”…ismeri 

Morio abbét?…hallottam már tervéről: az örök békéről…aligha megvalósítható…”
2
. Ahogy van születés, úgy halál is, 

azonban a halál, mint a földi lét vége, nagyon sok embernél korábban következik be a fennálló háborúk és fegyveres 

konfliktusok következtében. A háború anatómiájának legáltalánosabban elfogadott művét, Carl von Clausewitz alkotta 

meg. Clausewitz mélyreható elemzései nyomán érthető meg többek között a háború kiváltó okai, lélektana, logikai rend-

szere, térben és időben történő kiterjedése. Annak ellenére, hogy számtalan értelmező magyarázat keletkezett művével 

kapcsolatosan, a szerző többek között a következőket vetette papírra. ”A háború…az erőszak ténye…az ellenséget saját 

akaratunk teljesítésére kényszeríteni igyekszünk”. ”A hadviselés…célja…az ellenség ellenállásának megtörése”. ”…a 

                                                 
1
Többek között: Morus Tamás, Kant: Az örök béke. 

2
Tolsztoj Lev: Háború és béke. Európa Könyvkiadó, Kárpáti Kiadó, Budapest, Uzsgorod, 1965. I. köt., 17. o. 
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háború…alkalmazásában határ nincsen…”. ”…az ellenség lefegyverzését…tönkretételét kell kitűznünk.”
3
. ”A politika…az 

egész hadmíveleten keresztülvonul…”
4
. ”A fegyveres erő megsemmisítendő…olyan állapotba helyezendő, melyben a 

harcot tovább ne folytathassa…”. ”Az ország meghódítandó…míg az ellenségnek akarata…meg nem töretett…a 

harc…újból lángra lobbanhat”
5
.     

Nem csak a háború anatómiája került feltárásra, magyarázatot is kellett adni, annak megindítására. Erről Priezac így 

ír: ”…igazságosnak minősül, ha a szándék…igazságos… az akaratot kell legelőbb megfontolni…nem az eszközö-

ket…Aki a bűnöst akarja megölni, néha akaratlanul az ártatlanok vérét is ontja”
6
. Egyszóval: a cél szentesíti az eszközt, 

mely végül is Richelieu bíboros híres mondása lett. Ezzel szemben Hegel, kétségbe vonja, hogy egyáltalán nevezhető-e 

igazságosnak egy háború, „…mivel ha a békét nem értékelik többre a háborúnál, nincs értelme igazságos háború-

ról…beszélni”.
7
  Nem volt elég, hogy „akaratlanul” is az ártatlanok haltak meg, például a légi hadviselés korai elmélete i-

ben egyértelműen olyan doktrínákat fogalmaztak meg, amelyek kizárólagosan a lakosság ellen irányultak
8
. Nem lehet 

pontos adatokkal szolgálni a háborús veszteségekről azonban becslések szerint az I. világháború eseményeinek végére 

20 millió
9
, a II. világháború hadszínterein kb. 55 millió

10
 ember esett áldozatul. Az 1945. augusztus 6-án és 9-én Japánra 

ledobott elsőgenerációs két atombomba több mint 315 000
11

 ember pusztulásához vezetett. Más statisztika alapján öt és 

fél ezer év alatt több mint 15 ezer háború és fegyveres konfliktus
12

 volt. Az 1945 és 1985 év közötti időszakban több mint 

19 millió
13

 főre tehető, a háborús konfliktusok halottainak száma. 1991-ben a START-szerződés végrehajtása előtt a 

Szovjetunió 11000, az USA 12000 hadászati támadófegyvereken elhelyezett atomrobbanófejek számával rendelkezett
14

.  

 Az 1980-as évek végén eltűnt a az egész emberi civilizáció létét fenyegető nukleáris világháború veszélye, azonban 

a kisebb konfliktusok, potenciális veszélyforrások száma megnőtt.
15

 A világ már az aszimmetrikus hadviselés jegyében 

vívott háborúk korát éli.
16

 Ugyanakkor a hadügyben is forradalom megy végbe.
17

 Az új típusú hadviselési elméletek és 

eljárások”…a hatáslapú műveletek, a hálózatközpontú hadviselés… köré csoportosíthatók.”
18

 A műveletek hatásalapú- 

és hálózatközpontú megközelítésének gondolata…mind gyakrabban …vetődik fel...” Az áldozatok minimálisra csökken-

tése érdekében
19

”, újabb generációs precíziós fegyverrendszerek bevetésére, illetve bizonyos célok kiválasztásánál 

katonai kijelölésen túl, politikai korlátozás léphet érvénybe. Érdekes, azonban fontos kijelenteni: Bármilyen paradoxon-

nak is tűnik, Hungtinton szavaival: A katonák többnyire nem lelkesednek a háborúért”
20

 Ugyanakkor az alábbi megállapí-

tás igazolja a háború végtelenségét: ”…A háború állandó lehetőség egy olyan világban, amelyben az államoknak rendel-

kezésükre állnak a katonai erőszakhoz szükséges eszközök.”
21

  

                                                 
3
Clausewitz, Carl von: A háborúról. Veszprém, 1999. 13, 14,15,16 o. 

4
Clausewitz, Carl von:  im. 31.o. 

5
Clausewitz, Carl von:  im. 34-35.o. 

6
 Kissinger, Henry: Diplomácia. Budapest. 1997. In: Daniel de Priezac:Défence des Droits et Prérogatives des   

  Roys de France. 55. o. 
7
 Szigeti Péter: A nemzetközi jog és az igazságos háború eszméjének fejlődése. Budapest, 2005. 8.o. 

8
 Krajnc Zoltán: A légi hadviselés alapkérdései. Budapest, 2009. 03. 07. 13,14-es dia 

9
 Kissinger, Henry: im. 212. o.  

10
 Fischer Ferenc: A kétpólusú világ. Budapest-Pécs. 2005. 46. sz. tábla. 

11
 Fischer Ferenc: im. 64. o. 

12
Gőcze István: A hadtudomány értelmezése. 2010. 09. 15. dia. 

13
 Fischer Ferenc: im. 46. sz. tábla. 

14
Fischer Ferenc: im. 354.o. In.: HVG, 1991.07.27.,14.o. 

15
Botz László: A hadászati felderítés szerepe a Magyar Köztársaság stabilitását befolyásoló globális és regionális  

   fenyegetések, veszélyek, kockázatok és kihívások értékelésében, különös tekintettel a megváltozott Európai      
   biztonságpolitikai helyzetre, a NATO új stratégiájára és a Délszláv válságra. Budapest, 2000. 13-14.o. 
16

Forgács Balázs: Napjaink hadikultúrái. Budapest, 2009. 6-7.o. 
17

Botz László: im. 7.o. 
18

Haig Zsolt-Várhegyi István: Hadviselés az információs hadszíntéren. Budapest, 2005. 166.o. 
19

Szternák György: Gondolatok a hatásalapú- és a hálózatközpontú katonai műveletekről. Hadtudományi   
    Szemle On-line kiadvány. 2008. 3. sz. on-line  
20

 Giddens, Anthony: Szociológia. Budapest, 2003. 353. o.  
21

 Giddens, Anthony: im. 2003. 350. o.  
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POLGÁRI-KATONAI EGYÜTTMŰKÖDÉS 

A polgári-katonai együttműködés, (továbbiakban: PKE), vagy ahogy a korábbiakban nevezték a ”civil ügyek” régi múltra 

tekint vissza. A második világháborúban John A. Nagl amerikai alezredes az alábbiakat jelentette ki: ”Az amerikai győze-

lem vagy kudarc Irakban attól függ, hogy az irakiak szeretik-e az amerikai katonákat vagy nem.”
22

 A hadsereg már ekkor 

szükségesnek látta, hogy kézkönyv formájában hasznos tanácsokkal lássa el a fronton harcoló alakulatait, ”…kiemelve a 

bizalomépítést és a helyi kultúra megértését..”
23

.  

A PKE az utóbbi néhány évben kapott azonban meghatározó szerepet.
24

 ”1995 novemberéig nem is hallottunk a 

CIMIC-ről…nem tudtuk mit csinálnak…most nem tudnánk működni nélküle.”
25

 ”…Bárhogyan is nevezzük ezeket a műve-

leteket, békekikényszerítésnek vagy békefenntartásnak mindenképpen igényelnek civil-katonai együttműködést…”
26

 A 

PKE meghatározására több fogalom is létrejött, az egyik a következő: ”A polgári-katonai együttműködés olyan tevékeny-

ségek összessége, amelyek segítik a katonai parancsnokok és a nemzeti hatóságok, valamint a helyi lakosság képvise-

lői közötti kapcsolatok kiépítését… beleértve a nem kormányzati szervek, nemzetközi szervezetek képviselőit is.”
27

 Célja 

az együttműködés létrehozása és fenntartása a civil szereplőkkel; azon feltételek kialakítása és fenntartása, amelyek 

hozzájárulhatnak a válság megoldásához és a katonai erők kivonásához. Alapelvei közé tartozik: kulturális tolerancia, 

közös célok, pártatlanság; jó kommunikáció és a média használata.
28

 

Magába foglalja a humanitárius célú támogatást, és az alapvető helyreállítási és építési munkákat is, azonban fontos 

a jogi beágyazottság; a kapcsolati háló és a pozitív visszajelzés is. Erről Padányi József így ír:…Hangsúly abban van, 

hogy rendelkezzék megfelelő jogosítványokkal, kapcsolati rendszerrel és elfogadottsággal.
29

 A válságövezetekbe kitele-

pülő katonák számára, általában kézikönyv készül. Ez többek között magába foglalja a  általános adatokat, történelmi 

háttért, politikai eseményeket, természeti adottságokat, éghajlatot, lakosság és gazdaság adatait, infrastruktúrát, médiát, 

oktatást, közigazgatást, jelenlévő szervezeteket, biztonsági erőket, étkezést, vásárlást, szokásjogot, közlekedési szoká-

sokat…
30

  

Hadműveleti területen, CIMIC műveleti munkacsoportokat hoznak létre, mellé rendelve a műveleti hírszerzést, folyó 

műveleteket, médiát, információs és a pszichológiai műveleteket
31

. A munkacsoportok  Tervező, Értékelő és Kapcsolat-

tartó, Funkcionális Szakértői és Műveleti Csoportokból állnak
32

  

Egy másik rendszerben a PKE az információs műveletekben kap tagozódást. Az elhelyezés azért sem egységes, m i-

vel a már említett műveleti spektrum is eltérő. Ennek beágyazottságáról, Haig-Várhegyi így ír: „…Az információs művele-

tek hátterét az információs társadalom …hálózatos rendszere … alkotja. A műveletek önmagukban nem elégségesek a 

háború megnyerésére, viszont napjainkban e nélkül a háború nem nyerhető meg. A műveletek a teljes katonai műveleti 

spektrum. minden fázisában megtalálhatók….melyek lehetnek:információs infrastruktúrák, vezetési objektumok fizikai 

                                                 
22

United States Army: Instructions for American Servicemen in Iraq During World War II. 1943. The University  
    of Chicago Press, Chicago and London. Belső borító idézet. 
23

 United States Army: im. p.X.   
24

Padányi József: Polgári-Katonai együttműködés a békefenntartó műveletek során. Budapest, 2001. 3.o. 
25

Leighton Smith admirális az IFOR parancsnoka 1996 áprilisában 
26

Padányi József: A civil-katonai együttműködés kialakulása, hazai meghonosítása, a CIMIC feladatrendszere,  
   és a PSYOPS. Budapest, 2011. 02. In: Carl Bildt. 15.dia. 
27

Padányi József: im. 5.o. NATO CIMIC doktrína. 
28

 Padányi József: A civil-katonai együttműködés kialakulása, hazai meghonosítása, a CIMIC feladatrendszere,  
   és a PSYOPS. Budapest, 2011. 02. In: NATO.36, 37.dia. 
29

Padányi József: Polgári-Katonai együttműködés a békefenntartó műveletek során. Budapest, 2001. 21-22.o. 
30

Magyar Honvédség Civil-Katonai Együttműködési és Lélektani Műveleti Központ Kiadványa: Koszovó  
    CIMIC kézikönyve. Budapest, 2006. 02. 
31

Padányi József: im. 2001. 11.o. 
32

Padányi József: im, 2011. 02. 35.dia. 
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pusztítása; katonai megtévesztés; műveleti biztonság; elektronikai hadviselés; pszichológia műveletek; számítógép-

hálózati hadviselés; polgári-katonai együttműködés és tömegtájékoztatás”
33

 

 

Azonban a fent említett technika és tudásbázis, nem minden misszióban alkalmazható. Ezért a  sikeres megvalósítás 

követelményei közé tartozik többek között…a helyi kultúra átfogó ismerete…ahol…..elengedhetetlen a civil környezet 

feltérképezése, egyfajta kulturális hírszerzés…” Ezért az USA-ban már segítségül hívták a kulturális antropológiát és az 

ún. funkcionális szakértőket…
34

. 

A CIMIC a katonai erő békés arca, tompítja annak a ténynek az élét, hogy háború, vagy háborút követő időszak van, 

és a fegyveres erők még jelen vannak.
35

 Végezetül kijelenthető, hogy : a PKE nem különleges alakulat, fontos eszköz a 

parancsnok kezében, hogy kiigazodjon a műveleti területen, továbbá hozzájáruljon a műveleti terület civil környezetének 

értékeléséhez. 
36

 

 A RENDŐRI MISSZIÓ 

A rendőri missziók hosszú múltra tekintenek vissza (Az első ENSZ rendőri misszió 1960-ban került telepítésre Kongó-

ban.
37

), ugyanakkor a műveletekben nem első szereplőként lépnek a hadműveleti körzetbe. A válságkezelés kezdetén 

inkább és főképpen a fegyveres katonai alakulatokra van szükség a konfliktusban résztvevő felek szétválasztása és a 

fegyverszünet biztosítása érdekében. A törvényes rend és közbiztonság létrehozása a rendvédelmi szervek feladata.
38

 A 

rendvédelmi szervek az alábbi békefenntartói, válságkezelői fajtákban vesznek részt jelenleg, a különböző nemzetközi 

szervezetek felkérésének megfelelően: megfigyelő és ellenőrző; közvetítő; konfliktus megelőző; tanácsadó; mentori és 

kiképzői; rendvédelmi, (büntetés végrehajtási, határőrizeti, katasztrófa védelmi, rendőri, titkosszolgálati) segítségnyú j-

tás.
39

 

A rendvédelmi feladatok sokszínűségének bemutatása érdekében, érdemes egy rövid történeti bepillantást nyerni a 

különböző ENSZ rendőri missziók feladatrendszerébe, a teljesség igénye nélkül (1990-es évektől kezdve): Kambodzsa: 

a rendőrség ellenőrzése; tanácsadás; fegyverek begyűjtése; menekült konvojok kisérése, menekült táborok őrzése; 

panaszok felvétele, bűncselekmények kivizsgálása; a választással összefüggő rendőri biztosítás a helyi rendőrökkel 

együtt. Mozambik: a rendőrség ellenőrzése; szakmai segítségnyújtás; panaszok és bejelentések kivizsgálása; határát-

kelőhelyek ellenőrzése; a választás előkészítése, biztosítása; helyi VIP és ENSZ személyvédelem;.
40

 Angola; A rendőr-

ség működésének ellenőrzése, megfigyelése, fegyverbegyűjtés ellenőrzése; A rendőrség semlegességének ellenőrzése, 

megfigyelése. Bosznia-Hercegovina; A rendvédelmi szervek tevékenységének ellenőrzése; tanácsadás, oktatás és 

képzés biztosítása; tanácsokat adni Bosznia-Hercegovinát kormányzó hatóságainak a hatékony polgári rendvédelmi 

szervezetek kialakítására; közös szolgálattok ellátása a helyi rendvédelmi szervekkel; nyomozás emberi jogi ügyekben; 

a határ-rendőrség kiképzése és felállítása. Grúzia; A helyi rendőrség számára szakértők és tanácsadók, kiképzők bizto-

                                                 
33

 Haig Zsolt-Várhegyi István: Hadviselés az információs hadszíntéren. Budapest. 2005. 79.o.181 o. 
34

 Sztankai István: A civil-katonai együttműködés, a lélektani műveletek és a kulturális antropológia kapcsolata.  
    Hadtudomány. 2012. Elektronikus szám. 1-2. o. 
35

 Varga Csilla: Civil-katonai együttműködés és civil-katonai koordináció az Európai Unióban. Hadtudományi  
    Szemle On-line kiadvány. Budapest, 2011. 4. évf. 3. sz. 121. o. 
36
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sítása a rendvédelmi szakfeladatok demokratikus és szakszerű végrehajtása érdekében.
41

 Afganisztán; A helyi szervek 

(bíróság, büntetés-végrehajtás, határőrség, ügyészség, rendőrség) újjászervezéséhez történő segítségnyújtás.
42

 

 

Érdemes két missziót kiemelni. Az ENSZ Bosznia és Hercegovinai rendőri missziója már átmenetet képez a kontin-

gens alapú és a pályázati rendszer között. Az előbbi típusúban inkább a létszám volt a meghatározó, az alapfeladat 

leginkább megfigyelésre és járőrözésre korlátozódott. Azonban jelentőséggel bírt az a rendszer, ami a civil kapcsolatok 

fenntartását volt hivatott végrehajtani. Itt őrs, kerület és régió szinten meghatározott számú összekötő tisztekkel rende l-

kezett a nemzetközi rendőri szervezet, akik kizárólagosan arra voltak hivatottak, hogy a helyi civilekkel és szervezetek-

kel, illetve egyéb nemzetközi szervezetekkel tartsák fenn a kapcsolatot. Az általuk kapott hasznos információk integrálás-

ra kerültek a különböző összefoglaló jelentésekben. Azonban ahogy az ENSZ, majd az EU egyre több időt töltött a vál-

ságövezetben, úgy csökkent nemcsak a misszió létszáma, hanem a mennyiségi járőrözést, fokozatosan felváltotta a 

tanácsadói jelleg. Ez azt eredményezte, hogy kevesebb közvetlen kapcsolódási felület jelentkezett a civilek és egyéb 

szervezetek irányába. Ez információcsökkenést eredményezett. 

Az ENSZ Grúzia missziója egy másabb feladatsort vonultatott fel. Jellegénél fogva csak egy húszfős nemzetközi 

rendőri egység telepítését engedélyezte az ENSZ BT, továbbá a művelet az ország egy bizonyos részét foglalta csak 

magába. Az alapfeladaton túl, az alábbi nem szokványos tevékenységekkel jelentkezett a nemzetközi rendőri egység: 

Bűnmegelőzési és Közösségi Rendőrségi terv; Nagy tömegeket megmozgató bűnmegelőzési- és kábítószer ellenes 

rendezvény, valamennyi járásban; Bűnmegelőzési és közlekedésbiztonsági oktatás tartása középiskolákban és általános 

iskolákban; ENSZ Grúziai Rendőrség honlapjának elkészítése; Rádióprogram kidolgozása a helyi (grúz) bűnügyi-és 

közrendvédelmi rendőrség munkájának bemutatására, népszerűsítésére; Film készítése az ENSZ grúziai Rendőri Ta-

nácsadó Csoportja munkájának bemutatására; A helyi sajtó képviselőivel folyamatos kapcsolat  tartása.
43

 Javaslat or-

szágos és régió szintű Panaszfelvételi Irodák, Rendőr Szakszervezet, Rendőrnők Szövetsége, Rendőr Múzeum, a Nem-

zetközi Rendőrszövetség grúziai szekciójának megalakítására;
 44

 A fent említett rendhagyó kezdeményezéseket, dr. 

Boda József PhD dandártábornok, az akkori UNOMIG rendőri komponensének vezetője vezette be. Mivel a projektek 

helyi sikeressége osztatlan sikert eredményezett, ezért az ENSZ történetében rendhagyó módon, Boda Józsefnek a 

helyiek díszpolgári címet adományoztak. 

A helyi lakossággal és annak vezetőivel való jó együttműködés és kapcsolattartás elengedhetetlen feladat, ennek hi-

ánya komoly konfliktushoz és elégedetlenségi megmozdulásokhoz vezethet.
45

 

AZ EGYÜTTMŰKÖDÉS ALAPJAI 

Az együttműködés jogi hátterét és átláthatóságát „”…az ENSZ BT határozata és/vagy az Európai Unió Tanácsa adja 

meg… továbbá legalább az egyik helyi fél, párt vagy kormány meghívása alapján; illetve az általános műveleti végrehaj-

tási utasítás és munkaköri leírás szabályozza a nemzetközi rendőri megfigyelők/tanácsadók tevékenységét…”
46

. 

Elsősorban a helyi rendvédelmi szervekkel, nemzetközi erőkkel, szervezetekkel kerül kialakításra  napi kapcsolat. 

Ugyanakkor a fent hivatkozott előírások leginkább a <nemzetközi rendőr és helyi rendőr> együttműködésére vonatkoz-

nak, nem pedig a <a nemzetközi rendőr és civil szféra> viszonyára. Ezért először célszerű meghatározni azon polgári 

                                                 
41

 Boda József: im. Budapest, 2006. 28, 29.o. 
42

 Boda József: im. Budapest, 2006. 37.o. 
43

Boda József: Boda József: Rendőri tanácsadó munka konfliktus övezetben. Pécsi határőr Tudományos   
   Közlemények, Pécs, 2006. VI. sz. Pécs, 2006. 172-173.o. 
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 Boda József: im. Pécs, 2006. 174.o. 
45
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szféra körét, akikkel a nemzetközi rendőrök kapcsolatba, a későbbiek folyamán együttműködésre léphetnek. ezeknek a 

száma igen kiterjedt is lehet, mivel a békefenntartás ezen fázisában sokszor kiemelkedő a nemzetközi és nemzeti Non-

Govermental Organization-ok (NGO) száma. Többek között ide tartozik szinte bármely állami és közigazgatási hivatal, 

intézmény szervezet, maga az állampolgár, a helyi és nemzetközi nem-kormányzati szervek is. Bővebb értelemben 

iskolák, polgármesteri és önkormányzati hivatal, egészségügyi intézmények, gyámügy, földhivatal, segélyszervezetek, 

stb. Érdekességképp, Koszovóban az NGO-k száma meghaladta a 150-et is. 

Azonban ilyen környezetben felszínre kerülhet, egyfajta előítélet –itt eltekintve ennek kifejtésétől-, ami nem csak 

csökkenti az együttműködés hatékonyságát, hanem meg sem kezdi kialakítani azt. Az előítélet, egyik megfogalmazása a 

következő lehet:„…Kedvező vagy kedvezőtlen érzés egy személy vagy dolog vonatkozásában, mely megelőzi a tényle-

ges tapasztalatot, illetve nem azon alapul…”
47

. Feloldásuk, nem minden esetben sikerül. Épp ezért, ezen túlmenően 

„…az információ alapvetően bizalmi termék…”
48

 „…Fontos, hogy őszintén és becsületesen bánjunk velük…hagyjunk időt 

nekik…hogy bízzanak a szavadban…”Ez türelem, amely megbízható partnerséghez vezet…”
49

. Ehhez azonban, idő kell. 

Ha csupán csak a mennyiségi információgyűjtő tevékenységet vizsgáljuk, mégis miért lenne célszerű fenntartani és 

növelni a kapcsolatok számát? „..Pareto
50

 érdekes tudományos megfigyelést tett közzé. Kertészkedés közben észrevet-

te, hogy a borsó betakarításához a szemek 80 százalékát a borsóhüvelyek 20 százalékában találta. Továbbá az olasz 

termőföld 80 százalékát a lakosság 20 százaléka birtokolja. Kiderült, hogy ez a szabály az élet sok területén érvényes. A 

profit 80 százalékát az alkalmazottak 20 százaléka termeli meg; a döntések 80 százaléka a megbeszélések idejének 20 

százalékában születik meg; a bűnözők 20 százaléka követi el a bűncselekmények 80 százalékát; és így tovább.” Bara-

bási Albert-László rávilágít, hogy a Pareto-törvény/szabály vagy ahogy újabban nevezik 80/20-as szabály sok különböző 

formában, de mindig ugyanazt a jelenséget írja le.”
51

 Ha ezt a fenti gondolatmenetet tovább visszük és átültetjük, akkor 

válságterületen, a nemzetközi rendőri megfigyelők/tanácsadók a rendelkezésre álló információk 80 százalékát, az infor-

mációadók 20 százalékától szerzi meg. 

ÖSSZEGZÉS 

A háborúk és a különböző fegyveres konfliktusok állandósult jellege; a rendőri békefenntartó missziók és polgári vál-

ságkezelő műveletek hatékonyabb és biztonságosabb fenntartása; a megnövekedett információszükséglet a rendőri 

döntéshozók irányába; a polgári személyekkel, szervezetekkel történő együttműködés fontossága érdekében, az alábbi 

következtetések vonhatók le: 

— A háborúk és a fegyveres konfliktusok állandó jelleggel jelen vannak. Megindításuk mindig politikai akarat kér-

dése, addig tart, amíg el nem érték a kitűzött stratégiai célokat. A háború sajátos törvényszerűségei következté-

ben áldozatokkal mindig számolni kell; 

— A hadsereg Janus-arcúsága miatt megkerülhetetlen az ún. ”civil-ügyek” folyamatos, napirendre történő vétele a 

haderő életében. A CIMIC állandóan jelen van a haderő életében. A parancsnok megkerülhetetlen eszköze, 

kapcsolat a civilekkel, bizalmat ébreszt bennük és előkészíti a katonai kivonulást. A katonának meg kell ismer-

nie környezetét; 

                                                 
47 Allport, G.W.: Az előítélet. 1999. Budapest. 34. o.  
48 Botz László: Diplomácia és hírszerzés. Zsigmond Király Főiskola. Budapest. 6. dia 
49 Tenet, George (with Harlow Bill): At the Centre of the Strom. Harper Press, 2007. 36. o. 
50

 Pareto Vilfredo (1848-1923) olasz közgazdász. 
51 Barabási Albert-László: Behálózva. Budapest, 2003. 94. o. 
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— A katona és rendőr válságövezetben kifejtett munkája jelentősen eltér egymástól. A nagy létszámú rendőri 

missziók kora úgy tűnik lejárt, helyét a kisebb erőkkel felváltott tanácsadói műveletek vették át. Ez magával von-

ta, hogy a járőrök hiánya miatt nem tartható fenn szoros kapcsolat a helyi lakossággal és a nagy létszámú szer-

vezetekkel. A rendőrök annak ellenére, hogy idegen környezetben dolgoznak, megítélésük pozitívabb értelem-

ben eltér a katonai jelenléttől. A rendőrök leginkább megfigyeléssel, tanácsadással, kiképzéssel foglalkoznak, 

melynek során gyakran kerülnek kapcsolatba a civil szférával; 

— Azonban az ún. civil-ügyek fenntartása a rendőri missziók tevékenysége során továbbra is fontos feladat. Cél-

szerű egy kisebb létszámú megfigyelő-járőr kontingens visszahozása őrs és kerületi szinten. Továbbá minden 

szinten, a korábban telepített összekötő (liaison) tisztek telepítése is indokoltnak tűnne, akik többek között civil 

ügyekkel foglalkoznának. A 80/20-as szabály miatt, a civil környezet hatékonyabb megismerése – beleértve az 

információgyűjtést is – ajánlott, a kapcsolatok számszerű emelése; 

— A CIMIC nem adatgyűjtő szerv, fontos a hitele és a személybiztonsága, ezért az ott keletkezett információ meg-

osztását és felhasználhatóságát illetően körültekintően kell eljárni. A hozzáférést és az információbiztonságot 

természetesen, máshol is figyelembe kell venni. Célszerű a keletkezett információt bekapcsolni a misszió infor-

máció-feldolgozó rendszerébe (pl. MAC
52

); 

— A Boda-féle grúz-modellt, ahol a helyi környezet lehetővé teszi, ajánlott mind ENSZ, mind EU missziókban, mű-

veletekben bevezetni. 

— A fentiek alapján vélelmezhető, hogy a CIMIC-nek nincsen CIPOC tükörképe és/vagy franchise hálózata, azon-

ban a civil környezet megismerésére irányuló állandó tevékenységet, a funkcionális szakértők alkalmazását és 

a civil szférával történő folyamatos kapcsolattartást ajánlott a CIMIC gyakorlatból átvenni. 

 

Kulcsszavak: polgári-katonai együttműködés, katonai békefenntartás, rendőri békefenntartás, civil-rendőri együttműkö-

dés, elemzett információ. 

Keywords: CIMIC, military peacekeeping, police peacekeeping, CIPOC, anylized information.  
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