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Dr. habil Kovács Gábor r. dandártábornok  
NKE oktatási rektorhelyettes 
 
Békefenntartók Napja Köszöntő 
 
Tisztelt Nagykövet úr, Vezérőrnagy urak, Tábornok úr, főtiszt, tiszt urak, tisztelt 
vendégeink, egyetemi polgárok, kedves meghívottak, hölgyeim és uraim! 

 
A Nemzeti Közszolgálati Egyetem vezetése nevében tisztelettel köszöntöm 

Önöket – a Nemzetbiztonsági Intézet által, az ENSZ Békefenntartók Nemzetközi 
Napja alkalmából szervezett tudományos konferencián, melyet „Békefenntartók 
Napja 2014” címmel, immár hagyományteremtő jelleggel szervezünk meg. 

Mint ismeretes, hazánk 1988-ban csatlakozott az ENSZ békefenntartó 
tevékenységébe és ezidáig 25 misszióban közel 10 ezer fővel (katonákkal és 
rendőrökkel) képviseltette magát a világ számos kritikus pontján.  

Az ENSZ-békefenntartó missziókat egyre többször kérik fel összetett 
műveletek végrehajtására, amellyel segítik az egyes országoknak a kialakult 
konfliktushelyzetből a békeidőszakba történő átvezetését, különös tekintettel a 
civilek és azon belül a legsérülékenyebbek, a nők és gyermekek védelmére. 

A békefenntartók tehát a világ és benne hazánk biztonságát szolgálják, a 
rászorulókat és szenvedőket segítik és védelmezik, egyben egy élhetőbb világ 
megteremtéséért fáradozva teljesítik nemes küldetésüket, amely során a 
küldetés és ember eggyé válik. 

 
A magyar honvédek és rendőrök közül évente mintegy 1000 fő vesz részt a 

békefenntartó tevékenységben és szolgálja a béke ügyét határainkon túl. 
A szervezett keretek között zajló békefenntartó tevékenység haladását 

üdvözölve, nem feledkezhetünk meg annak kockázatairól sem. Az ENSZ-
békefenntartás 65 éves történelme alatt több mint 3100-an vesztették életüket. 

Ezen a nemzetközi napon, tisztelgünk bátorságuk előtt és gyászoljuk őket, 
adózzunk az elesettek emléke előtt. Gondoljunk a mai napon a 116 országból 
származó több mint 111 000 szolgálatot teljesítő katonára és rendőrre. 

 
Magyarországon, Pákozdon létesült először olyan emlékmű, amely a 

békefenntartóknak állít méltó emléket – ezzel is kifejezve a magyar társadalom 
szolidaritását más, nagy bajban lévő nemzetekkel. Egyetemünknek ezen a 
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telephelyén is megtalálható egy – a szolgálatuk során életüket vesztett 
békefenntartók emlékére állított emlékmű – a díszparkban.  

Egyetemünk, az NKE vezetése – ahol a honvédelmi és rendészeti hivatásra 
készítjük fel a hallgatóinkat – kiemelten fontosnak tartja azt, hogy a 
békefenntartó missziók alkalmával szerzett gyakorlati tapasztalatok 
feldolgozásra kerüljenek és azokat beépítsük a nemzetbiztonsági, valamint a 
biztonság- és védelempolitikai alap- és mesterképzések, továbbá az új, 
nemzetközi közszolgálati kapcsolatok mesterképzés hallgatóinak képzésébe. 

 
A haza szolgálatában – hangzik az egyetemünk jelmondata 
A hazáért mindhalálig ez a Hadtudományi és honvédtisztképző kar 

jelmondata  
Sub lege libertas – Szabadság csak a jog által! hallhatjuk a 

Rendészettudományi Kar jelmondatát. 

 
Ezek a gondolatok végigkísérik hallgatónkat a képzésük során itt az 

egyetemen, a volt hallgatóinkat pedig a fegyveres szolgálatuk során. A 
nemzetközi visszajelzések alapján a magyar békefenntartók nehéz körülmények 
között is megállják helyüket a világban.  

Arra kérem a jelenlévő szakembereket, hogy tegyék közzé tudásukat, 
tapasztalataikat. Publikáljanak, tartsanak előadásokat, adják át tudásukat az 
Egyetem hallgatóinak és oktatóinak. 

Az Önök által megszerzett és közzétett tapasztalatok az oktatásba beépítve 
jól alkalmazható ismereteket nyújtanak a képzésben résztvevők számára. 

Gratulálok a szervezőknek és a program összeállítóinak. A mai konferencia 
előadásait áttekintve megállapítható, hogy azok nagyon jól átfogják a témát – 
térben, és időben, az egyes tevékenységek bemutatása terén, így az kitűnő 
programnak ígérkezik, melyhez az előadóknak érdeklődő hallgatóságot, a 
hallhatóságnak érdekes előadásokat kívánok. 

Végezetül pedig „A Békefenntartók Napján” – köszöntsük a 
békefenntartásban részt vett, a jelenleg résztvevő és a missziókra felkészülő 
bajtársainkat, fejezzük ki elismerésünket áldozatos munkájukért, és a 
továbbiakhoz kívánjunk jó erőt és egészséget, szerencsét! 

 
A konferenciát megnyitom! 
Köszönöm a megtisztelő figyelmüket! 
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Magyarország aktuális részvétele a nemzetközi katonai és rendőri missziókban 
(2014) – A térképet készítette: MH GEOSZ  
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