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Tárgyleírás: Napjainkban az afrikai kontinens szerepe ismét felértékelődött a fejlett nyugati 

világ (Amerikai Egyesült Államok, NATO, EU) és a feltörekvő új nagyhatalmak (Kína, 

Oroszország, India, Törökország) számára. Az a két szövetség (EU, NATO) amelyekhez 

hazánk a rendszerváltást követően csatlakozott, egyre aktívabb szerepet vállalnak az afrikai 

béketámogató műveletekben, amelyekből ezért mi sem maradhatunk ki. A magyar 

szerepvállalás 1989-2000 között inkább az ENSZ keretein belül történt, majd 2004-től kezdve 

az EU műveletek kerültek előtérbe. Az említett időszakban 21 műveletben több mint 400 

katona és rendőr vett részt, akik komoly tapasztalatot gyűjtöttek össze, amely nem csak a 

fegyveres és rendvédelmi testületek, de a gazdasági, diplomáciai és tudományos szervezetek 

számára is rendkívül hasznosak lehetnek. 

 

A tantárgy célja: Megismertetni a hallgatókat az afrikai kontinensen zajló békeműveletekkel, 

amelyekben magyar katonák és rendőrök szolgáltak. Az Ő tevékenységükön keresztül 

megismerhetőek a fekete kontinens kihívásai, konfliktusai és az azokra adott válaszok. 

A tantárgy témái: 

 Afrika történelme; 

 Az afrikai konfliktusok gyökerei; 

 biztonságpolitikai kihívások; 

 konfliktusokat előrejelző, figyelmeztető jelek, konfliktusok kirobbanása; 

 konfliktus kezelés helyi és regionális szinten, az „afrikai problémákra adott afrikai 

válaszok”; 

 a magyar részvéttel zajló műveletek bemutatása; 

 a műveletek során szerzett magyar tapasztalatok;  

 esettanulmány: Nyugat-Szahara; 

 esettanulmány: Darfur; 

 esettanulmány: Angola 
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