A békefenntartás gyakorlati tapasztalatai
1. Mi az állam feladata a szuverenitás megőrzése érdekében:
a. helyes kisebbségpolitika,
b. jószomszédi kapcsolatok,
c. védelem,
d. megfelelő életszínvonal biztosítása.
2. Az államépítés szempontjából alapvető fontosságú biztonsági dimenziók:
a. politikai, gazdasági,
b. külügyi,
c. politikai, katonai, gazdasági,
d. katonai, gazdasági.
3. Az MH PRT államépítéssel kapcsolatos komplex feladatrendszere:
a. katonai jelenlét folyamatos biztosítása,
b. közigazgatás-, gazdaság és a katonai biztonság támogatása,
c. együttműködés a partnerekkel és a szövetségesekkel,
d. az ellenség semlegesítése.
4. Az állam védelmi funkcióját ellátó több ezer éves szervezet:
a. milícia,
b. haderő,
c. titkosszolgálat,
d. rendvédelmi szervek.
5. Az államépítés és nemzetépítés kapcsolata:
a. szinonimák egymással,
b. az államépítés inkább német, a nemzetépítés inkább angol fogalom magyar fordítása,
c. államépítés: működő államigazgatás kialakítása; nemzetépítés: emberi, társadalmi
viszonyok élhetővé tétele,
d. mindkettő a közigazgatási reform meghatározó eleme.
6. A politika és a haderő kapcsolata:
a. a politika kijelöli a célokat, a haderő pedig ezek elérésének egyik eszköze,
b. a politika és a haderő, hadügy egyenrangú elemei a nemzetközi kapcsolatoknak,
c. háborúban a haderő határozza meg a politikát a nemzet érdekei szerint,
d. mindkettő a hatalom gazdaság által meghatározott alrendszere.
7. Miért a haderő vesz részt elsők között és nagy létszámban a polgárháborús helyzetek
rendezésében:
a. mert a polgárháborút is katonák okozták,
b. mert a haderő felszereltsége, kiképzettsége és eljárási rendjei minden esetben az
extrém és rombolt környezetben végrehajtandó veszélyes és ismeretlen, nagy
kudarc-kockázatú feladatok ellátására jelölik ki,
c. mert nincs más elérhető szervezet,
d. mert katonai erővel kezelhető legjobban a fegyveres konfliktus.

8. Az MH békefenntartói, békeműveleti tevékenysége során melyek voltak az államépítési
feladathoz kapcsolódó tevékenységek:
a. tűzszünet ellenőrzés,
b. választások biztosítása,
c. konfliktus megszüntetése, szabad választások, közigazgatás és gazdaság
támogatása, fizikai biztonság megteremtése, nemzetközi szervezetek munkájának
támogatása,
d. az egyes konfliktus (biztonsági) dimenziók kezelésében nagy tapasztalatú nemzetköziés nem-kormányzati szervek támogatása.
9. Mi szükséges a katonai küldetés sikeréhez:
a. tiszta és világos feladatszabás, elvárás megfogalmazás,
b. a szükséges létszámú és összetételű katonai kötelék biztosítása,
c. pénz, pénz, pénz,
d. a kitűzött célok, a biztosított erőforrások és a végrehajtás jogi szabályzóinak
összhangja.
10. Válságkezelés és a béketámogatás kapcsolata:
a. válságkezelésben az adott ország közvetlenül érintett, míg a béketámogatásban
vallott érdekei, értékei alapján vesz részt,
b. egymás szinonimái,
c. a válságkezelés a béketámogatás része,
d. mindkettő a magas intenzitású fegyveres küzdelem elemei.
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