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A biztonság és a nagyhatalom-evolúció új perspektívái 

Kasznár Attila – Zalai-Göbölös Noémi (2017): A globális 
erőközpontok és a nemzetközi biztonság 

(2017, Bíbor Kiadó, Miskolc. 138. oldal) 

 

Az elmúlt másfél évtizedben a biztonságpolitika területén jelentős 
számban váltak magyar nyelven is elérhetővé hasznos 
ismereteket nyújtó monográfiák és tanulmányok. Az ezredfordulót 
követően fókuszpontba került globális terrorizmus, az egyes 
regionális hatalmi tényezők expanzív lépéseihez köthető 
hagyományos kihívások, a hibrid hadviselés, valamint az instabil 
térségekben kibontakozott, illetve befagyott konfliktusok gyakran 
egymással is kölcsönhatásban lévő elemei a korábbiaknál 
komplexebb megközelítést tettek szükségessé a biztonsági 
tanulmányok területén. 

A szerzők vállalkozása a biztonságpolitika területén olyan 
általánosan használható, közérthető összefoglaló mű 
megalkotására irányult, amely egyaránt hasznos kiindulási alapot 

                                                

1 főigazgató-helyettes, Alkotmányvédelmi Hivatal 
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kínál a felsőoktatási intézményekben tanulmányaikat folytató 
hallgatók, illetve a témakör iránt tudományos igénnyel érdeklődő 
olvasóközönség számára a XXI. század folyamatosan változó, 
globális és sokdimenziós biztonsági folyamatainak áttekintéshez.   

A kötet biztonsági tanulmányok területén bevett elméleti és 
módszertani megközelítések alkalmazása mellett bizonyos fokig 
a jövőkutatás eszközeivel is élni kíván annak érdekében, hogy az 
olvasót az egyes témakörök továbbgondolásra sarkallja. A fenti 
célkitűzésnek megfelelően az egyes fejezetek felvázolják azokat 
a szcenáriókat, amelyek a biztonságpolitika releváns 
szereplőinek jövőbeni képességeire, illetve globális lehetőségeire 
vonatkoznak.  

A kötet tagozódása a biztonság fogalmának konkrét tartalmi 
leírásától kezdve, a sajátos jelentéstartalmon túl, a konkrét 
fejlődési szakaszok bemutatásán keresztül kíván átfogó képet 
adni a biztonság, illetve az ehhez szervesen kötődő 
biztonságpolitika mibenlétéről és interdiszciplináris 
elhelyezkedéséről, valamint a régi és új dimenziók 
sajátosságairól.   

A szerzők nem csak összegezni kívánják a biztonság fogalmi 
fejlődésének megállapításait, de egyfajta lehetőséget is fel 
kívánnak vázolni arról a komplex folyamatról, amely várható a 
biztonságpolitikai folyamatok jövőbeni bővülése során. Az egyes 
fejezetekben az egyén biztonságával kapcsolatos tartalmi elemek 
ugyanúgy megjelennek, mint a nemzetállamok sajátos biztonsági 
igényei, majd ezeken keresztül a szupranacionális 
szerveződések törekvései és a globális biztonság fő kérdései. 

A kötet a biztonságot fenyegető kockázatok, veszélyek és 
kihívások tárgyalása során kiemelten fókuszál a terrorizmus, a 
kiberbűnözés, a proliferáció és az illegális migráció területére, 
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emellett átfogóan tárgyalja a nemzetközi erőközpontok 
érdekérvényesítő törekvéseit. A biztonsági folyamatok globális 
megközelítése mellett a szerzők figyelmet szentelnek 
Magyarország biztonságpolitikai környezetének, illetve 
mozgástere értékelésének, valamint a nemzeti szintű stratégiai 
tervezés bemutatásának is. 

A könyv megalkotása során elsődleges szempont volt, hogy azt a 
felsőoktatásban és a szakmai továbbképzések területén is fel 
lehessen használni. Ennek megfelelően a fejezetek mindegyike 
egy-egy konkrét témakör kapcsán azonosítja a lényeges 
fogalmakat, felvázolja az elméleti vonatkozások releváns 
ismeretanyagát, valamint útmutatást kínál a kapcsolódó 
szakirodalom további tanulmányozásához. 


