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Tisztelt Olvasó! 

A Magyar Atlanti Tanács a Külügyminisztériummal és a Honvédelmi Minisztériummal együttműködve 

konferenciasorozatot szervezett annak érdekében, hogy a széles közvéleményt tájékoztassa 

Magyarország új Nemzeti Biztonsági Stratégiájáról. 

A Budapesten megtartott nyitórendezvényt követően három egyetemi város helyszínén tájékoztattuk és 

szólaltattuk meg, az egyetemek hallgatóit, szakirányú tevékenységet folytató nem-kormányzati 

szervezetek tagjait, a Magyarország külpolitikája, biztonságpolitikája iránt érdeklődőket.  

Az interaktivitás párbeszéd biztosítása érdekében az előadások után egyfajta szakmai eszmecserére is 

sor került így a rendezvényeken nem csupán a politikai döntéshozók, hivatásos katonák, a terület 

szakértői, valamint az akadémiai szféra képviselői adtak tájékoztatást, ismertették véleményüket a 

témával kapcsolatban, hanem az érdeklődő résztvevők is megoszthatták gondolataikat az érintett 

területekkel kapcsolatban. 

A négy helyszínen megvalósult konferenciasorozat előadásainak felépítése a következő logika mentén 

épült fel. Egy általános bevezetővel kezdődött a globális erőegyensúly-változásról, a hatalmi 

hangsúlyok eltolódásáról a 21. században, rámutatva a nagyhatalmak ugyancsak változó hatalmi 

képességére és a nemzetközi szervezetek – így például a NATO – változó mozgásterére, ezen belül 

pedig a Magyarországra gyakorolt hatásokra. A globális folyamatok áttekintésére építve következett a 

Nemzeti Biztonsági Stratégiát bemutató Külügyminisztériumi előadás Magyarország biztonsági 

környezetének értékelésével és a Stratégia legfontosabb mondanivalóival, felépítésével, az elérendő 

célokkal, a korábbi stratégiákhoz képest látható változásokkal, valamint olyan új kihívások alapos 

vizsgálatával foglalkozott, mint az energiabiztonság, a terrorizmus, a klímaváltozás és kiberbiztonság, 

amelyekre a dokumentum megoldást kíván nyújtani. A Honvédelmi Minisztérium előadója ezt követően 

tovább szűkítette a vizsgált spektrumot, és a katonai biztonság kérdéseiről, a Nemzeti Katonai Stratégia 

tervezetének vonatkozó részleteiről beszélt. A konferencia záró előadását a stratégiai tervezés logikai 

szempontjait, folyamatát és a katonai képességfejlesztés tervezésének nemzetközi modelljeinek 

áttekintése zárta Nemzetbiztonsági Intézet előadója részéről. 



A kiadványban a konferenciákon elhangzott előadásokon kívül további rövid összefoglalókat is 

találhatnak a táméban jártas szakértőktől. Reméljük, haszonnal tudják forgatni. 

Köszönetet szeretnék mondani a Nemzeti Közszolgálati Egyetemnek, a Stratégiai Védelmi Kutató 

Központnak, a Nemzetbiztonsági Intézetnek, a Biztonságpolitikai Szakkollégiumnak, a Közpolitikai 

Kutatások Intézetének, a Szegedi Politológus Hallgatók Egyesületének, a Szegedi Tudományegyetem 

Állam- és jogtudományi Kar Hallgatói Önkormányzatának és a Pécsi Tudományegyetem 

Bölcsészettudományi Kar Hallgatói Önkormányzatának, akiknek közreműködése nélkül ez a kiadvány 

valamint a konferenciasorozat nem jöhetett volna létre. 

  



Szemerkényi Réka (MAT): Sosem volt ekkora biztonság, sosem volt ekkora 

kitettség 

Magyarország Nemzeti Biztonsági Stratégiájára úgy tekinthetünk, hogy az a jelenlegi nemzetközi 

helyzetre adott reakció, amelyben az ország vezetői reflektálnak a biztonsági környezet változásaira és a 

feltételezett jövőbeni biztonsági kihívásokra, fenyegetésekre. Bár a 21. században Magyarország 

páratlan stabilitást és biztonságot élvez, de emellé páratlan kitettség – potenciális sebezhetőség, 

veszélyeztetettség – is társul, mely döntéshozói felelősséget, a válaszok folyamatos finomhangolását 

igényli. Ennek érdekében a Nemzeti Biztonsági Stratégia alapján ágazati stratégiaként készülőben van a 

Nemzeti Katonai Stratégia, illetve olyan különleges területekre fókuszáló dokumentumok, melyek 

specializáltan egy adott kihívással, mint például a kiberbiztonsággal foglalkoznak. 

 

Szenes Zoltán (NKE NI): A NATO-csúcs igazi üzenete a szolidaritás 

 

A májusi csúcstalálkozó programjaiban fontos célként szerepelt a NATO globális partnerségi 

hálózatának erősítése. Chicago formabontó volt a tekintetben, hogy a szövetség ezúttal nem a 

hagyományos partnerségi struktúrákat (PfP program, Mediterrán Dialógus, Isztambuli Kezdeményezés, 

orosz, ukrán és grúz partnerségi tanácsok) "üzemelte be", hanem az ISAF-műveletben részt vevő 

országok és nemzetközi szervezetek (ENSZ, EU, Világbank stb.) képviselőivel tárgyalt. Emellett a 

NATO – első alkalommal – külön leült a műveletekhez legnagyobb mértékben hozzájáruló 13, a 

szövetséghez nem tartozó ország (Oroszország, Ausztrália, Új-Zéland, Grúzia, közép-ázsiai országok, 

stb.) vezetőivel is. Ez az új forma nem csak köszönetet kifejező bizalmat jelent, hanem annak a ténynek 

a felismerését, hogy a műveletekben aktív és elkötelezett partner- és együttműködő országok 

tapasztalatainak és véleményének figyelembe vétele elengedhetetlen az interoperabilitás és a műveletek 

kohéziójának javítása érdekében. A jövőbeni bővítés érdekében a szövetség vezetése tárgyalt a tagsági 

akciótervben (MAP) érintett országokkal (Macedónia, Montenegró és Bosznia- Hercegovina), valamint 

Grúziával is. Az új tanácskozási formák azt mutatják, hogy a NATO - az új stratégiai koncepciónak 

megfelelően – már a kooperációs biztonság kérdéseivel foglalkozik: nem a közös intézményesített 

struktúrák működtetése, továbbfejlesztése a cél, hanem olyan közös értékeken és érdekeken alapuló 

plurális együttműködési biztonsági közösségek építése, amelyekkel újszerűen lehet a nemzetközi béke 

és biztonság ügyét szolgálni. 

 

 

 



Berzsenyi Dániel (KKI): A közösségi média ereje 

 

Az Észak-atlanti Szerződés Szervezete az elmúlt időszakban egyre aktívabban használja a közösségi 

média által kínált lehetőségeket a NATO napirendjén levő témákkal kapcsolatos széleskörű 

kommunikációra. A folyamat eredményeként egyre több közösségi felületen érhetők el a Szövetséggel 

kapcsolatos hiteles információk, szakértői állásfoglalások, vagy épp vitaindító feljegyzések és 

hozzászólások. A 2012. május 20-21. között Chicagóban megrendezett NATO csúcstalálkozó 

felvezetéseként, a nyitottabb kommunikáció iránti elkötelezettség jegyében egy újabb közösségi 

platform beindításáról született döntés. A WE-NATO kezdeményezés egy olyan önálló, a NATO 

gondozásában megjelenő interaktív weboldal, amely a hagyományos internetes tartalmakat kreatívan 

ötvözi a közösségi média nyújtotta, kétirányú kommunikációs csatornák előnyeivel. E felületen 

keresztül a kezdeményezést elindító NATO Public Diplomacy Division szélesebb értelemben minden 

olyan internetet használó polgárt (netizen) szeretne elérni és megszólaltatni, akik érdeklődnek a NATO, 

a transzatlanti kapcsolatok, vagy éppen a globális biztonság iránt. A Szövetség ugyanis nem működhet a 

tagállamok lakosságának legitim támogatása nélkül, melynek alapja a tájékozottság, míg a NATO 

partnereivel kialakított kapcsolatának meghatározó alapeleme a párbeszéd. 

 

 
Oszd meg véleményedet a NATO-ról online! 

(Forrás: WE-NATO) 

 

 

 

 

 

 

 



Csiki Tamás (NKE SVKK): A globális erőegyensúlyról és a stratégiai 

változásokról 

Csiki Tamás, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Stratégiai Védelmi Kutatóközpontja munkatársának 

2012. 10. 18-i, a Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán tartott előadása alapján. 

Az olyan stratégiai tervezési folyamatokban, mint a Nemzeti Biztonsági Stratégia kialakítása, az 

elemzők és tervezők először a nemzetközi biztonsági környezet értékeléséből, az általános stratégiai 

trendek elemzéséből indulnak ki. A globális erőegyensúly és hatalmi képességek közép- és hosszú távú 

trendjei és dilemmái alapján ugyanis kirajzolódnak a következő évtizedek stratégiai változásai, 

meghatározva valamennyi szereplő – így a nemzetállamok – stratégiai lehetőségeit is. 

A biztonságpolitikai környezetet alakító szereplők – nemzetállamok, nemzetközi szervezetek, 

transznacionális vállalatok és határokon átnyúló szervezetek, hálózatok – mellett ugyanakkor fontos 

megemlítenünk a biztonsági környezetről alkotott képet befolyásoló szereplőket is, a világban végbe 

menő eseményekről és folyamatokról ugyanis elsősorban a média által közvetített másodlagos 

információk alapján alkotunk képet – ami bizonyos esetekben eltérhet a valóságtól. 

Ami a következő évek globális folyamatait illeti, folytatódni fog a hatalmi képességek 

diverzifikálódása: a felemelkedő, gazdaságilag egyre nagyobb befolyással és így politikai 

érdekérvényesítő képességgel rendelkező országok, ország-csoportok (BRIC – Brazília, Oroszország, 

India és Kína, MIST – Mexikó, Indonézia, Dél-Korea és Törökország, illetve az N11 – „Next-11”, a 11 

feltörekvő gazdasági hatalom) egyre fontosabbá és megkerülhetetlenné válnak. Eközben a Nyugat 

perspektivikusan relatíve csökkenő globális érdekérvényesítő képességével, a jóléti demokrácia 

modelljének – demográfiai, gazdasági – fenntarthatóságának kérdőjeleivel kell, hogy tervezzen. A 

jelenleg készíthető hosszú távú modellek alapján az jelezhető előre, hogy „2050-re azon gazdaságok 

együttes mérete, amelyeket most „fejlődő országoknak” nevezünk, ötszörösére nő, és maga mögött 

hagyja a „fejlett országokat”. A világ 30 legnagyobb gazdaságából 19 a fejlődő világhoz tartozik majd. 

Ugyanakkor jelentősen csökkeni fog számos kis lakosságú, elöregedő, gazdag európai ország gazdasági 

– és ezzel együtt valószínűleg politikai – hatalma.” (HSBC Global Research: The World in 2050) Ez az 

átalakulás mind a relatív nyerteseknek, mind a veszteseknek komoly próbát jelent majd, összességében 

pedig minden szereplőnek racionálisan kell reagálnia az új globális felelősségvállalási modellben rejlő 

lehetőségekre és kockázatokra, ha el kívánják kerülni a konfliktusokat. 

A jelenleg megfigyelhető trendek elemzésekor egyértelműen kirajzolódik Kína vezető szerepe a 

jövőben, a hatalmi képességek tekintetében már középtávon megelőzve az Egyesült Államokat és az 

Európai Uniót is. Ami a következő évtizedek dilemmáit illeti, kérdés, hogy egy valóban többpólusú 

világban hogyan fognak a szereplők politizálni, az együttműködési hajlandóság megelőzi-e a 

konfliktusokat, így fenntartható lesz-e a béke annak ellenére, hogy az egyensúlytalanságok minden 



korban konfliktusokat szülnek. Ezek mellett olyan váratlan tényezők is átalakíthatják biztonsági 

környezetünket, mint például az Arab Tavasz és a kibertér fenyegetései, amelyeket néhány évvel ezelőtt 

még senki nem tudott előre jelezni. E dinamikusan változásokkal szemben a szereplők kezében kétféle 

eszköz van: a kemény katonai és a puha, gazdásági és diplomáciai, melyeket megfelelően kombinálva 

kell rugalmas választ adniuk. 

A globális stratégiai változások már az elmúlt években is láthatóvá váltak: az Egyesült Államok 

csendes-óceáni térség felé fordulásával és a régió gazdasági felemelkedésével a transzatlanti térségből 

fokozatosan a csendes-óceáni térségbe helyeződik át a világpolitika súlypontja, Délkelet-Ázsia lesz a 

globális geostratégiai játszma kulcstérsége. Eddig az Egyesült Államok volt az a globális hegemón, aki 

globális érdekeit erőkivetítő képességén keresztül – haditengerészeti ereje és szövetségesi hálózata által 

– többnyire bárhol érvényesíteni tudta, a következő évtizedekben azonban a felemelkedő hatalmak 

közül egyre több fejleszti magas szintre erőkivetítő katonai képességeit. Például a következő évtizedben 

Kína megmaradt regionális nagyhatalomnak, miközben erőforrás-igénye és az ezt behatároló erős 

földrajzi korlátok lesznek meghatározóak a „kihívó” részéről. 

Végül, a tradicionális és a felemelkedő hatalmak kapcsolata mellett továbbra is fennmaradnak azok a 

problémák, mint a klímaváltozás, a szegénység és a regionális egyenlőtlenségek, amelyekre csak 

globális összefogással lehet válaszokat adni annak érdekében, hogy ezek káros, destabilizáló 

következményei ne fenyegessék az egyes államok biztonságát. 

 

 

  



Nagy Zoltán (Külügyminisztérium): Mit érdemes tudni a Nemzeti Biztonsági 

Stratégiáról? 

 

 

Nagy Zoltán, a Külügyminisztérium Biztonságpolitikai és Non-Proliferációs Főosztály főosztályvezető-

helyettesének 2012. 05. 17-i, a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen tartott előadásán elhangzottak 

alapján. 

Mivel napjainkban adottnak tekintjük a magas szintű biztonságot, kevés szó esik arról, hogy a komplex 

biztonságfogalom a fenyegetések széles skálájának elhárítását foglalja magában: a társadalom gyakran 

megfeledkezik arról, hogy „a biztonság a demokrácia oxigénje”, melynek megteremtéséhez és 

fenntartásához komoly erőfeszítéseket kell tenni. A 2012-ben elfogadott új Nemzeti Biztonsági 

Stratégia azt biztosítja, hogy Magyarország képes legyen kezelni a felmerülő kockázatokat. 

Bár az 1990-es években is rendelkeztünk az ország biztonságpolitikájának irányelveit rögzítő 

dokumentumokkal, a Nemzeti Biztonsági Stratégia csak tíz éves múltra tekint vissza Magyarországon. 

A 2002-es, majd 2004-es NBS-t követően az ország Alaptörvényének szellemében 2011-ben a 

nemzetközi környezet változásaira – például a NATO 2010-ben elfogadott új Stratégiai Koncepciójára 

és a kibontakozó gazdasági válságra – reagálva új stratégia létrehozására volt szükség. 

A dokumentum rendeltetését tekintve három célcsoportnak készült. Egyrészt az államigazgatásnak, 

amely ki is dolgozta, de egyben iránymutatásul és tervezési alapként is szolgál a szélesebb köz- és 

államigazgatási szféra számára; másrészt nemzetközi partnereinknek, hogy lássák, hogyan vélekedünk a 

világ biztonsági kihívásairól, az azokkal kapcsolatos céljainkról, illetve mik a kihívásokra adott 

válaszaink; végül magának a szélesebb hazai közvéleménynek, a civil szféra nem kormányzati 

szereplőinek és a sajtónak. Ezek következtében rendkívül fontos volt a korrekt és konkrétumokra épülő, 

pontos megfogalmazás – nem hiába tartott a szövegezés egy évig. Az egyeztetések során ügyeltek a 



közérthető nyelvezetre, illetve arra, hogy a stratégia mentes legyen a szakzsargontól. Ennek köszönhető 

például, hogy az Amerikai Egyesült Államokat leszámítva az NBS nem emel ki országokat név szerint. 

Mivel a dokumentum összkormányzati célokat fogalmaz meg, minden esetben törekedett a 

konszenzusra, és a kidolgozó Külügyminisztérium szakmai segítséget kapott többek között a 

Honvédelmi Minisztériumtól, a Belügyminisztériumtól, a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériumtól 

és a Nemzetgazdasági Minisztériumtól is. 

Logikai felépítését tekintve az NBS szövege négy nagyobb egységre osztható. Az elsőben a világban 

zajló folyamatokat értékeli, amelyek meghatározzák azt a biztonsági környezetet, amelyben 

Magyarországnak szavatolnia kell biztonságát, és meg kell teremtenie érdekérvényesítő képességét. A 

másodikban Magyarország biztonságpolitikai ars poeticájának, hitvallásának megfogalmazása található: 

azon értékek és érdekek, amelyek meghatározzák nemzeti céljainkat és nemzetközi tevékenységünket. 

A harmadikban pedig azok a fenyegetések, kockázatok szerepelnek, melyekre prioritási sorrendben – az 

ún. „kemény” (például katonai) fenyegetésektől a „puha” (például gazdasági) kihívásokig – választ kell 

adnia az országnak. Végül a negyedik és egyben befejező rész a kormányzati végrehajtás egészét 

átfogóan tárgyalja, elvárásokat és ajánlásokat téve a végrehajtásra. 

A stratégia céljainak értelmezésekor a biztonság átfogó értelmezéséből kell kiindulnunk. A mára több 

tekintetben is jelentősen kibővült biztonságfogalom magában foglalja a biztonság katonai dimenziói 

mellett a gazdaság, politika, társdalom és a környezet különböző kihívásait. A korábban államközpontú 

biztonságfelfogásban ma már a regionális és globális szinten értelmezhető folyamatok és a nemzetközi, 

szupranacionális szereplők is megjelennek – mint ahogy az állami szint alatt olykor az egyén is. A 

globális kapcsolatok sűrű hálózata, kölcsönös függőségei következtében a biztonság oszthatatlanná vált, 

az egyes szereplők, államok közös érdeke a stabilitás és kiszámíthatóság fenntartása. Az elmúlt évek 

kellően alátámasztották, hogy jelenleg a gazdasági függőségek és sebezhetőség jelentik az elsődleges 

problémát, különösen a kis országok számára. E téren erősíteni kell szuverenitásunkat: az 

adósságállomány visszaszorítása és az erőforrásokhoz való hozzájutás biztosítása által szilárd gazdasági 

alapot teremtve növelni kell az ország gazdasági szuverenitását, nemzetközi mozgásterét. 

Nemzetközi szerepvállalásunkat és a stratégia külpolitikai eszközeit illetően döntően a nemzetközi 

szervezeteken keresztül történő érdekérvényesítésre támaszkodhatunk. E tekintetben két új elem, a 

NATO-n belül a nukleáris fegyverek szerepének csökkentése (tágabb értelemben a Barack Obama 

amerikai elnök által 2009-ben meghirdetett globális zéró, azaz az atomfegyver-mentes világ képe), az 

ENSZ esetében a „Védelem Felelőssége” (Responsible to Protect) elv jelenik meg a 2012-es NBS-ben. 

 



Dr. Lázár Péter (Honvédelmi Minisztérium): A Nemzeti Biztonsági Stratégia 

védelmi vonatkozásai 

 

Dr. Lázár Péter, a Honvédelmi Minisztérium Védelempolitikai Osztály osztályvezetőjének 2012. 

november 20-i, a Pécsi Tudományegyetemen tartott előadása alapján. 

A tendenciák azt mutatják, hogy biztonsági környezetünk egyre gyorsabban és dinamikusabban 

változik, mondhatni: „felgyorsult a világ”. Az elmúlt évtized azt bizonyította, hogy olyan kihívásokkal 

kell szembenéznie az egyes országoknak és szövetségeknek, amelyekre korábban nem volt példa, mint a 

szeptember 11-i terrortámadás, az egyre gyakoribb kibertámadások, vagy a már évek óta tartó gazdasági 

válság által okozott forrásszűkösség. Mégis, gyakran egyes fogalmak – így a katonai biztonság – 

inflálódnak, kevesebb figyelmet kapnak, annak ellenére, hogy a védelmi aspektusok is fontos elemét 

képezik minden ország biztonságfelfogásának. Felgyorsuló, globalizált világunkban a stratégiai 

dokumentumok kulcsfontosságú tájékozódási pontot jelentenek. 

A hazánk biztonságának sarokkövét jelentő NATO is folyamatosan átalakulóban van, az eltérő 

biztonságfelfogás és fenyegetettség-percepció pedig gyengítheti a transzatlanti kapcsolatokat és háttérbe 

szoríthatja az egységes stratégiai gondolkodást. Mindez akkor történik, amikor egyébként is globális 

erőegyensúly-eltolódás zajlik: Európa fokozatosan hátrébb szorul a centrumból, Ázsia és a felemelkedő 

hatalmak szerepe pedig növekszik. Ezen a tendencián védelmi kérdésekben csak akkor lehetne 

változtatni, ha Európa „biztonságfogyasztóból” a biztonságot garantáló, valós, hatékonyan alkalmazható 

képességeket felmutató szereplővé lép elő – amit az Európai Unió válsága, pénzügyi-gazdasági 

kohéziójának gyengülése nem segít elő. Ennek következtében a transzatlanti kapcsolatok is 

átalakulóban vannak, és azzal kapcsolatban, hogy az Egyesült Államok a csendes-óceáni térség felé 

fordul, felmerült az európai kapcsolatok leértékelődésének veszélye is. Eközben az Európával 

szomszédos régiókban, Észak-Afrikában és a Közel-Keleten politikai átalakulások sora zajlik, rendkívül 



képlékeny folyamatokat indítva be e régiók országaiban. A stabilitás megteremtéséhez szükség van az 

erős Európára és a hatékonyan alkalmazható képességekre. 

Az NKS fő feladatait természetesen az új Nemzeti Biztonsági Stratégiában foglaltak szabják meg. A 

Nemzeti Katonai Stratégia célja, hogy a haderő állapotának, képességének felmérése alapján kialakítsa 

a hosszú távú tervezés és fejlesztés irányait, az anyagi mozgástér korlátain belül meghatározva a kiemelt 

jelentőségű feladatokat. Bár az országvédelmi feladatok költségeinek fedezésére szűkösek az 

erőforrások, a következő évekre vonatkozóan az NBS és a készülő Nemzeti Katonai Stratégia is azt a 

célt tűzi ki, hogy az országvédelem alapjaival rendelkezzünk, hogy ha valamely váratlan helyzet be is 

következik, megbízható, saját erőnkre támaszkodó megoldásokat tudjunk alkalmazni. Emellett továbbra 

is fenn kell tartani a szövetségi keretekben a nemzetközi válságkezelő és stabilizációs műveletekhez 

való hozzájárulási képességet. Annak érdekében, hogy a képességfejlesztés szilárd alapokra épüljön, a 

kormány 2012 februárjában határozatban kötelezte el magát, hogy a Magyar Honvédség jogszabályban 

foglalt hazai és egyéb nemzetközi kötelezettségeinek teljesítése érdekében 2016-ig fenntartja a jelenlegi 

honvédelmi költségvetés nominális értékét, ezt követően pedig évente a GDP 0,1 százalékával növelik 

majd, így 2022-re a GDP 1,39 százalékát érheti el. 

Az elmúlt évek nemzetközi szerepvállalása – békefenntartó műveletek a Balkánon (EUFOR Bosznia-

Hercegovinában és KFOR Koszovóban) és stabilizációs műveletek (ISAF) Afganisztánban – 

bizonyította, hogy a Magyar Honvédség humán állománya jól képzett, képes szövetségeseinkkel 

együttműködni – katonai képességeit pedig többnemzeti képességfejlesztési és megosztási (pooling and 

sharing) programokon belül lehet képes fejleszteni. Ez a modell a NATO-tagállamok körében az „okos 

védelem” koncepciója köré épül, amelynek keretében 2012-ben közel két tucat nemzetközi 

együttműködésben megvalósuló fejlesztést indítottak be. Ezek a kezdeményezések rámutatnak a 

gazdasági válság egyik legfontosabb tanulságára: nem elegendő spórolni, azaz csökkenteni a 

kiadásokat; az sem mindig elegendő, ha rangsoroljuk a szükséges fejlesztéseket, mert egyes feladatok 

meghaladhatják egy-egy állam teherbíró képességét. Ami megnövelheti a képességfejlesztés 

hatékonyságát és eredményességét, az a nemzetközi összefogás. 

 

  



Tálas Péter (NKE SVKK): A magyar társadalom biztonságfelfogása 

 

Tálas Péter, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Stratégiai Védelmi Kutatóközpontja igazgatójának 2012. 

05. 17-i, a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen tartott előadásán elhangzottak alapján. 

Egy olyan típusú alapdokumentumban, mint a Nemzeti Biztonsági Stratégia, a biztonság minden 

területét le kell fedni. Ezért is érdekes az új NBS, mivel az már egyértelműen a poszt-bipoláris kor 

biztonságpercepcióját tükrözi, jelentős figyelmet szentelve a nem katonai elemeknek – a gazdasági, 

politikai, társadalmi és környezeti biztonság tényezőinek is. Az NBS hangsúlyt fektet az ún. „új típusú” 

– valójában többségében korábban is jelen lévő, csak nem a biztonságpolitika keretrendszerébe sorolt – 

kihívásokra is, így a szervezett bűnözésre, a szélsőséges csoportok előretörésére, és a kábítószer-

kereskedelemre – melynek kapcsán már nem csak, mint tranzit-ország, hanem mint célország is 

megjelenünk. A közeljövő és a következő évtizedek tekintetében egyre nagyobb súllyal fognak 

szerepelni a most még csak visszafogottan megjelenő környezeti biztonság kérdése is: a klímaváltozás 

hosszú távú hatásai, mint például a sivatagosodás, a csapadékviszonyok változása a jövőben egyre 

sürgetőbben fognak jelentkezni. Ehhez kapcsolható a fenntartható fejlődés biztosítása, a természeti 

katasztrófák utáni mentesítésre és ipari katasztrófák elhárítására való felkészülés – melynek 

jelentőségére 2010-11-ben Kolontár és Fukusima példája hívta fel a figyelmet. Éppen emiatt szükséges 

a civil válságkezelés feladataira előre felkészülni, és a védelmi szektor mellett a civil szférát és a 

társadalmat is felkészíteni, hogy kompetens módon legyen képes ellátni feladatait különleges 

helyzetekben. 

Az NBS-ben foglaltak értelmezése szempontjából fontos, hogy nem a szakértő szemszögéből kell 

vizsgálni a benne foglaltakat, hanem úgy, mint a politika és a társadalom párbeszédét, ugyanis ebben a 

kontextusban jól tetten érhető az állam (igazgatás) objektív (vagy azt célzó) és a társadalom (az egyén) 



szubjektív biztonságfelfogása. Előbbi – amely például a fenyegetések, kihívások és kockáztok tükrében 

a védelmi kiadások kívánatos, szükséges, vagy minimálisan elégséges szintjének meghatározásához 

elengedhetetlen – ugyan az egyén számára is ismert, de jellemzően a társadalom nem ebben 

gondolkodik. Példának okáért: a társadalom biztonságát legszélesebb értelemben a NATO garantálja, 

aminek természetes előfeltétele a nemzeti honvédelmi önerő fenntartása és a szövetség tevékenységében 

való érdemi szerepvállalás – de az átlagembert saját szubjektív biztonsága érdekli igazán, azaz a napi 

szinten leginkább érezhető gazdasági (szociális háló, munkaerőpiac) és közbiztonsági kérdések érdeklik 

(„Kimehetek-e az utcára félelem nélkül?”). 

Bár kétségtelenül nagy a jelentősége annak, hogy mit és hogyan érzékelünk, de a fenntartható nemzeti 

szintű biztonság – például a honvédelem – tekintetében elengedhetetlen, hogy a két fogalom, két 

érzékelés és értelmezés (percepció) ne kerüljön egymástól túl távol. Ennek következménye ugyanis egy 

olyan hozzáállás, ami a honvédelmi kiadások jelentős csökkentését teljes mértékben elfogadhatónak, sőt 

kívánatosnak tartja, és a szűkös erőforrásokat más területen – például szociális kiadások terén – kívánja 

hasznosítani. A biztonság objektív és szubjektív percepcióját a társadalom megfelelő tájékoztatása 

hozhatja közelebb egymáshoz; ebben pedig a médiának döntő szerepe és felelőssége van. 

 

 

Erdős André: Átalakuló NATO az átalakuló világban 

A világ precedens nélküli módon változik, átalakul. Minden nemzetközi szervezet létfontosságú 

feladata, hogy alkalmazkodjon e változásokhoz. Ez történt a két évtizede bekövetkezett óriási 

geopolitikai változások nyomán, de az elképzelt „új világrend” helyett „új világrendetlenség” 

következett. Azaz azóta is állandóan alakuló és átalakuló világban élünk, s a NATO sem kivétel az 

alkalmazkodási kényszerek alól. Annál is inkább, mert profilja szorosan kötődik a biztonság katonai 

vonatkozásaihoz. Ebben a mind jobban egymásra utalt, egymással egyre szorosabb kölcsönhatásban 

lévő, már messze nem bipoláris világban érthető, ha a NATO homlokterébe egyre sürgetőbben a 

legkülönbözőbb területen kívüli események kerülnek és annak hangsúlyozása, hogy a Szövetség nem 

kíván „világcsendőri” szerepet játszani, s hangsúlyozottan épít a más regionális szervezetekkel és 

államokkal kiépítendő partnerségi kapcsolatokra. E folyamat a szemünk előtt folyik a 

mindennapjainkban. 

A jól látható változásokból fakad az is, hogy itt Európában az ún. területvédelem a kontinensünkön 

beállt kedvező változások következtében immár nem a korábbi szerepét tölti be a katonai tervezésben. 

Sürgető követelmény a fent említett nemzetközi együttműködés kibontakoztatása, a planetáris 



gondolkodás tudatosítása és a hagyományos veszélyek mellett az egyre nagyobb kihívást jelentő nem 

hagyományos fenyegetések elleni fellépés. Az a tény, hogy a tagállamok szűkülő erőforrásokkal 

rendelkeznek ezek megvalósítására, nem változtat az alaphelyzeten, nem von le semmit e kemény 

tények igazságából. 

E törekvéssel párhuzamosan kontinensünknek azt a feladatot is prioritásnak kell tekintenie, hogy őrizze 

és szilárdítsa az Európa és Észak-Amerika közötti kötelékeket. A transzatlanti világ két komponense 

együttesen jóval hatékonyabban tud beleszólni a világ dolgaiba. S ha netán a döntéshozók asztalánál 

más és más felirat mögött is fognak helyet foglalni az amerikai és az európai képviselők, a két 

delegációt számos olyan konkrét és szellemi kapocs fogja összekötni, amelyek egyedülálló szimbiózist 

lesznek képesek kialakítani közöttük. Ezt a közösségi tudatot mindenképpen meg kell őrizni, s ehhez 

mindkét félnek hozzá kell járulnia. 

 

 

 

Nemeslaki András: Az NKE szerepe a biztonság-marketingben 

 

A 2012. január 1-jétől működő Nemzeti Közszolgálati Egyetem (NKE) ötvözi magában a közszféra – 

azaz a közigazgatás, a fegyveres erők és a rendvédelmi szervek – feletti állami monopólium 

fenntartásához szükséges képzési kapacitást. Az Egyetem küldetése, miszerint magas színvonalon képez 

„civil és egyenruhás” szakembereket az állam számára, egyedi, a nemzeti és nemzetközi biztonság 

kérdéseihez rendkívül közel álló helyzetbe hozza az intézményt, így ennek megfelelő figyelmet 

fordítunk ezeknek a kérdéseknek. Ezen túlmenően meghatározóak azok a szakmai kapcsolatok is, 

amelyeken keresztül az Egyetemen is folyó hazai és nemzetközi kutatási eredményeket a védelmi és 

közszolgálati szféra szélesebb közegébe, illetve a társadalom felé is közvetíteni tudjuk. E széleskörű 

hálón keresztül képesek vagyunk egyidejűleg fokozni a társadalom tájékozottságát, egyben pedig 

közelebb hozni a közszolgálatban, a fegyveres és rendvédelmi szerveknél dolgozókat és az 

állampolgárokat, így növelve a kölcsönös elismertséget. A Nemzeti Közszolgálati Egyetem és a Magyar 

Atlanti Tanács között létrejött együttműködés így válhat a kölcsönösen előnyös szakmai kapcsolatok 

iskolapéldájává. 

 



Szervezők: 
 

Magyar Atlanti Tanács 

A Magyar Atlanti Tanács (www.mat.hu) nonprofit, kormányzaton kívüli szervezetként alakult 1992-

ben, majd 1999-ben újjászerveződött. Eredeti küldetése, hogy előmozdítsa Magyarország NATO 

csatlakozását, valamint elősegítse az euró-atlanti elvek és értékek minél szélesebb körű elfogadását a 

magyar társadalomban. A Tanács jelenlegi tevékenysége az euró-atlanti elvek integrálását irányozza 

elő, melyek keretén belül gyakorlati kérdésekre összpontosít, megalapozott ismeretek és hiteles 

információk terjesztését célozza meg. A Tanács a "biztonság" koncepciójának egy szélesebb 

értelmezését szorgalmazza, mely hangsúlyt fektet a nukleáris biztonságra, a források ésszerű 

felhasználására, valamint energiakészletekre és tartalékokra. Ezen kívül figyelemmel kíséri a 

klímaváltozás vonatkozásait, a terrorizmust, az emberi jogokat és a polgári védelem kérdésköreit is. A 

Magyar Atlanti Tanács az Atlantic Treaty Assosiation (ATA) teljes jogú tagja. 

 

 

A Magyar Ifjúsági Atlanti Tanács (MIAT) (www.miat.hu) a Magyar Atlanti Tanács ifjúsági 

szekciójaként jött létre 1995-ben. Alapfeladatként tekinti a középiskolás és egyetemista közvélemény, 

valamint a fiatal szakemberek tájékoztatását. A MIAT részt vesz az atlanti eszmeiség, illetve a 

nemzetközi együttműködés gondolatának terjesztésében, összhangban az ATA keretén belül 

megvalósuló nemzetközi ifjúsági együttműködéssel (YATA).  

 

 

 

 

  

http://www.mat.hu/
http://www.miat.hu/


 

 

Biztonságpolitikai Szakkollégium Egyesülete 
 

A Biztonságpolitikai Szakkollégium Egyesülete (www.bszk.hu) nevében bemutatkozik a 

www.biztonsagpolitika.hu – Biztonságpolitika Portál részeként 2009 óta működő NATO-NETto 

elnevezésű rovat, amelynek fejlesztését a NATO Public Diplomacy Division, működtetését a Magyar 

Atlanti Tanács és a Nemzeti Közszolgálati Egyetem támogatja. A szervezet célja, hogy az elmúlt évek 

eredményes működésére építve a továbbiakban is magas színvonalú, szakmailag helytálló és a bulvár 

újságírás elemeitől távol maradó beszámolókkal, elemzésekkel fiatal szakemberek 

véleményformálásának is teret adjanak, mindezt olyan kulturált keretek között, melyek egyúttal korunk 

legmodernebb internetes szolgáltatásait foglalják magukba. Önt, mint az Észak-atlanti Szerződés 

Szervezetével is érdemben foglalkozó közösség tagját, illetve az euro-atlanti értékrend megőrzésén, 

fenntartásán fáradozó kollégát a NATO-NETto rovat szerkesztői tisztelettel arra kérik, hogy tágabb 

szakmai közösségében, hallgatói, diákjai, illetve a biztonságpolitika iránt érdeklődők körében a 

párbeszéd kiterjesztésének céljával, a közös értékteremtés lehetőségével élve ossza meg a rovat 

elérhetőségét.   Elérhetőség: szerkesztoseg@biztonsagpolitika.hu 
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