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A tantárgy célja: A teljesség igénye nélkül, mégis a prioritásokra való törekvéssel feltárni és 

tanulmányozni azokat a globális biztonsági kihívásokat és nemzetközi folyamatokat, amelyek 

meghatározzák, jellemzik, vagy befolyásolják a globális és az európai biztonság jelenét, jövőjét. 

Tekintettel arra, hogy a mindenkori biztonsági kihívások, rizikófaktorok, illetve azok mutációi 

alapvetően befolyásolják a biztonság mindenkori értékét, e folyamatok vizsgálata 

elengedhetetlen a biztonságtudomány keretében. Kifejtendő a veszélytényezők átalakulását, 

”az általánostól a szűkebb felé” elvet követve a biztonság ”globális”, ”európai” és ”regionális” 

dimenzióinak vizsgálata, valamint azok összehasonlítása válik szükségessé a doktorjelöltek 

számára. 

 

A tantárgy előfeltétele: - 

 

A tantárgy tartalma, leírása: A poszthidegháború biztonsági folyamatai ugyan a nyolcvanas 

években megindult uralkodó globális demokratizálódási trendbe tagolódva, azonban 

folyamatosan és dinamikusan fejlődve, egymással állandóan konfrontálódva formálódnak. 

Noha az európai biztonság átalakulásának dinamikája az utóbbi időben jelentősen 

stabilizálódott, a bipolaritás utáni világ lényegesen bonyolultabbá, bizonytalanabbá és 

kiszámíthatatlanabbá vált. A hidegháború legfőbb biztonsági fenyegetettsége, a kelet-nyugati 

konfrontáció és a totális atomháború történelemi homályba tűnésével újszerű biztonsági 

kockázati tényezők kezdtek burjánzani a kommunizmus sírján, valamint a harmadik világ 

ingoványában. A fél évszázadot felölelő hidegháború örökségeként megmaradt kölcsönös, 

összetett függőségek, a földrajzi közelségből és ideológiai, kulturális hasonlóságból adódó 

politikai, gazdasági áttétek, illetve ezzel szemben az átrendeződött és felszabadult határok, 

liberalizálódott piacok kedvező közeget biztosítanak az ugyan korábban is létező, viszont 

elnyomott biztonsági devianciák terjedésének. Az olyan háborús küszöb alatti rizikófaktorok, 

mint a nacionalizmus; a szeparatizmus; az extrémizmus; a gazdasági, technológiai, társadalmi 

és kulturális aránytalanságok; a fejlődési perspektívák divergenciái; az etnikai és vallási 

kontrasztok; a territoriális integritás és a nemzeti, etnikai önrendelkezés közötti 

ellentmondások;  a migráció; a tömegpusztító fegyverek proliferációja; a terrorizmus, a 

nemzetközi szervezett bűnözés; a pénzmosás; a kábítószer-, fegyver-, és emberkereskedelem; 

a migráció; a környezetszennyezés; az ipari és az ember által okozott egyéb mesterséges 

katasztrófák, vagy a járványok gyűrűzésének a mai országhatárok már egyértelműen nem 

szabnak gátat. Ezzel párhuzamosan mind a globális, mind pedig az európai biztonsági kihívások 

átfogó és nagyléptékű mutációt is produkálnak. Ma egyre makulátlanabbul és erélyesebben 

juthatnak kifejezésre a nemzetállamokhoz nem minden esetben köthető, viszont 

transznacionális karakterisztikát öltő fenyegetettségek. Természetüket tekintve korunk 

biztonsági kockázati tényezői térben kisebb kiterjedésűek, azonban sokrétűbbek, 

szerteágazóbbak, s egyben dinamikusabbak is; hatásukat tekintve könnyen akár globális 

méreteket is ölthetnek; időben pedig szinte behatárolhatatlanok. E szerteágazó, bonyolult és 



magas intenzitású folyamatok vizsgálata és megértése válik szükségessé azok számára, akik e 

tantárgyat választják.  
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