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BIZTONSÁGPOLITIKAI DISZCIPLÍNÁK
A biztonság fogalmának változása, szűkebb, tágabb és mélyebb értelmezése. A biztonság
legfontosabb összetevői közötti viszony. A nemzeti, a nemzetközi és a globális biztonság
értelmezése és összefüggésrendszere.
A nemzetközi kapcsolatok jellemzése a XXI. század elején. A globalizáció hatása a
biztonságra. USA szerepe a világrend alakításában
Stratégiai változások a hidegháború után. A nemzetközi rendszer és a multipolaritás
jellemzői. A gyenge és bukott államiság regionális és globális hatásai.
A regionális biztonsági komplexum elmélete. A kelet-közép-európai
biztonságpolitikai értékelése. Biztonságpolitikai együttműködés a V4-ben.

szubrégió

A nemzetközi szervezetek (ENSZ, EU, NATO, EBESZ, AU, SESZ) helye, szerepe és tevékenysége
a béke és biztonság fenntartásában.
Az Európai Unió közös kül- és biztonságpolitikájának fejlődése. Az EU válságkezelési
képességei, folyó műveletei. A Lisszaboni Szerződés utáni változások a Közös Biztonság- és
Védelempolitikában (CSDP). Az EU globális kül- és biztonságpolitikai stratégiája (2016)
A hírszerzés és a biztonság. A globális információ-áramlás és az információs társadalom
biztonsági kockázatai és problémái. A magyar nemzetbiztonsági szolgálatok jellemzése.
Magyarország geopolitikai, geostratégiai helyzete, hatása a magyar kül- és
biztonságpolitikára. A Nemzeti Biztonsági Stratégia (2012) jellemzése. A magyar kül- és
biztonságpolitika aktuális kérdései
A nemzeti biztonság intézményrendszere, politikai, gazdasági, katonai és rendvédelmi
összetevői. A nemzeti és nemzetközi biztonság összefüggései.
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A biztonság és a fegyverkezés közötti összefüggések. A fegyverzet-korlátozás és a
bizalomerősítő intézkedések rendszere. A fegyverzetellenőrzés, leszerelés és nonproliferáció jellemzése, a legfontosabb eredmények ismertetése
A kollektív biztonság, a kollektív védelem és kooperatív biztonság koncepciója. Realista,
liberális és konstruktivista biztonsági modellek bemutatása és jellemzése
A válságreagáló műveletek stratégiai jelentősége és hatása. A konfliktusok kezelésének
tapasztalatai, az ENSZ konfliktuskezelési gyakorlatának értékelése. Az ENSZ békefenntartási
tevékenységének fejlődése.
KOALÍCIÓS ÉS NEMZETI BIZTONSÁGI STRATÉGIÁK
Az amerikai biztonsági stratégiák rendszere. A 2015.évi nemzeti biztonsági stratégia
értékelése, a gazdasági és energiabiztonság kérdései.
Kiberbiztonság feladatai. Az amerikai, brit és német kiberbiztonsági stratégiák jellemzése
Németország biztonságpolitikája a 2016. évi fehérkönyv alapján. A terrorizmus elleni harc
kérdései.
Közel-keleti biztonság és Izrael biztonságpolitikája. A katonai, gazdasági, energia, környezeti
és kiberbiztonság feladatai
NATO TANULMÁNYOK
A NATO 2010. évi stratégiai koncepciója. A szövetség szervezeti felépítése, döntéshozatali
mechanizmusa. A walesi és a varsói csúcstalálkozó értékelése.
A NATO politikai átalakítása, az új globális biztonsági kihívások kezelése. Kollektív védelem és
az elrettentés.
A NATO katonai képességek fejlesztése. Az „okos védelem”, az „összekapcsolt erők” és a
„készenléti akcióterv” bemutatása
A NATO partnerséget erősítő szervezeti-működési formák. A NATO mint biztonsági közösség.
NATO jelenlegi béketámogató műveletek jellemzése
VÉDELEMPOLITIKA I. (Nemzetközi védelmi tanulmányok)
A nemzetközi katonai biztonság jellemzői. Új háborús elméletek. A jövő háborúinak kihívásai,
hatása a hadviselésre és a haderőkre
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Barack Obama kül- és biztonságpolitikájának legfontosabb jellemzői. Az USA védelmi szféra
és az amerikai fegyveres erők jellemzése. Az amerikai nemzeti katonai stratégia (2015)
bemutatása
Az orosz védelempolitika fejlődése. Haderő-átalakítás és haditechnikai modernizáció. Az új
katonai doktrína (2014) jellemzése. A biztonság- és védelempolitikai döntéshozatal rendje.
A kínai védelmi szféra és a kínai haderő jellemzése. A 2015-as kínai fehér könyv. A KNFH
haditechnikai fejlesztése.
VÉDELEMPOLITIKA II.(Magyar védelempolitika)
A Magyar Honvédség feladatai, szervezeti felépítése, főbb harci-technikai eszközei. Magyar
részvétel a nemzetközi békefenntartásban.
A stratégiai tervezés és a haderőtervezés összefüggései a Lloyd-modell alapján. A HM
védelmi tervezési rendszere. A Magyar Honvédség modernizációs feladatai
A NATO és az EU integráció hatása az MH átalakítására és fejlesztésére. Az MH szervezeti
felépítése, vezetése és irányítása.
A közigazgatás és a honvédelmi igazgatás rendszere Magyarországon. A különleges jogrend
tartalma, időszakai, szabályozása
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