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„a világ biztonságának fenyegetettsége nem pusztán 

katonai természetű.” 

Butrosz Butrosz Gháli 

 

BEVEZETÉS 
 

A Szövetséges Fegyveres Erők Dél-Európai Főparancsnoksága (Nápoly) az 1990-es 

évek elejétől egyre gyakrabban hívta fel a figyelmet az új biztonsági kockázatok 

megjelenésére, melynek jelentős része kontinensünk “déli perifériája” felől érkezik. A dél-

európai szövetséges államok a kockázatoknak az európai biztonságra való káros hatását 

hangsúlyozták, s ezáltal “cselekvésre” ösztönözve a biztonságpolitikai szakértőket. 

A kutatási témakört a fentiekben leírtak alapozták meg számomra is. 

A fenti céloknak megfelelően értekezésemben kutatási célként tűztem ki, hogy a 

közel-keleti térséget, mint regionális biztonsági komplexumot megvilágítsam, annak, 

instabilitásának főbb okait, regionális és globális tényezőit feltárjam (1. fejezet). 

Megvizsgáljam a Közel-Kelet és a nemzetközi szervezetek kapcsolatrendszerét (2. 

fejezet), amely elengedhetetlen - egyben előfeltétele - hazánk nemzetközi szervezetekben 

betöltött tagságából adódó következmények értékeléséhez, amit a 3. fejezetben végzek el. 

A legtöbb nyugati állam felülvizsgálta védelmi és biztonsági stratégiáját, hogy 

hozzáigazítsa azokhoz a fenyegetésekhez, melyeket a mediterrán és a közel-keleti térség 

államai jelentenek. Ezek az új stratégiák a haderőt különféle feladatok és felelősségek elé 

állítják a kihívások elleni küzdelemben, a szerepvállalásukban. A 4. fejezetben ezt a Magyar 

Honvédség esetében tekintem át. 

Az értekezés zárófejezetében a kutatásaim során feltárt tudományos eredményeimet 

mutatom be, ajánlásokat téve a magyar politikai és katonai vezetés számára, valamint az 

oktatás területére. 

Ennek megfelelően a következő hipotéziseket fogalmaztam meg: 

1. számú hipotézis: a közel-keleti biztonsági komplexum dinamikáját két jellemző 

szembenállás határozza meg napjainkban, az egyik a globális hatalom Egyesült 

Államok és a regionális hatalmi szerepre törekvő Irán szembenállása, a másik Izrael 

államnak és szomszédainak viszonya. Az amerikai-iráni szembenállás az a konfliktus, 

amely jelen pillanatban döntően meghatározza a közel-keleti biztonsági komplexum 

dinamikáját. 
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2. számú hipotézis: a (behatárolt) közel-keleti térség egy olyan biztonsági komplexum, 

amely hatással van Európa, így - a nemzetközi szervezetekben betöltött tagságunk és 

szerepvállalásunk következtében - Magyarország biztonságára is. A Magyar 

Honvédség közel-keleti szerepvállalása következtében jelenleg is és a jövőben is 

biztonsági kockázatokkal kell számolnunk, mind az ország belső biztonságát, külföldi 

érdekeltségeit, mind a katonáink személyi állományát illetően. Magyarország nemcsak 

a nemzetközi szervezetekben betöltött tagságából eredően (közvetetten), hanem 

önállóan is (közvetlenül) érintett a térség veszélyforrásai által. 

3. számú hipotézis: az ország szövetségi tagsága “garancia” arra, hogy a nemzetközi 

béketámogató-válságkezelő műveletekben való részvételünk prioritás maradjon a 

jövőben is, így a közel-keleti térségben vállalt kötelezettségeink teljesítése is. 

4. számú hipotézis: figyelemmel a Magyar Honvédség nemzetközi szerepvállalása során 

szerzett tapasztalatára - struktúrájára, létszámára, szervezettségére, felkészültségére, 

kiképezhetőségére - különösebb erőforrások ráfordítása nélkül is alkalmas arra, hogy a 

vizsgált térség felől az országhatárainkon belül megjelenő veszélyforrásokkal 

kapcsolatos feladatokat elássa. 

 

A hipotézisek bizonyításánál veszélyforrásokként az alábbi tényezőket vettem figyelembe: 

- migrációs problémák, radikalizáció; 

- terrorizmus; 

- szervezett bűnözés; 

- fegyveres konfliktusok (palesztin (arab)-izraeli, a libanoni háború, az iraki 

háború); 

- a tömegpusztító fegyverek Közel-Keleten történő elterjedésének veszélye. 

 

A KUTATÁSAIM SORÁN ALKALMAZOTT MÓDSZEREK 

 

A közel-keleti térség vizsgálata során az objektivitás megőrzése fontos szempont kell, 

hogy legyen a kutató számára. Esetemben - hadműveleti tisztként - két évet szolgáltam a 

térségben, vagyis alapelvemnek tekintem, hogy megmaradjak a térségről személyesen 

tapasztalt és ily módon kialakult objektív benyomásomnál azon biztonságpolitikai szakértők 

között, akik vagy nagyon negatív módon, vagy védekezve kutatják a Közel-Keletet, ami 

nagyrészt abból következik, hogy hazai viszonylatban az elérhető külföldi irodalmak 

nagyrészt nyugati szerzők tollából születtek (születnek). 
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A térségben az eltöltött két év külszolgálat sokat jelentett számomra, nagyban 

hozzájárult ahhoz, hogy az addig megszerzett elméleti ismereteim, gyakorlati ismeretekkel 

párosuljanak, de volt, amikor ez fordítva jelentkezett, a gyakorlatot kellett elmélettel 

párosítanom. Az ottani kutatómunkámat személyes konzultációk keretében segítette a Kuvaiti 

Egyetem Kutató és Tanintézetének politológus professzora Dr. Shafeeq N. Ghabra. 

Intézetükben több alkalommal vettem részt konferenciákon, előadásokon. 

A 2006/7 évben a Spanyol Vezérkari Akadémián folytatott tanulmányaim során a 

témában megjelent spanyol irodalom figyelemmel kísérése mellett - tanórák, szemináriumok, 

konferenciák, vitafórumok keretében - nagy óraszámban foglalkoztunk a mediterrán és a 

közel-keleti térséggel, így betekintést nyertem az ibériai biztonságpolitika ez irányú 

tevékenységébe is. Itthoni kutatóéveimet a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Stratégiai 

és Védelmi Kutató Hivatalában töltöttem, ahol elméleti ismereteim elmélyítése érdekében – a 

fellelhető hazai és külföldi szakirodalom tanulmányozása mellett - igyekeztem a téma kiváló 

hazai szakértőivel való rendszeres konzultációt fenntartani, konferenciák, előadások 

kereteiben is. 

Az értekezés harmadik fejezetének kidolgozásánál – a téma érzékenységére való 

tekintettel – a rendelkezésre álló szűkös hazai vonatkozású források autentikus kiegészítése 

céljából a szakszolgálatok és a rendészeti hivatalok szakértő munkatársaival folytattam 

konzultációt, mint ahogy a muzulmán közösségek és zsidó hitközségek vezetőivel is. 

 

AZ ÉRTEKEZÉS FELÉPÍTÉSE, ÖSSZEGZÉSE 

 

Az értekezésemben „A közel-keleti hatások a magyar biztonságra és a magyar 

honvédség szerepvállalása ezek kezelésében” kérdéskör kimunkálását tűztem ki célul. A 

probléma áttekintését – a hipotézisek köré csoportosítva - 4 fejezetben bontottam ki. 

Az 1. fejezetben kétféleképpen igazoltam, hogy a Közel-Kelet egy regionális 

biztonsági komplexum: egyrészt az események láncolatának soron követésével, történelmi, 

gazdasági, társadalmi, katona-politikai elemzéssel áttekintettem a térség sajátosságait, 

másrészt Barry Buzan biztonságelméletéből kiindulva a regionális és globális szereplők 

kölcsönhatásait vizsgáltam, a régió földrajzi szegmenseinek differenciálásával. Ennek logikai 

előfeltétele volt a térség behatározása. A közel-keleti térség elnevezés alatt Egyiptom, Izrael-

Palesztina, Szíria, Jordánia, Libanon, Irak, Irán, Szaúd-Arábia és az Öböl-államok által 

behatárolt földrajzi területet értelmeztem és vizsgáltam. A régiót illetően két fő válsággócot 
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különböztettem meg, majd azokat a nemzetközi biztonságra kifejtett hatásuk alapján 

rangsoroltam. 

Mindezek következtetéseként helyesnek értékelem az 1. számú hipotézisemet, melyek 

szerint a közel-keleti biztonsági komplexum dinamikáját két jellemző szembenállás határozza 

meg napjainkban, az egyik a globális hatalom Egyesült Államok és a regionális hatalmi 

szerepre törekvő Irán szembenállása, a másik Izrael államnak és szomszédainak viszonya, ezen 

belül az amerikai-iráni szembenállás az a konfliktus, amely jelen pillanatban döntően 

meghatározza a közel-keleti biztonsági komplexum dinamikáját. 

 Ezt követően a regionális instabilitást kiváltó főbb okokat értékeltem. 

Az alábbi regionális instabilitást kiváltó és napjaink globális főbb veszélyforrásait 

jelentő tényezőket külön pontok alatt vizsgáltam és egyben a hipotéziseim bizonyításánál is 

figyelembe vettem. 

A menekültkérdés és a migráció: a fogalmak közötti különbségek rövid áttekintésével 

tisztáztam a menekültek és a nem-menekült migránsok közti legfőbb különbséget, ami abban 

mutatkozik meg, hogy az előbbiek akaratuk ellenére hagyják el hazájukat. Ebből azonban még 

nem következik, hogy a menekültek migrációját ne lehetne ugyanúgy megközelíteni, mint más, 

új helyre költöző (displaced) közösségek mozgását, hiszen a kivándorlók sokszor preventív 

menekülők – egy válságba került társadalom olyan egyedei, akik időben felismerték helyzetük 

tarthatatlanságát és önként próbáltak meg változtatni rajta. Statisztikai adatokkal szemléltettem 

a menekültek helyzetét, melyek szerint a Palesztin Hatóság területén kívül élő menekültek 

száma 5.5 millióra tehető. Az ENSZ 1,8 millióra becsüli az Irakon belül hontalanná vált és 2 

millióra az Irakból elmenekült személyek számát. Havonta 30-50 ezres tömeg hagyja el az 

országot, elsősorban Jordániába és Szíriába, de Egyiptomba, Libanonba, Törökországba, Iránba 

és még messzebbre - Európába menekülnek. 

A szélsőségesség és a terrorizmus kérdése: a terrorizmus fogalomkörével kapcsolatos 

elméleti megközelítést alkalmaztam azzal a céllal, hogy világossá tegyem a későbbiek során 

követett gondolatmenetemben használt elnevezéseket. A közel-keleti térség terrorizmusának 

gyökerei között nacionalista, vallási, kulturális, szociális és politikai eredőket jelöltem meg és 

egyben indokainak és formáinak is tekintettem azokat. Sorra elemeztem az eredőket és 

megállapítottam, hogy az eredők egymástól függetlenül is egésszé teszik a fogalmat, de a 

legtöbb esetben összefonódva alkotják azt. A szélsőségesség, radikalizálódás folyamatát, a 

történelmi összefüggéseket a terror globális elterjedésének kulcsfontosságú palesztin 

szereplőin keresztül Oszáma bin Ládenig érintettem, felvázoltam azon okokat, amelyek a 
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radikalizmus megerősödésének táptalajául szolgáltak és végső soron a mai muszlim 

terrorizmus kialakulásához vezettek. 

A tömegpusztító fegyverek birtoklásának kérdése: a tömegpusztító fegyverek főbb 

elemeinek és a régióra vonatkozó álláspontok tisztázását követően rámutattam, hogy a 

tömegpusztító fegyverek elterjedésének veszélye a Közel-Keleten komoly és átfogó 

probléma. A titoktartás, ami a tömegpusztító képességeket és az ezekre vonatkozó 

dokumentumokat valamennyi térségbéli ország esetében övezi, még inkább hozzájárulhat egy 

esetleges konfliktus kirobbanásához, illetve a tömegpusztító fegyverek használatához. Nagy a 

kockázata annak, hogy egy terrorista csoport megszerzi és alkalmazza a tömegpusztító 

fegyvereket a térségben, vagy azon kívül. A proliferátor államok társadalmi és politikai 

sajátosságai miatt a diplomáciai, gazdasági nyomással szemben kevéssé érzékenyek, az erős 

szankciók fenntartása sem szolgálja hosszabb távon a megnyugtató megoldást. 

A szervezett bűnözés: rámutattam és példával illusztráltam, hogy a globális szinten 

összekapcsolódó bűnözői hálózat, hatással van a nemzeti és nemzetek közötti-fölötti 

gazdaságra, a politikára és az államra, valamint a kultúrára is. A helyi bűnöző csoportok 

sokasága kapcsolódik össze egy globális bűnözői hálózatban, mely rugalmas és gyorsan 

változtatható. A szervezett bűnözés hátterében nemzeti, regionális és lokális gyökerekkel 

rendelkező sajátos identitású szervezetek találhatók nagy történelmi tradíciókkal. 

A 2. fejezetben a Közel-Kelet és a nemzetközi szervezetek kapcsolatrendszerét 

mutattam be logikai előfeltételeként annak, hogy a 3. fejezetben Magyarország nemzetközi 

szervezetekben betöltött tagsága tükrében vizsgáltam a közel-keleti térség hatásait a magyar 

biztonságra. Sorra vettem azokat a katona-politikai, gazdasági, társadalmi, kulturális stb. 

együttműködési területeket, amelyekben a nemzetközi szervezetek napjainkban szerepet 

vállalnak, együttműködésük, szerepvállalásuk fontosságát az események, folyamatok, 

specifikus akciótervek stb. érintésével illusztráltam. Ennek eredményeként a megállapításokat 

a fejezet végén összefoglaltam. 

A 3. fejezetben igyekeztem egyéni megközelítéssel feldolgozni a témát, melynek 

fókuszába az 1. fejezetben feltárt veszélyforrások hatásainak vizsgálatát állítottam a magyar 

biztonságot érintően a nemzetközi szervezetekben betöltött tagságunk tükrében - ennek 

logikai előfeltétele kívánta meg az előző fejezet bemutatását, melynek alapján a fejezet elején 

értékeltem Magyarország és a térség kapcsolatrendszerét. 

A nemzetközi szervezetek keretében történő térségbeli magyar szerepvállalást logikai 

szempontok alapján a 4. fejezet keretében a Magyar Honvédség szerepvállalása témakör 

tárgyalása során mutattam be. 
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A Magyar Köztársaság biztonságpolitikáját meghatározó hatályos jogi dokumentumok 

áttekintésével megbizonyosodtam arról, hogy az ország számol az általam feltárt 

veszélyforrásokkal, melyek a következők: a közel-keleti migráció, iszlám radikalizáció, a 

terrorizmus, a szervezett bűnözés, a fegyveres konfliktusok (palesztin (arab)-izraeli 

konfliktus, libanoni háború, az iraki háború) hatásai és a tömegpusztító fegyverek 

elterjedésének veszélye. 

Fontos momentumként értékeltem, a feltárt közel-keleti veszélyforrások 

kapcsolatrendszerének vizsgálatát, melynek során elméletben és vizuálisan is megvilágítottam 

azokat az összefüggéseket, kapcsolódási pontokat, amelyekből következtethetünk a kölcsönös 

egymásra hatásokra, átfedésekre, amelyek jellemzik a nemzetközi biztonságpolitikai 

kihívásokat, így azok magyar vonatkozásait is jobban átláthatjuk. A kapcsolatrendszer 

vizsgálatát Resperger István és Rafael Calduch Cervera „Kockázatok, kihívások és azok 

lehetséges fejlődési irányai, kihatásai” ábrái szemléltetésével mutattam be és vontam le a 

következtetést: 

Az értekezés harmadik fejezetének kidolgozásánál – a téma érzékenységére való 

tekintettel – a rendelkezésre álló szűkös hazai vonatkozású források autentikus kiegészítése 

céljából, a szakszolgálatok és a rendészeti hivatalok szakértő munkatársaival folytattam 

széleskörű konzultációt, mint ahogy a muzulmán közösségek és zsidó hitközségek vezetőivel 

is. Ezzel párhuzamosan vizsgáltam a veszélyforrásokat európai kitekintéssel, majd a fejezet 

végén javaslatokat fogalmaztam meg a vizsgált veszélyforrásokat kezelni hivatott szervezetek 

részére, a vizsgálatom során megállapított tények - az ország határain belül jelentkező 

veszélyforrások kezelésére hivatott nemzetbiztonsági és rendvédelmi szervek (MK NBH, 

ORFK NNI, SZEBEK), valamint az IRM BÁH hatékonysága korlátozott, ezáltal korlátozott a 

veszélyforrások általuk történő kezelése is – alapján. 

A 2. számú hipotézisem részben a tárgyalt fejezetben került, részben pedig a 4. 

fejezetben kerül kibontásra, ezért azt a következő fejezet végén igazolom. 

A 4. fejezetben a Magyar Honvédség részvételét a Magyar Köztársaság külső és belső 

biztonságának fenntartásában a vizsgált fenyegetések tükrében négy aspektusból vizsgáltam: 

1. a Magyar Honvédség közel-keleti szerepvállalását a nemzetközi szervezetekben vállalt 

kötelezettségeink alapján bemutattam. Ennek keretében felvázoltam az ENSZ misszióját 

Libanonban, a NATO kiképző misszióját Irakban és az MFO misszióját Egyiptomban; 

2. a Magyar Honvédség közel-keleti szerepvállalásának lehetséges biztonsági kockázatait 

vizsgáltam az országunk biztonságára nézve. Elemeztem és rámutattam a térségben történt 

magyar veszteségekre, a csapataink ellen végrehajtott akciókra. Megvilágítottam, hogy 
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biztonsági kockázattal kell számolnunk missziós szerepvállalásunkkal összefüggésben, 

miszerint a műveleti területen tevékenykedő szélsőséges csoportok elrettentésül, vagy 

válaszlépésként támadást hajthatnak végre a Magyar Köztársaság szimbolikus jelentőségű vagy 

más kiemelt objektuma ellen. Felhívtam a figyelmet egy új biztonsági kockázati tényező 

meglétére, mellyel számolnunk kell az előttünk álló időkben: a NATO csapatok hazai 

átvonulásával, állomásoztatásával és működőképességük biztosításával összefüggő 

feladatokból eredő kockázatokkal, nevezetesen a Pápai Bázisrepülőtérrel, ami a NATO 

stratégiai légi szállítási flottájának bázisa lesz 2008 végétől. 

3. A Magyar Honvédség szerepvállalását és feladatait az ország határain belül jelentkező 

vizsgált kihívások kezelésében a hatályos jogi dokumentumok alapján végeztem el. 

4. A fejezet elején, mint egy, a másik három aspektus előzményeként, a Magyar Honvédség 

rendeltetését, feladatait, szervezeti kereteinek és szerepvállalásának változását tekintettem át. 

A 4. fejezet zárásával, a 3. fejezetben részben kibontott 2. számú hipotézisemet, mely 

szerint a közel-keleti térség egy olyan biztonsági komplexum, amely hatással van Európa, így - 

a nemzetközi szervezetekben betöltött tagságunk és szerepvállalásunk következtében - 

Magyarország biztonságára is, igazoltam. Bizonyítottam továbbá, hogy a Magyar Honvédség 

közel-keleti szerepvállalásával jelenleg is és a jövőben is biztonsági kockázatokkal kell 

számolnunk, mind az ország belső biztonságát, külföldi érdekeltségeit, mind a katonáink 

személyi állományát illetően. Magyarország nemcsak a nemzetközi szervezetekben betöltött 

tagságából eredően (közvetetten), hanem önállóan is (közvetlenül) érintett a térség 

veszélyforrásai által. 

Ami a 3. és a 7. számú hipotéziseimet illeti, melyek szerint: 

- az ország szövetségi tagsága “garancia” arra, hogy a nemzetközi béketámogató-

válságkezelő műveletekben való részvételünk prioritás maradjon a jövőben is, így a 

közel-keleti térségben vállalt kötelezettségeink teljesítése is; 

- figyelemmel a Magyar Honvédség nemzetközi szerepvállalása során szerzett 

tapasztalatára - struktúrájára, létszámára, szervezettségére, felkészültségére, 

kiképezhetőségére - különösebb erőforrások ráfordítása nélkül is alkalmas arra, hogy a 

vizsgált térség felől az országhatárainkon belül megjelenő veszélyforrásokkal 

kapcsolatos feladatokat ellássa, 

 

szintén bizonyítást nyertek. 
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ÚJ TUDOMÁNYOS EREDMÉNYEK 

 

1. A közel-keleti regionális biztonsági komplexumot elemezve két fő válsággócra 

mutattam rá: az egyik az Öböl-menti színtér az Egyesült Államokkal versus az Iráni Iszlám 

Köztársasággal, a másik Izrael állam szembenállása a szomszédaival. A „két fél” (Egyesült 

Államok-Irán, Izrael és szomszédai) régióra gyakorolt hatását vizsgálva arra a következtetésre 

jutottam, hogy mindketten rendelkeznek azzal a képességgel, hogy a régió bármely 

alrendszerét destabilizálják, ezáltal az egész közel-keleti biztonsági komplexum dinamikáját 

meghatározzák. A két fő válsággóc regionális biztonságra kifejtett hatását tovább kutatva - 

megállapítottam, hogy Irán földrajzilag három, a közel-keleti, a közép-keleti és a közép-ázsiai 

régióba sorolható állam. Az amerikai-iráni konfliktusnak globális, régiókon átívelő kihatásai 

vannak, így arra a végeredményre jutottam, hogy az amerikai-iráni szembenállás az a 

konfliktus, amely jelen pillanatban döntően meghatározza a közel-keleti biztonsági 

komplexum dinamikáját. 

2. A közel-keleti térségből kiinduló globális veszélyforrások gyökereinek feltárását 

követően, ok-okozati reláció mentén megvizsgáltam az európai társadalmak – ennek tükrében 

Magyarország - veszélyeztetettségét és a vizsgálatok eredményeit felhasználva - konkrét 

példák alapján - megállapítottam, hogy az általam behatárolt közel-keleti térség egy olyan 

biztonsági komplexum, amely hatással van Európa, így - a nemzetközi szervezetekben 

betöltött tagságunk és szerepvállalásunk következtében - Magyarország biztonságára is. Ezen 

megállapításom további bizonyítására a katonai aspektusok vizsgálatával, a Magyar 

Honvédség közel-keleti szerepvállalásának múltbéli, jelen és prognosztizálható eseményeinek 

bemutatásával eljutottam arra a további következtetésre, hogy jelenleg is és a jövőben is 

biztonsági kockázatokkal kell számolnunk, mind az ország belső biztonságát, külföldi 

érdekeltségeit, mind a katonáink személyi állományát illetően. A disszertációban bemutatott 

adatok és feltárt összefüggések alapján megállapítottam a térség veszélyforrásait és általuk 

bizonyítottam a biztonsági dimenziók azon területeit, ahol Magyarország nem csak a 

nemzetközi szervezetekben betöltött tagságából eredődően (közvetetten), hanem önállóan 

(közvetlenül) is érintett a térség veszélyforrásai által. A kutatás során az alábbi 

eredményekhez jutottam: 

- Magyarországon veszélyérzetet kelt és tapasztalható a migráció – illegális migráció, az 

iszlám radikalizmus, a terrorizmus és az azzal kapcsolatos cselekmények, valamint a 

szervezett bűnözés és a közel-keleti fegyveres konfliktusok kihatásai; 
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- Veszélyérzetet kelt a tömegpusztító fegyverek tranzit kereskedés elméletének és az 

alkalmazás lehetősége. A vizsgált térségbeni szerepvállalásunkból adódóan egyes 

válságövezetekben – ahol jelen vannak a tömegpusztító fegyverek – számolni kell 

ezzel a fenyegetéssel. 

3. A disszertációban rámutattam arra, hogy az új biztonsági kihívások megjelenésével 

a szövetségi külpolitika egyik kiemelt színtere a közel-keleti régió lett. A Magyar Honvédség 

szerepvállalásának fázisait vizsgálva megállapítottam, hogy Magyarország mára már nem 

csak fogyasztója, hanem támogatója is a Washingtoni Szerződésből fakadó biztonsági 

garanciáknak, eleget tesz a szövetségi kötelmeknek, ami jelen esetben a legnagyobb nemzeti 

érdekünk is. Mindezek alapján helyesnek és bizonyítottnak látom azon eredményemet, mely 

szerint az ország szövetségi tagsága garancia arra, hogy a nemzetközi béketámogató 

műveletekben való részvételünk prioritás maradjon a jövőben is, így a közel-keleti térségben 

vállalt kötelezettségeink teljesítése is. 

4. A Magyar Honvédség feladatrendszerének vizsgálatát követően megállapítottam, 

hogy a Magyar Honvédség további erőforrások ráfordítása nélkül is alkalmas arra, hogy a 

vizsgált térség felől az országhatárainkon belül megjelenő veszélyforrásokkal kapcsolatos 

feladatokat elássa, továbbá változatokat dolgoztam ki a vizsgált közel-keleti veszélyforrások 

jelen körülmények közötti határainkon belüli kezelésébe való bevonására. 

 

AJÁNLÁSOK 

 

- A Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem, más egyetemek és főiskolák (a 

Rendőrtiszti Főiskolát is beleértve) hallgatói oktatásánál - elsősorban biztonság- és 

védelempolitika, vagy nemzetközi kapcsolatok szakirányon – több, a Közel-Kelet - 

Európa – Magyarország biztonságával kapcsolatos témát érintő tantárgy keretében 

felhasználható az értekezés. 

- A Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem és más egyetemek doktori iskolájának 

doktoranduszai számára tartalmas és hasznos háttér-információt, anyagot jelent a 

kutató szemináriumok, illetve a tanórák levezetésénél a közel-keleti térség, Európa, 

benne Magyarország biztonságpolitkájának tanulmányozása során. Az értekezésben az 

újszerű biztonságelmélet, illetve a magyar biztonságot érintő veszélyforrásokkal 

kapcsolatos újszerű megállapításaim további kutatások lefolytatásához kiinduló 

alappal bírnak. 
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- Az egyetemek, főiskolák oktatói számára is felhasználható az anyag, hiszen az 

értekezés a magyar biztonságot érintő veszélyforrások legújabb vizsgálatának 

eredményeit tükrözi. 

- A Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Vezérkari Tanfolyamának tantervébe 

beépíthető az anyag, annál is inkább, mert a közel-keleti térség veszélyforrásainak 

vizsgálata véleményem szerint elengedhetetlen a katonai felsővezetés számára, a 

harcászati, illetve stratégia szintű gyakorlatok kivitelezésének előkészítő fázisaiban, a 

béketámogató és válságkezelő műveletek tervezése, elemzése, értékelése során. 

- A ZMNE Stratégiai és Védelmi Kutató Hivatalának szakemberei részére az értekezés 

értékes lehet, a hazai közel-keleti veszélyforrások egyéni megközelítés szerinti 

besorolását illetően. 

- Az értekezés felhasználható a Parlament Honvédelmi-, Nemzetbiztonsági- és Külügyi 

Bizottságának tájékoztatására a térség migrációjával, a radikalizmus, a terrorizmus és 

a tömegpusztító fegyverek terroristák általi megszerzésének veszélyeiről, illetve a 

szervezett bűnözés hazai viszonyairól. 

- A Honvédelmi Minisztérium, a Külügyminisztérium és az Igazságügyi- és Rendészeti 

Minisztérium szakemberei, döntéshozói részére az értekezés alkalmas a térségbeli 

folyamatok áttekintésére az afganisztáni, iraki, libanoni és az egyiptomi 

szerepvállalásunk tükrében. 

- Az operatív területen dolgozó szakemberek részére, tartalmas, hasznosítható háttér-

információt tartalmaz az értekezés. 

- A Magyar Honvédség Műveletirányító Központ részére a disszertáció hasznosítható a 

közel-keleti térségben folyó műveletek biztonsági kockázatának értékelése során, 

továbbá háttéranyagként beépíthető a Nemzetközi Katonai Megfigyelő Tanfolyamon 

részt vevők felkészítési tervébe. 

- A Katonai Kiképző Központ az alap- és szakképzésben, valamint továbbképzésben 

részt vevő állomány elméleti foglalkozásába beépítheti a disszertáció anyagát. 

- Az IRM Nemzetközi Oktatási Központ részére - a térségbe tervezett 

rendőrkontingensek felkészítése során - az értekezés hasznosítható. 

 

PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉKEM 

 

- Izrael biztonság és védelempolitikája, ZMNE diplomamunka 2000. 

- Az Amerikai Hadsereg a XXI. század küszöbén, Új Honvédségi szemle 2000/8. 
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- A közel-keleti és az észak-afrikai térség hatásai az európai biztonságra, 

Nemzetvédelmi Egyetemi Doktorandorum Bp. 2001. 1. szám. 

- A magyar katonák nemzetközi szerepvállalása, A honvédelem négy éve 2002-2006, 

HM Zrínyi Kht. 2006. 

- ENSZ missziók I., Magyar Honvéd 2005.szeptember 09. 

- ENSZ missziók II., Magyar Honvéd 2005. szeptember 16. 

- A király és a trónörökös katonái (A Spanyol Haderő reformjának aktuális kérdései), 

Magyar Honvéd 2007/18-19. május 11. 

Megjelenés alatt (ZMNE, Nemzetvédelmi Egyetemi Közlemények, publikálásra 

elfogadva): 

- A Földközi – tenger térsége és a nemzetközi terrorizmus: új keret az 

együttműködéshez? 

- A haderő szerepe a nemzetközi terrorizmus elleni küzdelemben. 

 

Idegen nyelvű publikációim 

Megjelenés helye:  

Legfelsőbb Védelmi Tanulmányok Központja Madrid, (Cenro Superior de Estudios 

de la Defence Nacional (CESEDEN)) 

 

- “La proliferación de armas de destrucción masiva como amenaza a la seguridad” - 7 

páginas, Data: 08 de noviembre de 2006. 

- Estrategia y polemologia “Estrategia y Seguridad” - 11 páginas, Data: 17 de 

noviembre de 2006. 

- Análisis de conflictos “Guerra y estabilización de Afganistán” (2001-actualidad) - 37 

páginas, Data: 16 de diciembre de 2006. 

- “Actualización de los riesgos y escenario futuros para la seguridad y la defensa” - 9 

páginas, Data: 06 de febrero de 2007. 

- “El terrorismo islamista” - 21 páginas, Data: 02 mayo de 2007. 

- Recensión “Terrorism and Counterterrorism, understanding the new security 

environment by Russel D. Howard and Reid L. Sawyer” – 32 páginas, Data: 16 de 

mayo de 2007. 

- Monografía “La coparticipación del Ejército Húngaro en las operaciones de la OTAN, 

experiencias, planes para el futuro” - 55 páginas, Data: 22 de mayo de 2007. 
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TUDOMÁNYOS TEVÉKENYSÉGEM 

 

Az egyetemi biztonság- és védelempolitikai tanulmányok gyakorlatati idejének 

keretében együttműködtem a Miniszterelnöki Hivatal biztonság- és védelempolitikai 

államtitkárságával. 

A nappali doktori képzésem ideje alatt tudományos kutatásokat folytattam a Zrínyi 

Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Stratégiai és Védelmi Hivatalában, az előadásokat, 

konferenciákat rendszeresen látogattam. 

A kutató éveim alatt egy évre beosztást vállaltam az ENSZ Iraki-Kuvaiti 

Békefenntartó Missziójában, így lehetőségem volt elméleti kutatásokat folytatni a Kuvaiti 

Egyetem Kutató és Tanintézetében. Több alkalommal vettem részt konferenciákon, 

előadásokat tartottam “Közép-Európa biztonsága” témakörben.  

A madridi vezérkari akadémiai tanulmányaim alatt az akadémia hadtudományi 

társaságának tagjaként, részt vettem az intézmény biztonsági és stratégiai szekciójának 

munkájában. Több alkalommal kaptam meghívást a Madridi Complutense Egyetem 

rendezvényeire, ahol előadást tartottam Közép-Kelet-Európa biztonságpolitkájáról, illetve 

Magyarország szomszédságpolitikájáról. Jelenleg a Magyar Hadtudományi Társaság és a 

Magyar ENSZ Társaság tagja vagyok, előadásaikat, konferenciáikat rendszeresen látogatom. 
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HIVATALOS BÍRÁLATOK 
 


