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ELŐSZÓ 
 
A biztonságpolitika mint stúdium az 1970-es, 1980-as évek fordulóján jelent meg az egyetemi és 
posztgraduális kurzusok tantárgyi struktúrájában. Megszületését annak a tendenciának köszönhette, 
amely a nemzetközi enyhülés első szakaszában a háború és béke, a fegyverkezés és leszerelés, a 
konfliktusok és válságok kérdését a katonai szférából át kívánta emelni a nemzetközi kapcsolatok 
politikai területére. A hidegháború körülményei azt bizonyították, hogy az államok, országcsoportok 
közötti - elsősorban európai - feszültség megjelenési formája ugyan a katonai erőviszonyokban 
tükröződik, gyökerei és kezelési módjai azonban elsősorban nem itt, hanem a politika tartományában 
keresendők. 

Ehhez járult, hogy a bipoláris rendszer és a végbemenő technikai forradalom újszerű kihívásokat 
emelt be a nemzetközi kapcsolatokba. A nukleáris kísérletek, a politikai-gazdasági migráció, a 
terrorizmus politikai formái, a tartós válságövezetek kialakulása azt bizonyította, hogy a kor 
problémáinak kezelése komplex értelmezést igényel, és a hidegháborús békeidőszakban a 
fenyegetések és veszélyek nem katonai formái, így például az elrettentés közvéleményi percepciója, a 
fegyverkezési verseny dinamikája és gazdasági következményei aktuálisabb veszélytényezők voltak, 
mint a háború maga. 

A politikai és szakmai elit a problémák megközelítését ki akarta emelni az úgynevezett 
hadtudomány konzervatív megismerési köréből és államilag irányított diszciplínáiból, és a 
konstruktívabb politológia és szociológia vizsgálati körébe szándékozott bevonni, hiszen a biztonság a 
politikatudományban, mint a hadügyet felváltó, a nemzetközi kapcsolatokban sajátos primátust kapó 
kifejezés és főleg annak tartalma lényegesen gazdagabb jelenségtartományra terjedt ki. Miután a 2. 
világháborút követő korszak kiugró technikai, majd kommunikációs forradalommal, világgazdasági 
átrendeződéssel járt együtt, megfogalmazódtak és artikulálódtak azok a nem fegyveres, pontosabban 
nem katonai tartományba tartozó kihívások, amelyek értékeket, érdekeket, szuverenitást, tömegek 
életkörülményeit, ezen belül életét és a világban az emberiség, a civilizációk által megalkotott dologi 
értékeket veszélyeztethették. 

A biztonsági garanciákat megteremteni és fenntartani hivatott stratégiák, azaz a biztonságpolitika 
tehát egyrészt nemzetközi dimenzióban jelenik meg, a nemzetközi kapcsolatok lényegévé válik, és az 
internacionális vagy regionális stabilitást hivatott megteremteni, ennek érdekében egyezményeket hoz 
létre, fórumokat szervez és tart fenn, integrációkat, szövetségeket, mai szóval architekturális elemeket 
teremt és működtet. Mindezek ugyanis feltételei a nemzetközi kapcsolatok, világgazdasági 
folyamatok, emberi jogok stb. érvényesülésének. 

Az egyes veszélyterületek közötti kapcsolat és kölcsönhatás megállapítása, az aktuálisan kiemelt 
szférák preferálása a biztonságpolitika feladata. A biztonságfogalom ott lép be gyakorlatilag a politika 
tartományába, amikor az egyes veszélytényezőket értékelni, prognosztizálni, összehasonlítani kell, 
amikor a_ forrásokat el kell osztani a biztonsági faktorok között. Ez a politika pedig nyilván nem 
ágazati, hanem kormányzati jelleggel bír: a biztonságpolitika alapelveinek konvertálhatósága általában 
politikai konszenzust igényel. 

A mai biztonságpolitikai gyakorlat alapvető funkciója a veszélyek valószínűségi, illetve 
volumenbeli prioritási sorrendjének megállapítása, az ezzel kapcsolatos állami stratégiák megalkotása, 
a feltételek és források, intézmények és nemzetközi garanciák megteremtése. Az elemzések azonban 
jórészt még napjainkban is a konzervatív jegyeket hordozó hadtudomány, az alkalmazkodó 
nemzetközikapcsolat-elmélet és statisztikai elemzések és szaktudományok előrejelzései alapján 
folynak. Ennek következtében az igazgatásban, a törvény- alkotásban, az egyes válságterületek 
„gondozásában" nem jelentkezik kellően az ágazatközi együttműködés, nem egyértelmű a tárcák 
illetékessége, nincs összhangban az egyes intézmények reformja, fejlesztése, és nincs meg az adott 
komplex politikai dimenzió interdiszciplináris elméleti megalapozása. 
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A stratégiaalkotás, a biztonságot, a stabilitást szolgáló törvényalkotás, a nemzetközi kapcsolatépítés 
mellett napjainkban egyre nagyobb szerep jut a rövid és középtávú előrejelzéseknek, a közéletben, a 
mindennapokban bekövetkező események kezelésének, a kockázatelemzésnek, a kommunikációnak, 
az információszerzésnek és -feldolgozásnak. Könyvünk éppen azt kívánja szolgálni, hogy a széles, 
horizontális értelemben vett biztonságpolitika pragmatikus oldalát képező folyamatos veszély-, válság- 
és konfliktuselemzés és menedzsment szereplői részére ismertesse és összefoglalja azokat az 
ismereteket, eljárásokat, amelyek e sokágú szakterületek művelői, illetve az ilyen munkakörökre 
készülők számára szükségesek. Miután a biztonság problémája igen összetett, az egyes területek 
kiemelkedő kutatói vállalkoztak egyes részek, fejezetek megírására. Az így elkészült kötet hazánkban, 
de talán a térségben is az első, az új évezred első évtizedének jelenségeit is tárgyaló, elméleti és 
gyakorlati kérdésekkel egyaránt foglalkozó kézikönyv, amely az Osiris Kiadónak a hiányt érzékelő 
kezdeményezése nyomán született. 
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