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Közhelynek számít, de tény, hogy a hidegháborút követő időszak 
biztonsági kihívásai, kockázatai nemcsak tartalmukban, de minőségükben 
és főleg intenzitásukban változtak meg. Evidens tehát, hogy a 
hidegháborút követő időszak új típusú kihívásai, válságai új típusú 
megoldásokat kívántak a nemzetközi szereplőktől (nemzetközi 
szervezetek, államok, civil szervezetek), amelyek a kilencvenes évek 
elejétől keresték is a megfelelő válaszokat.  

Ahogyan Kofi Annan ezt megfogalmazta, az 1990-es években történt 
változások a korábbiaktól nagyon eltérő vonása az, hogy a fegyveres 
konfliktusok több mint 90%-a nem az államok között, hanem az 
államokon belül zajlik. Azaz a fegyveres erő alkalmazása éppen fordított 
hatást elérve, a polgári lakosság, és az emberi jogok védelme helyett azok 
tömeges megsértését vonja maga után (Report, 1999:8). Ez pedig a 
biztonságfelfogás változását, egyben a szektorok, különösképpen a 
gazdasági szektor, majd a társadalmi szektor dinamikus előretörését 
látjuk. Mindemellett nem feledkezhetünk meg a környezetbiztonság 
szektorról sem, ami önmagában is, de az előző két területtel együtt a 
fenntarthatóság nélkülözhetetlen eleme. 

Röviden úgy fogalmazhatunk, hogy a hidegháborús európai 
biztonságfelfogást a katonai tényezők és képességek határozták meg, míg 
az azutáni időszak felfogásában a biztonság komplexebb kezelése a 
jellemző. A biztonságfelfogás fogalom egy horizontális (több szektort 
érintő, gazdasági, társadalmi, politikai, környezeti, katonai) és vertikális 
(több szintet jelentő, azaz az egyénektől, társadalmi csoportoktól a 
globális térig mutató) változáson ment át (Gazdag, 2011:39-45). 

E változások jellegükből adódóan új feladatok elé állították a 
konfliktusok megoldását keresőket, különösen a globalizáció egyébként is 
nehezen kezelhető jellege miatt. Ezen felvetés jobb megértéshez azonban 
célszerű a hidegháborús struktúrát jellemző kihívások és kockázatok 
alapos ismerete is, mert az összehasonlítás világos képet, illetve kellő 
igazolást ad az állítás igazolására. 

 
Biztonságfelfogás 
 
Az európai biztonságfelfogást annak keretei, szereplői és azok 
működésének együttese adja. Ezen írás vizsgálati időkerete az 1990-es 
évektől, némi előzménnyel tarkítva, napjaikig veszi górcső alá a 
változások egy-két legfontosabb mozgatórugóját, ami nem jelent 
tudományos prioritást, inkább szerzői választást tükröz. A tartalmi 
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korlátok figyelembevételével azonban ennek kivitelezése inkább 
horizontális megközelítéssel, azaz egy átfogó kép megrajzolásával 
történik, mintsem az egyes részkérdések mély elemzésével. Az 
elemzésben a vizsgálathoz az európai biztonsági rendszer kiterjedésének 
a kereteit a kollektív biztonsági és a kooperatív biztonsági rendszerben a 
kollektív védelem, illetve a partnerségi kapcsolatok jelentik. E sokféle 
keret adta közegben az egyéni és a kollektív biztonság tárgyalása kapcsán 
a soft power („puha” eszközök) kiemelése adja működés együttesének az 
alapját. 

A kollektív biztonság azt jelenti, hogy a tagok biztosak lehetnek abban, 
hogy más tagok részéről nem fenyegeti őket veszély. Matus János 
megfogalmazása szerint „a kollektív biztonság a rendszeren belül tartja 
fenn a békét, a tagok közötti kapcsolatokat szabályozza, vagyis befelé 
irányul” (Matus, 2005:123), ezzel szemben a kollektív védelemmel, ahol a 
fő veszélyforrás egy külső fél fenyegetés jelenti (Kislexikon, 2012:95). 
Ebből következik, hogy a kollektív biztonságot növeli, ha minél többen – a 
résztvevők között fennálló különbségekre tekintet nélkül – csatlakoznak az 
összefogáshoz (Matus, 2005:123). Napjaink univerzális kollektív 
biztonsági szervezete az Egyesült Nemzetek Szervezet.  

A vizsgálathoz a másik keretet a kooperatív biztonság, azaz több állam 
közös fellépése jelenti, olyan fenyegetésekkel szemben, amelyeket a 
rendszerben lévők annak ítélnek. „Továbbá az államok közötti olyan 
politikai és jogi kapcsolathálózatot is jelent, amely a résztvevők 
biztonságát növeli. Magában foglalja a nemzetközi szervezetekben való 
tagságot éppúgy, mint a konkrét, a haderő-korlátozás betartásának 
ellenőrzésére született megállapodásokat, illetve a különböző országokkal 
létrejött egyezményeket is” (Remek, 2018:10-11). Ennek egyik klasszikus 
példája az EBESZ, de az EU regionális együttműködése is bír hasonló 
jellemzőkkel. 

A biztonsági tanulmányok interdiszciplináris tudomány terület, így a 
vizsgálati módszerek és eszközök között szerepe van a hadtudomány, a 
nemzetközi tanulmányok, a közgazdaságtudomány, a 
történelemtudomány, a filozófia és a politikatudománynak, nem 
elfeledkezve az együttműködést biztosító jogi keretet sem, így az állam- 
és jogtudomány is. 

 
A biztonság 
 
A biztonság az egzisztenciális létfenyegetettség hiánya. A tanulmány nagy 
hangsúlyt fektet annak bizonyítására (a biztonságfelfogás valós 
változására), hogy a hidegháborús időszak után a gazdasági és a 
társadalmi biztonság felértékelődik. Ennek bizonyítás a koppenhágai iskola 
szektor elméletének felhasználásával történik. 

Meglátásom szerint az egységesülő Európa jövőbeli egyik legfontosabb 
területe a (szociális…) párbeszéd intézményi kiépítése. Azt gondolom, 
hogy annak hiánya vagy elhanyagoltsága biztonsági kockázatot rejt. Ezt a 
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„puha” biztonsági (soft security) módszert, vizsgálataim alapján egyben 
eszköznek is tekintem a nemzetközi szereplők közötti érdekellentétek 
megoldásában. 

A kérdés az, hogy a globális világ közössége az anarchikus nemzetközi 
világrendben az államon kívül a különböző nemzetközi szereplők részére 
az együttműködéshez milyen kooperációs lehetőséget tud teremteni, 
avagy konkrét segítséget adni, hogy ez a párbeszéd-eszköz elsődleges 
legyen? A mindenkori vizsgálatot célszerű a világrend, az európai rend, az 
új kihívások adta helyzet és a megoldások összefüggéseire fókuszálva 
végezni, természetesen a kollektív biztonság rendszerében.  

A kollektív biztonság modellje hatékonysága ellen hat a semleges 
magatartás, illetve csak az egyedi érdeket előtérbe helyező, önkéntes 
részvétel, az önerőre való támaszkodás. 

Henry Kissinger álláspontja szerint „a világrendet nem lehet 
kikényszeríteni, hanem türelmes, alapos munkával kell kialakítani” 
(Kissinger, 2016:16-17). Tovább haladva e gondolat mentén, bármilyen 
„világrend” csak akkor képes fennmaradni, ha a benne élők elfogadják azt 
(vezetők, polgárok, szervezetek egyaránt), továbbá a „rend és szabadság” 
fogalmak kölcsönössége valóban létezik (Kissinger, 2016:16). Nincs ez 
másképpen az európai biztonság esetében sem. 

 
A biztonság veszélyeztetettsége 
 
A „biztonság” bármiféle hiánya kockázatot rejt, konfrontációhoz vezethet. 
A fentebb leírtak után elmondható, hogy a helyi, illetve regionális 
válságok, konfliktusok száma megnőtt. Az így kialakult válságok és 
konfliktusok sokfélék, különböző intenzitásúak, és nagy kihívást 
jelentenek a nemzetközi szervezetek, az államok, a kormányok, 
összességében a biztonságpolitika1 számára (Matus, 2005:39). A 
biztonság problémája pedig közvetlen kapcsolatot feltételez a társadalmi 
területeken megjelenő kihívásokkal és az azokra adandó válaszokkal, pl. 
különös tekintettel a társadalmi helyzetre, a jólét különböző formáira, 
vagy akár a jól-lét megteremtését sem mellőzve. 

Így lehetséges az, hogy elsősorban a gazdaságban (pl. kereskedelem, 
energetika, ellátásbiztonság területén) felerősödik az interdependencia, a 
kölcsönös függés és egymásrautaltság (Matus, 2005:158-167). Ebben a 
folyamatban pl. a társadalmi biztonság szektorában látunk sok és sokféle 
negatív tartalmú változást: „a munkanélküliség nagy mérteket ölt/het, 
ami további bonyodalmakat okoz, pl. bizonyos társadalmi rétegek 
elvesztik megélhetésüket, ami gazdasági, majd kulturális leépüléshez 
                                                 
1 Terminológiai pontosítás: a biztonsági tanulmányok elnevezés (a tudományszak neve) a 
mai használatban keveredik a biztonságpolitika, (ez szakpolitika) elnevezéssel. A 
tézisfüzet követi a már elterjedt szokásokat, ismerve a két fogalom közötti különbséget, 
az elemzésben TÖBBSZÖR a közismertebb „biztonságpolitika” elnevezést használja. A 
biztonságpolitika: „A nemzeti biztonságpolitika a kormányok politikájának az a része, 
amely a létfontosságú nemzeti értékek védelme szempontjából kedvező belső és külső 
politikai feltételek létrehozására irányul potenciális vagy aktuális ellenfelekkel szemben.”  
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vezethet, elvándorolnak, aminek további kihatása, pl. a bűnözés 
növekedése” (Remek, 2008:92).  

Fontos megjegyezni, hogy a téma vizsgálatának aktualitásához és főleg 
szükségességéhez nem férhet kétség, s erre a kutatómunkám során 
akarva-akaratlanul további igazolást kaptam. Pl. európai uniós szinten 
már jó ideje kutatás tárgya a társadalmi biztonság sokféle szegmense 
(pl.nagyvárosok közbiztonsága, az urbanizáció okozta kihívások, az 
ökológiai katasztrófák kérdése, a jól-lét kérdése pedig egyenesen 
dinamikusan terebélyesedő terület). Az Európai Unió Bizottsága és az 
Európai Politikai Központ indított hasonló témában kutatási programot 
Well-being 2030 – a new vision for ’Social Europe’ címmel (Dhéret et al., 
2011:1-25), amelynek célja éppen az volt, hogy az uniós és a tagállami 
szintű szabályzás, illetve a problémák megoldása közelítsen egymáshoz. 
Ennek a kutatásnak az elsődleges célja, hogy rávilágítson a főbb trendekre 
és fejlesztési lehetőségekre, amelyek a polgárok életminőségét „jobbra” 
fordítanák 2030-ig. Mindez alapot adhat egy biztosabb előre látáshoz, ami 
a szociális területen felmerülő új kihívásokat is tudja kezelni 
(hangsúlyossá válik a stratégiai gondolkodás).  

Tény, hogy a konfliktus funkcióit bemutató irodalmak megosztottak: a 
szakértők hol pozitív, hol negatív szerepüket hangsúlyozzák.2 Figyelemre 
méltó pl. Helmut Dubiel megállapítása (Hirschman, 1995), miszerint a 
konfliktus a szocializáció fontos tényezője és pozitív megítélésű. Ő úgy 
véli, hogy az így létrejött közösségi érzés a különféle belső konfliktusok 
során kellően megerősödik. Felfogható ez úgy is, hogy érték lesz, mert 
miközben az érdekekért állandó „harc” folyik, ezzel párhuzamosan jelen 
van a konszenzus keresése, és a kompromisszumkészség is. (Hirschman, 
1995). Nem véletlen, hogy azokban a társadalmakban, ahol a konfliktusok 
kezelése már hosszú múltra tekint vissza, valóban pozitív szerepe 
van/lehet a konfliktusnak az érintkezések különböző szintjén, mert „[…] 
ahol veszély van, ott nő az is, ami megment” (Hölderlin, 1980:122-130). 
Ez Kálnoky László fordításában így hangzik: „Közeli és megfoghatatlan az 
Isten. De ahol veszély fenyeget, fölmagaslik a menedék is” (Kovács, 
2015:24). 

Ennek azonban az ellentéte is igazolható a valós életben, erre utal pl. 
Alexis de Tocqueville tétele, amely szerint „a társadalmi konfliktusok 
eltűnnek egy olyan központosított államhatalom túlnyomóvá válásával, 
amellyel egyetlen csoport sem képes szembeszállni” (Tocqueville, 
1983:220). 

 
  

                                                 
2 A teljesség igénye nélkül néhány, a kérdéssel foglalkozó szakértő: Georg Simmel, 
Domenico Fisichella, Ralph Dahrendorf, helmut Dubiel, Marcel Gauchet, Albert O. 
Hirschmann, Lewis Coser, Klaus von Beyme. 
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Partnerség – régi/új feladatok 
 
Henry Kissinger álláspontja szerint a nemzetek „új partneri viszonyát 
látjuk magunk előtt, amely meghaladja a hidegháborús kapcsolatokat. Ez 
konzultáción, együttműködésen és kollektív cselekvésen alapuló 
partnerséget jelent, amely a nemzetközi és a regionális szervezeteken 
keresztül működik. Ez partneri viszony is egyben, amely a keletkező 
terheket és a kötelezettségeket egyenlően osztja el, és az 
együttműködéshez elvek és jogok adják a keretet. Partnerségről van tehát 
szó, amelynek a célja a béke, a demokrácia, az anyagi jólét, és a 
fegyverzetcsökkentés” (Kissinger, 1996:805). A nemzetközi szereplők 
partnerségi együttműködésében megoldásra váró eddig ismert (régi) és a 
globalizáció mindent érintő, gyorsító hatására megváltozott (új) feladatok 
egyaránt lesznek.  

A globalizáció3 eredményeként a bizonytalanság elemei is globálissá 
váltak (McGrew, 1994:65-66). Miközben a globalizációs szakirodalom 
széles tárháza a jelenséget többféle szempont alapján vizsgálja, így itt 
csupán a biztonságpolitikai szempontra utalnék röviden, a fent kiemelt 
szektorokon belül. Az ENSZ előrejelzése szerint a Föld népessége 2055-re 
eléri a 10 milliárd főt, ami önmagában biztonsági kihívás, a velejárókat 
nem is említve. Ezen belül pedig a városokban élő lakosság száma 
növekszik tovább, ami 2050-re közelíteni fog a 70%-hoz (KSH, 2018:1). 
Sokakat foglalkoztató kérdés az illegális migráció, ami mindig nagy 
figyelmet érdemlő biztonsági problémát jelentett és jelent ma is. 
Különösen igaz ez napjainkban, ami mára „tömegessé” is vált.  

Az okok és motivációk sokfélék, így a velük való foglalkozás, a 
következmények kezelése sem egyszerű – a kérdés komplex 
megközelítést, stratégiát kíván. Ennek egyik oka pl. az, hogy a globális 
méretű járványok, fertőző betegségek megjelenése, ökológiai katasztrófák 
– klímaváltozás és következményei, polgárháborús helyzetek stb. 
felerősítik a migrációs folyamatokat. A további kutatások okán jegyzem 
meg, hogy a jövőbeli kutatások régi-új irányát jelentheti a migrációs 
kérdéskörön belül a nemzetiségi-etnikai ellentétek miatt induló migrációs 
folyamat. „Nemzetközi migrációs hullámok úgy is keletkezhetnek, ha 
korábban egységes államok felbomlanak, s ennek nyomán etnikai 
tisztogatás, lakosságcsere, vagy csak szimplán az életüket mentő 
tömegek menekülése következik be” (Szabó, 2000:14).  

Szakértői vélemények megerősítik, hogy a „modern kori népvándorlás” 
tehát sok és sokféle következménnyel jár, ami a társadalmi biztonság 
mellett az államok, gazdasági, szociális és kulturális biztonságát is 
befolyásolhatja (Tózsa & Sallai, 2018). 

 
  

                                                 
3 „ ... a globalizáció azokat a folyamatokat jelenti, amelyek révén a világ egyik részén 
történő tevékenységeknek, döntéseknek és eseményeknek komoly következméynei 
vannak a világ más részén élő egyénekre nézve.” (McGrew) 
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Az európai biztonság – „puha” eszközök, módszerek 
 
Donald Tusk még 2018. szeptember 27-én az ENSZ-Közgyűlés 73. 
ülésszakán mondta, hogy „az Európai Unió intenzíven törekszik megőrizni 
a szabályokon alapuló nemzetközi rendet, amelyre jelenleg nagy nyomás 
nehezedik a kereskedelem, a biztonság, az éghajlatváltozás és az emberi 
jogok területén” (Európai Tanács, 2018). 

Összességében a 21. század új típusú kihívásai nagy hatással vannak az 
európai kontinens, illetve az európai regionális szervezetek nemzetközi 
kapcsolataira, a globális érdekérvényesítő képességeire.  

Az európai biztonsági architektúra fenntartásához, megerősítéséhez 
követelmény, hogy több szereplős megoldás legyen (ENSZ, NATO, EU, 
EBESZ), de egyszerű, átlátható és főleg működőképes kivitelezésben, a 
lehetőséghez mérten a „puha hatalom”4 eszközeivel. 

Az európai biztonságfelfogásban a biztonság megteremtésére, 
fenntartására az új típusú kihívások és konfliktusok megoldására a „puha 
biztonság” eszközeit tekintettem elsődleges megoldásnak. A másodlagos 
(kemény eszközök nem jelentették ezen írás tárgyát, indokolt esetben 
csupán jelzésértékű megjegyzéssel élek).  

Az európai kontinens stabil békés életéhez az egyik legfontosabb („puha 
biztonság”) eszköznek tekintem pl. a bővítési politikát és annak velejáróit 
(fejlesztési, együttműködési támogatások, partneri programok, stb.). 

Az Európai Unió bővítési politikája az európai biztonság fenntartásában 
mértékadó biztonságfelfogás. Így az Európai Unió bővítési politikájára, 
mint jelenségre lehet tekinteni, nevezetesen, biztonságosabbá és 
fenntarthatóbbá teszi az európai kontinenst. Megerősítheti az Unió 
érdekeit, és megteremti az általa képviselt értékek szabad „mozgását”. „A 
bővítési politika általános célkitűzése – az Európai Unióról szóló Szerződés 
49. cikkének (csatlakozás az Európai Unióhoz) végrehajtása – az európai 
uniós tagság lehetősége (ajánlata), valamennyi olyan európai országnak, 
amely tiszteletben tartja az Unió alapvető értékeit és elkötelezett azok 
érvényesítése iránt” (Remek, 2016:132). A bővítési folyamat mára 
lelassult. 

E szakpolitika megvalósulását sokféle jellemző, adottság befolyásolja. A 
bővítés politikájának egyik elsődleges jellemzője a földrajzi kiterjedés 
kérdése, ami egyben biztonságpolitikai kérdés is, ui. a válság oka a 
„territorialitás sajátos betegsége”. Pierre Hassner szavait idézve: „Az 
európai integráció Európája bizonytalan marad földrajzi dimenzióit 

                                                 
4 Az 1990-es években jelent meg a politikatudományban Joseph Nye harvardi politológus 
professzor tollából. Eredetileg azt a képességet jelenti, amit kényszer vagy „kifizetések” 
helyett a vonzódás kialakításával lehet elérni, pl. egy ország, egy intézmény kultúrája, 
politikája, stratégiája, egyén öntudata, ami vonzóvá teszi az érintett szereplőt, a 
választásokat, döntéseket megkönnyíti irányába, jó megítélését növelő tényező. Ennek 
analógiájára használom közel azonos tartalommal a „puha biztonság”, vagy „puha 
eszköz” megnevezést. Mindenképpen szerepet kap benne a bizalom, a nyílt diplomácia, a 
kölcsönösség. Sokféle megjelenési formája van, a tézisemben nem törekszem minden 
szegmensének bemutatására. 
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tekintve. Nem fogható fel határok nélkül, de ezek a határok változékonyak 
és ellentmondásosak lesznek” (Miszlivetz, 2005:22).  

Nem elhanyagolható szempont, a másik jellemző sem, azaz a stratégiai 
hasznosság kérdése (Európai Bizottság, 2014). Szemmel láthatóan az 
elsődleges haszna, hogy biztonságosabbá tette/teszi Európát. A másik 
haszna, hogy erősíti a társadalmi biztonságot, a humánbiztonságot (pl. a 
jólét mellett a jól-lét is céllá vált). S a harmadik haszna abban ragadható 
meg, hogy gazdagítja, jómódúvá teszi az uniós polgárokat. Egy nagyobb 
Európa nagyobb piacot jelent, ami vonzóvá teszi a befektetőket. Miért is 
jó ez mind a régi, mind az új tagállamnak? A csatlakozó országok 
gazdasági növekedése kétféle módon járult hozzá a régi tagállamok 
gazdasági növekedéséhez. Egyfelől beruházási lehetőséget adott 
számukra, másfelől pedig keresletet teremtett a termékeik iránt. Így 
történt meg, hogy pl. még az EU-15-ök idején, 2000 és 2008 közötti 
kumulatív növekedésének 0,5%-át a bővítésnek köszönhette (Panorama 
Inforegio, 2014:19). 

A bővítési politika (eszköz) kapcsán, más régiók közelsége okán, újabb 
európai biztonsági stabilitási lehetőségek mellett nem mehetünk el szó 
nélkül. Az Európai Unió globális feladatvállalásának egyik szerves és 
jelentős színtere az Európai Unió közvetlen szomszédságát képező 
Földközi-tenger, a Mediterráneum térsége (részben a Nyugat-Balkán is 
belelóg, ezért az „övezetek övezet” elnevezés) , illetve az ezzel átfedésben 
lévő Közel-Kelet.  

Az európai „jelenlétben” kiemelkedő és fokozatosan bővülő helyet 
foglalnak el az Unió régi-új diplomáciai szerepvállalásai, különös 
tekintettel pl. az arab-izraeli/palesztin-izraeli békefolyamat és konfliktus 
bizonyos szakaszaiban betöltött szerepére, de olyan, újabban felmerült 
kérdésekre is, mint az Öböl régióban zajló háborús konfliktusokban vagy 
az iráni nukleáris tárgyalásokban való részvétel. 

Az EU folyamatos bővítéseivel is közelebb került, illetve részévé vált a 
földközi-tengeri régiónak, ami nagyban hozzájárult régi eszközei 
megújításához, illetve újak kialakításához, az együttműködés 
mélyítéséhez. Ezzel párhuzamosan formálódott a földközi-tengeri térség 
egy egészként való felfogása alapján az ún. euro-mediterrán politika, 
amely máig többszörös intézményesülésen ment át (Horváth, 2011:517-
530), mígnem elvezetett a jelenlegi intézményrendszerhez, melynek egyik 
oszlopa a Barcelonai Folyamat. 

Az eddig leírtakhoz még egy „puha” eszköz említése szükséges, a már 
korábban említett nemzetközi szervezetek együttműködése alkalmával, 
ami a konfliktusok megelőzése, illetve a válságkezelés kérdésköre. Ennek 
megvalósítása a nemzetközi biztonsági szervezetek feladata, amiből 
csupán különleges jellemzői és feladatai okán kiemelném az Európai 
Biztonsági és Együttműködési Szervezetet (EBESZ). Az EBESZ 
tevékenységének fókusza a korai előrejelzésre, a konfliktusok 
megelőzésére, válságok kezelésére, illetve az azok utáni rendezésre 
irányul. Teszik ezt úgy, hogy folyamatosan beszámolnak az adott 
feladatról, mintegy ’fül és szem’ szerepet betöltve. 
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A folyamatos tájékoztatásra, a beszámolásra az Állandó Tanácsban 
kerül sor, ahol a résztvevő államoknak lehetősége van a reagálásra. Az 
EBESZ-ben szoros együttműködés van az autonóm EBESZ-
intézményekkel, valamint az EBESZ műveletet befogadó államban jelen 
lévő többi nemzetközi szervezettel is (OSCE Factsheet, 2018:7). 

 
Összefoglalás gyanánt 
 
Összegzésképpen azt mondhatjuk, hogy a különböző szektorokban (a 
szektorelmélet alapján öt szektorban) a változások következményei az 
európai szereplők, nevezetesen a nemzetközi szervezeteknél is mély 
változásokat indítottak el. Ebből adódóan az új biztonsági kihívások új 
feladatkezelést (válságkezelést) igényelnek, továbbá a válságkezelésben 
új eszközök, módszerek alkalmazását teszik szükségessé, amelyekből 
néhány fontosabb („puha”) eszköz és módszer került kiemelésre. 

Mindenesetre a címbéli témát fókuszálva a kezdetektől napjainkig végig 
nézve a változásokat egy dolog biztos, nevezetesen az, hogy az európai 
sajátos érték-érdek párosára épülő európai biztonságfelfogás elméletileg 
folyamatosan bővülő és modellként is helytálló elgondolás. A valóságban 
azonban ezen elgondolásnak „a fizikai léte-nem léte csupán álkérdés, 
hiszen mögötte valójában a (biztonsági) modell felvállalásához szükséges 
politikai akarat létéről vagy nemlétéről van szó…” (Vincze, 2005:1). 

 
Irodalomjegyzék 
 
Dhéret, C., Zuleeg, F., Chiorean, S., & Molino, S. E. (2011). Well-being 2030 A 

new vision for 'Social Europe'. Europe’s Political Economy Programme, Issue 
Paper No.65. Letöltés: 
https://www.epc.eu/documents/uploads/pub_1326_a_new_vision_for_social_
europe.pdf [2019.06.06]. 

Európai Bizottság (2014). Bővítési stratégia és a legfontosabb kihívások 2014-
2015-ben. Közlemény, Brüsszel, 2014.10.08. COM(2014)700 final. Letöltés: 
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=URISERV:16_2 
[2019.06.06]. 

Európai Tanács (2018). Az ENSZ Közgyűlése, New York, 2018. szeptember 27. 
Letöltés: https://www.consilium.europa.eu/hu/meetings/international-
summit/2018/09/27/ [2019.06.06]. 

Gazdag Ferenc (szerk.) (2011). Biztonsági tanulmányok – biztonságpolitika. 
Budapest: Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem. 

Hirschman, Albert O. (1995). Közösség és konfliktus. Felszólalás a Bertelsmann 
Alapítvány „Mennyi közösségi érzésre van szükség a liberális társadalomban?” 
című konferenciáján. Letöltés: http://www.bibl.u-
szeged.hu/porta/szint/tarsad/filoz/hirschm.hun [2019.06.06]. 

Horváth Zoltán (2011). Kézikönyv az Európai Unióról. Budapest: HVG-ORAC Lap- 
és Könyvkiadó Kft. 

Hölderlin, Friedrich (1980). Friedrich Hölderlin versei. Budapest: Lyra Mundi; 
Európa Könyvkiadó. 



Tanulmányok a kompetenciákra építő, fenntartható kulturális és technológiai fejlődés köréből 

155 

Kislexikon (2012). Nemzet és Biztonság. V. évf. 2. szám. Budapest: Honvédelmi 
Minisztérium – SVKI. 

Kissinger, Henry (1996). Diplomácia. Budapest: Panem-McGraw-Hill-Grafo. 
Kissinger, Henry (2016). A világrend. Budapest: Antall József Tudásközpont. 
Kovács Krisztina (2015). A Tenebrae Meridiána Paul Celan költészetében. 

Letöltés: 
http://www.kre.hu/portal/images/doc/Vallastudomanyi_szemle_2015_3-4.pdf 
[2019.06.06]. 

KSH (2018). Népesedési világnap. Statisztikai Tükör, 2018. július 11. Letöltés: 
https://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/stattukor/nepesedesi18.pdf [2019.06.09]. 

Matus János (2005). A jövő árnyéka – nemzetközi hatások biztonságunkra és 
jólétünkre. Budapest: Pesti Csoport Kft. 

McGrew, Anthony (1994). A Global Society. In Hall., S., & McGrew, A. (szerk.), 
Modernity and its Futures. Cambridge: Open University. 

Miszlivetz Ferenc (2005). Új szuverén születik. Az európai konstrukció. Régiók, 
határok, közterek és civil társadalom az átalakuló Európai Unióban. 
Szombathely: Savaria University Press. 

OSCE Factsheet (2018). What is the OSCE? Letöltés: 
https://www.osce.org/whatistheosce/factsheet?download=true [2019.06.06]. 

Panorama Inforegio (2014). Bővítés: tények és adatok, No.49. Letöltés: 
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/panorama/pdf/mag49/
mag49_hu.pdf [2019.06.06]. 

Remek Éva (2008). Rend vagy káosz? Széljegyzetek a globalizáció és az Európai 
Unió kapcsolatához – egy fogalom csapdája. Európai Tükör, 13 (6), 92-101. 

Remek Éva (2016). Az Európai Unió bővítésének biztonságpolitikai aspektusai, In 
Türke András, Besenyő János, & Wagner Péter (szerk.), Magyarország és a 
CSDP. Budapest: Zrínyi. 

Remek Éva (2018). Az EBESZ – a biztonsági közösségépítés modellje. Budapest: 
Dialóg Campus. 

REPORT (1999). Report of the Secretary-General on the work of the 
Organization. General Assembly, Official Records Fifty-fourth Session 
Supplement No. 1 (A/54/1. Letöltés: 
https://www.un.org/documents/ga/docs/54/plenary/a54-1.pdf [2019.06.11]. 

Szabó A. Ferenc (2000). Migráció, biztonság, EU bővítés. Budapest: SVKI. 
Tocqueville, Alexis de (1983). A demokrácia Amerikában. Budapest: Gondolat. 
Tózsa István, & Sallai János (2018). Geostratégia az EU délkeleti kapujában. 

Polgári Szemle, 14 (4-6), 240–254. 
Vincze Hajnalka (2005). Az európai biztonság- és védelempolitika néhány 

elméleti-gyakorlati vetülete. Letöltés: http://docplayer.hu/16707623-Az-
europai-biztonsag-es-vedelempolitika-nehany-elmeleti-gyakorlati-vetulete-
vincze-hajnalka.html [2019.06.06]. 


