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Tálas Péter

Biztonsági kihívások és stratégiai válaszok – előszó 
a Nemzet és Biztonság tematikus száma elé
Folyóiratunk első számának 2008. februári megjelenésétől kezdve szerkesztőségünk arra 
törekedett, hogy a magyar és nemzetközi biztonság- és védelempolitika aktuális kérdései 
mellett olyan tanulmányoknak és írásoknak is rendszeresen fórumot biztosítson, amelyek 
közvetlenül, tananyagként is felhasználhatók a felsőoktatásban és a posztgraduális képzé-
sekben. Elégedetten állapíthatjuk meg, hogy e törekvésünket az elmúlt közel egy évtized 
során számos tekintetben siker koronázta. A Nemzet és Biztonságot a hazai biztonságpoli-
tikai szakma legjelesebb kutatói és oktatói tisztelték meg írásaikkal, a benne megjelent ta-
nulmányok pedig az egyik leggyakrabban idézett magyar szakfolyóirattá tették a „NéB”-et 
a biztonságpolitikával foglalkozók, illetve az e témakörben publikálók körében.

A magam részéről fent említett törekvésünk egyik legnagyobb elismerésének mégis 
a Nemzet és Biztonság Biztonsági kihívások és stratégiai válaszok című tematikus számának 
megszületését tekintem. Jelen számban ugyanis a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen évek 
óta folyó, azonos című kormánytisztviselői továbbképzés-tanfolyam 2016-os előadásainak 
írásos közreadására nyílt alkalmunk.

Több szempontból is fontos számunkra ez a  lehetőség. Egyrészt örömmel tapasztaljuk, 
hogy a kormánytisztviselői továbbképzés megrendelői és szervezői olyan lényegi tudáselem-
ként tekintenek a biztonságpolitikai ismeretekre és kompetenciákra, amelyeket közvetlenül 
is érdemesnek tartanak az államigazgatásban dolgozókkal való rendszeres megismertetésre. 
Másrészt megelégedéssel tölt el bennünket, hogy e területen is fontossá vált az államigazgatás 
meghatározó, döntés-előkészítő pontjain dolgozók stratégiai szemléletének megerősítése an-
nak érdekében, hogy a napi munkájuk során eléjük kerülő feladatok és problémák megoldásá-
ról a hosszabb távú folyamatokat és trendeket is figyelembe véve hozzanak döntéseket, készít-
senek ezekre vonatkozó javaslatokat. Végül örülünk annak is, hogy olyan aktuálisan is érdekes, 
hazánk és környezetének biztonságát hosszabb távon is meghatározó problémákat tudtunk 
ajánlani a  kormánytisztviselői továbbképzés tanfolyamára, amelyeknek komplexebb írásos 
körbejárása – a visszajelzések szerint – szerzőink számára is szakmai ösztönzést jelentett.

A szám négy, a  magyar és  az  európai biztonság szempontjából meghatározó téma-
körben adja közre a  tanfolyam előadóinak tanulmányait. Sz. Bíró Zoltán két munkája 
Oroszország bel- és  külpolitikájának az  elmúlt fél évtizedben lezajló változásait mutatja 
be. Csiki Tamás egyik írásában a  kelet-közép-európai térség biztonságának közeljövőjét 
meghatározó varsói NATO-csúcstalálkozó eredményeit értékeli, míg Etl Alexszel közös 
tanulmánya az „Iszlám Állam” elleni fellépés stratégiai kérdéseit és lehetőségeit vizsgálja. 
Pénzváltó Nikolett napjaink Törökországának belső és külső problémáival ismerteti meg 
az olvasót, míg e sorok írója az európai migrációs válság értelmezési kereteit igyekezett 
megrajzolni tanulmányában.

A tematikus szám lehetőségéért köszönettel tartozunk a Nemzeti Közszolgálati Egyetem 
Vezető- és Továbbképzési Központjának.


