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Főbb címek a tanulmányból: 

� A válságreagáló műveletek végrehajtására történő felkészítés általános jellemzői 
� A válságreagáló műveletekre történő felkészítés katonai jellemzői 
� Összegzés 
� Mellékletek 

o Európa geopolitikai, geostratégiai helyzete 2005-ben a NATO bővítése után 
o Európa geopolitikai, geostratégiai helyzete 2005-ben az Európai Unió bővítése 

után 
o Magyarország geopolitikai, geostratégiai helyzete 2005-ben a NATO és az Euró-

pai Unió bővítése után 
o Gondolatok a Magyar Honvédség helyzetéről 
 

Annotáció 

A kontinens a 21. század kezdetén tovább viszi magával a megoldatlan problémáit, 

amelyek, többek között, a gyors technikai, technológiai fejlődésből, valamint az egyenlőtlen 

gazdasági körülményekből erednek. A globalizáció az európai államok számára egyszerre 

jelent objektív folyamatot, kényszert, másrészt a különböző nemzetközi szintű politikai, gaz-

dasági kérdések bonyolult összességét. 

Kísérletet teszünk Magyarország geopolitikai és geostra-tégiai helyzetének értékelésé-

re. A 21. század ellentmondása a világ egységesülésének (globalizálódás) és széttöredezettsé-

gének (lokalizáció) egyidejűsége és kölcsönhatása. A globalizáció gyors fejlődése ellenakciót 

vált ki a társadalmak többségében, felerősödik a lokalizácó, amely nemzeti, nacionalista, etni-

kai, vallási, kulturális különbségeken és identitáson alapuló mozgalmaknak kedvez.  

Az ezredfordulót követő biztonság- és katonapolitikai eseményekre hivatkozva a követ-

kező kérdések fogalmazhatók meg: Valóban új világrend kialakulásának vagyunk tanúi, ha 

igen, akkor különbözik-e ez a régitől, és melyek a legfontosabb jellemzői? Civilizációk, kul-

túrák, vallások összecsapásáról van-e szó, tényleg nem lehet megbékélés a keresztény és az 

iszlámvallás között? Létezik-e elfogadható egyensúly a globalizáció, a regionalizáció és a 

lokalizáció között? Ebben az egyensúlyban (vagy egyensúlytalanságban) megtalálják-e he-

lyüket a kis nemzetek és a fejletlen országok? A világ biztonsági szervezetei képesek-e haté-

konyan működni, vagy új szervezetek létrehozására van szükség? A tudományos és a techno-

lógiai fejlődés eredményeit képes-e az ember saját szolgálatába állítani, vagy folytatódik a 

környezet tudatos rombolása? 

A hadügy forradalmának vizsgálata kapcsolódik a stratégiai szintű problémák vizsgá-

latához. A stratégia nem azonos a jövő felmagasztalásával vagy a kelleténél súlyosabb bemu-

tatásával, mert ez a megközelítési módszer nem ad választ a kérdéseinkre. Más kutatási mód-

szerre van szükség a fegyveres erővel összefüggő, tudományos igényű válaszok, tervek, stra-

tégiák megfogalmazásához. 

A fegyveres erő jövőjével kapcsolatban fontos kérdés lehet az, hogy az újat alkotó, új 

módszereket alkalmazó, korszerű rész mekkora hányada lesz az egésznek. Más megközelítés-

ben, a Szövetség olyan változásokat, korszerűsítéseket, fejlesztéseket fogad el és támogat fel-

tétel nélkül, amelyeket fel tud használni stratégiai célkitűzései megvalósításához.  


