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A Honvéd Vezérkar Tudományos Kutatóhely és a Nemzeti Közszolgálati Egyetem 
(NKE) 2016 júliusában második, bővített kiadásban jelentették meg az Afrikai 
terrorista és szakadár szervezetek című monográfiájukat. A könyvet egy 27 fős 
munkaközösség készítette, amelynek tagjai a terület jó ismerőjének számítanak, 
missziókban vettek részt, illetve a téma kutatói.  

Az első kötet, amely belső használatra, a missziókban részt vevő magyar 
katonák számára készült, 2015 tavaszán jelent meg és néhány hét alatt minden 
példánya elfogyott. A 64 militáns szervezetet bemutató második kiadás viszont 
mindenki számára hozzáférhető, könyvesboltokban is kapható. A könyvhöz dr. 
Benkő Tibor vezérezredes, a Honvéd Vezérkar főnöke írt előszót. 

Dr. Padányi József dandártábornok, az NKE tudományos rektorhelyettese a 
könyvbemutatón hangsúlyozta, hogy az egyetem támogatta a kiadást.  Dr. Orosz 
Zoltán altábornagy, a Honvéd Vezérkar főnök-helyettese találóan úgy fogalmazott, 
hogy „a könyv olyan kincs, amely nem csak katonák számára jelenthet értéket, 
hanem gazdasági szakembereknek, orvosoknak, vagy akár turistáknak is”. Dr. 
Besenyő János ezredes, a Honvéd Vezérkar Tudományos Kutatóhely vezetője 
tájékoztatta a bemutató résztvevőit, hogy az aktualizált kötet gazdagon illusztrált, a 
Magyar Honvédség Geoinformációs Szolgálatának köszönhetően igényes, jól 
áttekinthető térképmellékletekkel kiegészítve került forgalomba. A Szegedi 
Tudományegyetem révén a tanulmányok francia fordítása már folyamatban van, míg 
az angol nyelvű változat az őszre várható. 

A szerzők felhívják a figyelmet arra, hogy az egyre agresszívabb militáns 
szervezetek a retorika szintjén már eddig is fenyegették Európát. A migráció 
megnövekedésével ez a fenyegetés könnyebben realizálható.   

A könyv országonként csoportosítva, röviden és fejlődésében írja le a militáns 
szervezeteket, kitér a magyar érdekekre, a fejezetek végén pedig összegzett 
következtetéseket von le. A szerzők gazdag forrásanyagot használtak fel, ami 
segítséget nyújt kutatásban részt vevők, diplomamunkát készítő hallgatók számára 
is. 

A kötetet jó szívvel ajánlom nemcsak a kutatóknak, hanem a téma, illetve az 
afrikai kontinens iránt érdeklődő szélesebb közönség számára is. 
                                                                                          
 
 
 


