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A Belügyi Tudományos Tanács 2017 nyarán jelentette meg a Biztonsági kihívások a 21.

században címû, összesen 55 szerzõ írásait közreadó tanulmánykötetét, amelyet

Finszter Géza és Sabjanics István szerkesztettek. A 838 oldalas nonprofit kiadvány a

Dialóg Campus Kiadó gondozásában látott napvilágot.

A kötet három részbõl áll. Az elsõ két rész tanulmányai ismert szakértõk mun-

káit tárják az érdeklõdõ olvasó elé, míg a harmadik részben fiatal kutatók adnak szá-

mot kutatási eredményeikrõl.

A Biztonság jelentõsége a 21. században címet viselõ elsõ részben az alkotók elemzik

az elmúlt évtizedekben bekövetkezett változásokat, azonosítják a jelenlegi veszélyfor-

rásokat. A második rész a jövõ azon biztonsági kihívásait prognosztizálja, amelyek a

jelenlegi helyzetbõl kiindulva beláthatók. A szerzõk megoldási javaslatokat fogalmaz-

nak meg a problémás területek kezeléséhez. Valamennyi tanulmány igényes, megfelel

a tudományos mûvekkel szemben támasztott követelményeinek, azok friss informáci-

ókat tartalmaznak és a biztonság szinte valamennyi területét átfogják.

Amint azt Lovász László, az MTA elnöke a kiadványhoz írt ajánlásában hangsú-

lyozza, „… a biztonság napjainkban az egyik legtöbbet emlegetett fogalom, s egyúttal a legin-

kább áhított állapot, emellett azonban meglehetõsen relatív”. A biztonságpolitikával, politi-

kai elemzéssel foglalkozók számára rengeteg jól hasznosítható információt tartalmaz

a kötet. Napjaink kihívásai közül a szerzõk foglalkoznak a geopolitikával, a gazda-

ságbiztonsággal, a nemzetbiztonsággal, a terrorizmussal, a szociálpolitikával, a köz-

biztonsággal, a vízbiztonsággal, a kiberfizikával, a jogbiztonsággal, az egészségbiz-

tonsággal, az élelmiszer-biztonsággal, az iszlamizmussal és a katonai biztonsággal.

A kihívásokra adott interdiszciplináris válaszok – többek között – tárgyalják a

terrorelhárítás, a repülõtéri biztonság, a migráció, az embercsempészet és az energia-

biztonság aktuális kérdéseit. Ezek olyan témák, amelyek a szerzõktõl folyamatos

kutatómunkát, naprakész ismereteket követelnek. Mivel a kötetben közreadható

tanulmányok terjedelme korlátozott, a szerkesztõk ígérete szerint – várhatóan

2018-ban – lehetõség kínálkozik az egyes témák nagyobb terjedelmû, egyszersmind

mélyebb kifejtésére is a jelen tanulmánykötet elektronikus változatában.
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