BIZTONSÁGPOLITIKAI ÉS HONVÉDELMI ISMERETEK
(középiskolás diákok számára)
A biztonság napjainkban rendkívül tág fogalommá vált, amely magában foglalja az értelmes emberi lét
különböző feltételeit: a politikai, az ökológiai, a katonai, az informatikai és egyéb tényezőket, amelyek
valamilyen módon hatnak a mindennapok biztonságára. A népek úgy képesek biztonságban és
békében élni, ha ismerik azokat a tényezőket, amelyek befolyásolják létüket jó vagy rossz értelemben,
amelyek segítik, vagy gátolják a társadalom, s abban az egyének fejlődését és boldogulását - hangzik
az Egyesület új, 2006. március elején BIZTONSÁGPOLITIKAI ÉS HONVÉDELMI ISMERETEK
(középiskolás diákok számára) címmel megjelent kiadvány előszavában.
A mai felnövekvő nemzedék, a tizenévesek rendkívül izgalmas jövőt kapnak örökül, amely számtalan
ellentmondással tarkított világ lesz, sok szépséggel és kedvező lehetőségekkel, ugyanakkor
számtalan meglepetéssel és megválaszolandó kérdéssel. Ezek megértéséhez kíván hozzájárulni az
Egyesület szakértői által összeállított kiadvány, amely tizenöt időszerű téma rövid, szakszerű
elemzése révén segít eligazodni az olvasónak a 21. század elején a biztonságunkkal összefüggő
legfontosabb kérdésekben.
A különböző tantárgyakhoz kapcsolódó tanulmányok kitágítják az olvasó látókörét, mert olyan
történelmi, földrajzi, biológiai, osztályfőnöki ismeretek más szempontú megközelítését vállalják, amely
nincs benne a tananyagokban, de szerves része a valóságnak, a 21. század rendkívül gyorsan
változó és bonyolult világának.
A kiadvány jellege olvasókönyv, segédlet, kézikönyv, mely a korosztály - és tanáraik fogékonyságára, nyitottságára és képességeire számítva kívánja elősegíteni a tudatos hozzáállásuk,
személyes és közösségi felelősségvállalásuk, korszerű világlátásuk pozitív alakulását, amelyek révén
többet tehetnek jövőjük alakításáért. A megismerést és befogadást, a kiadványban való eligazodást
segíti a tanulmányok végén található lexikon, a szerkesztés és tördelés, a számos ábra és táblázat. A
további tanulmányozás irányait és lehetőségeit segítik az irodalomjegyzékek.
A HABE szakértői olyan művet tettek le a középiskolások asztalára, amely tartalmában, korszerű
felfogásában, a biztonság és a honvédelem-hazafiság széles körű, komplex értelmezésében
hiánypótló. Ezért tervezzük - a Honvédelmi Minisztérium és a Külügyminisztérium támogatásával eljuttatni valamennyi középiskolába.
Tematika:

1. A világ, amelyben élünk: globalizáció és információs korszak.
(Dr. Vámosi Zoltán)

2. Európa szerepe és felelőssége a nemzetközi biztonság erősítésében.
(Dr. Vámosi Zoltán)

3. NATO- és EU-válaszok a 21. század kihívásaira.
(Dr. Pirityi Sándor)

4. A kisebbségek szerepe az európai egység megteremtésében.
5.
6.
7.
8.
9.

(Dr. Beréti László)
Globális problémák és biztonság.
(Dr. Vámosi Zoltán)
Harc a nemzetközi terrorizmus ellen.
(Dr. Endresz Ernő)
Az EU védelmi politikája és az európai biztonság.
(Dr. Vámosi Zoltán)
A magyar kül- és biztonságpolitika jellemzői.
(Dr. Pirityi Sándor)
A Magyar Köztársaság honvédelmi rendszere: a Magyar Honvédség és a rendvédelmi
szervek.
(Dr. Bors István)

10. A magyar nemzetbiztonsági szolgálatok szervezete és működése.
(Dr. Kovács Károly)

11. A Magyar Honvédség szerepe a nemzetközi biztonság erősítésében: békemissziók.
(Dr. Radványi Lajos)

12. Az önkéntes haderő sajátosságai és működésének társadalmi vonatkozásai.
13.
14.
15.

(Dr. Szigeti Lajos)
A rendészet (rendvédelem) és rendészeti (rendvédelmi) szervek a Magyar Köztársaságban.
(Dr. Finszter Géza)
Hazafiság és honvédelem napjainkban.
(Dr. Jakus János)
Hogyan tanítsuk és tanuljuk a biztonságpolitikai és honvédelmi ismereteket?
(Dr. Szabolcs Ottó)

Egyesületünk a Biztonságpolitikai és honvédelmi ismeretek (középiskolás diákok számára) című
kiadvány elkészítése és terjesztése mellett megkezdte annak az ifjúsági fórum- és vetélkedősorozatnak a megszervezését az ország különböző közép- és felsőfokú oktatási intézményeiben,
amely a kiadványban szereplő témák feldolgozását, a jobb megértést szolgálják.
Előkészületben van az az akkreditált továbbképzési program is, amely keretében a fenti kiadvány
témáit dolgozzuk fel a középiskolai tanárok részvételével.
A kiadvány - más kiadványokkal együtt - a HABE irodájában beszerezhető: 1088 Budapest, Bródy S.
u. 16.
Telefon: 06/1/338-3968.
Dr. Vámosi Zoltán

