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Nemzetközi Biztonsági Tanulmányok Tanszék által javasolt TDK 

témakörök 

 

Prof. Dr. Molnár Anna 

 Európai Unió külkapcsolati rendszere, közös kül- és biztonságpolitika 
 Az Európai Külügyi Szolgálat feladatai és az eddig elért eredmények 
 Az EU külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének feladatai és értékelése 
 Az EU mediterrán politikájának értékelése az Európai Unió 

szomszédságpolitikájának bevezetését követően 
 Az EU közös biztonság- és védelempolitikája, egy kiválasztott misszió értékelése 
 Az EU közös kül- és biztonságpolitikájával összefüggő stratégiák (EU 

globális külpolitikai és biztonsági stratégiájának) 
 Az európai haderő kérdése, az európai védelmi unió terve 
 Az EU migrációs és menekült politikája 
 Az EU harccsoport-koncepció 
 Az olasz kül-, biztonság és belpolitikával kapcsolatos témák 
 Az olasz haderőreform és a védelmi kiadások bemutatása és értékelése (1990-es 

évektől napjainkig) 
 Olasz külpolitika elmúlt 25 éve 
 Olasz EU-politika 
 Olaszország külügyi és biztonsági stratégiai dokumentumainak elemzése (1990-

2021) 
 Bevándorlás- és menekültkérdés Olaszországban 
 Olasz belpolitika, pártok 
 Magyarország és az EU 

 

Prof. Dr. Szenes Zoltán 

 A G-20 szerepe a globális kormányzásban 

 Az Egyesült Államok új stratégiai dokumentumainak értékelése  

 Oroszország és NATO katonai szembeállásának értékelése 

 Az Egyesült Államok és Magyarország katonai- védelmi együttműködése  

 A Kollektív Biztonsági Szerződés Szervezetének tevékenysége a tagországokat 

érintő válsághelyzetekben 

 A Kínai Népi Felszabadító Hadsereg új haderőnemeinek jellemzése 

 A nemzeti önerő fejlesztése a változó biztonsági környezetben; 

 A Magyar Honvédség feladatai a haditechnikai modernizáció területén  
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Dr. habil. Remek Éva 

 Az Európai Unió külkapcsolati rendszere – új kihívások tükrében 

 Az Európai Unió segélyezési és fejlesztési tevékenysége (általában vagy konkrétan 

egy régióban, válságkezelés) 

 Biztonságpolitikai kihívások a 21. században (a fenntarthatóság jegyében) 

 Az Európai Unió és az Afrikai Unió együttműködése 

 Nemzetközi kapcsolatok – dél-délreláció 

 Regionális szervezet/ek szerepe a nemzetközi és az európai biztonság 

fenntartásában 

 Válságkezelés – humanitárius intervenció 

 Az EBESZ - kapcsolódó kérdéskörökkel 

 

 

Dr. Molnár Dóra 

 A biztonság új területe: a kiberbiztonság 

 Európai kiberstratégiák 

 Regionális összefüggések a kiberbiztonság területén 

 A kibertér szabályozása (vagy szabályozatlansága) 

 Békeműveletek - válságkezelés 

 A humanitárius intervenció jogi aspektusai 

 Az ENSZ mint globális biztonsági szereplő 

 Biztonsági kérdések Magyarország szomszédos államaiban 

 Közös terek biztonságpolitikája: az űr, a kibertér és az Arktisz 

 

 

Dr. Stepper Péter 

 V4 védelempolitikai együttműködés 

 NATO politikai döntéshozatal és transzatlanti szolidaritás 

 

 

Dr. Kaiser Ferenc 

 Tengeri hadelmélet és hadtörténet 

 Tengeri geopolitika (fojtópontok, hajózási útvonalak, területi viták) 

 Globális biztonsági kihívások, kockázatok és fenyegetések (túlnépesedés, erőforrás 

szűkösség, „élettér” konfliktusok) 

 Aszimmetrikus hadviselés/terrorizmus 

 Nagyhatalmi erőkivetítés 

 Nagy- és középhatalmak fegyveres erői és stratégiai dokumentumai 

 A hidegháború politika- és hadtörténete 

 

 

Dr. habil. Szente-Varga Mónika 

 Energiabiztonság Latin-Amerikában / Dél-Amerikában / egyes latin-amerikai 

országokban 

 Kuba 1990 után 

 Zöld energia Kubában 
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 Vízkonfliktusok Latin-Amerikában pl. cochabambai vízháború (2000) 

 Az El Salvador és Honduras közötti futballháború (1969) 

 Vitatott területek pl. Falkland / Malvinas-szigetek, Gibraltár 

 Határkonfliktusok 

- Bolíviai-chilei határvit 

- Határvillongások Peru és Ecuador között (1941-es háború, Pasquisha-

konliktus                 (1981), Cenepa-konfliktus (1995) 

- Chilei-argentin határkonfliktus, 1978 (Operación Soberanía) 

 Latin-amerikai országok nemzetközi / bilaterális kapcsolatai pl. Kína, Japán, Irán, 

Izrael, Oroszország stb. irányába 

 Brazil nukleáris program és kapcsolatrendszer 

 Bioenergia(-hatalom?) - Brazília 

 A világ és Latin-Amerika közvéleményét megosztó politikusok életrajza pl. Raúl 

Castro, Hugo Chávez, Alberto Fujimori, Evo Morales 

 Latin-amerikai bűnszervezetek transznacionális kapcsolatai (pl. MS-13, Los Zetas) 

 Latin-amerikai közösségek Európában 

 Kisebbségek Latin-Amerikában / Spanyolországban 

 Latin-amerikai politikai átmenetek 

 

 

 
 A propagandaelméletek története 

 Tartalomelemző szoftverek alkalmazása a befolyásolás eszközeinek kimutatásában 

 A befolyásolás hatásának kimutatásáról szóló elméletek 

 Az álhírek jelenségének értelmezése propagandaelméleti keretben 

 Az online megtévesztés eszközeinek tipológiája 

 A közösségi média és a megtévesztés szerepének elemzése egy esettanulmány 

alapján 

 Politikai diskurzuselemzés alkalmazása események előrejelzésében és 

értékelésében 

 Politikai diskurzuselemzés alkalmazása a nemzetközi kapcsolatokban megjelenő 

tendenciák kimutatására és követésére 

 

 

Novák-Varró Virág 

 

 Az afganisztáni műveletek és tapasztalataik 

 Az afganisztáni konfliktusok regionális vonatkozásai 

 Az afganisztáni konfliktusok belső mozgatórugói 

 Békeműveletek – békeépítés 

 Konfliktuselméletek – a konfliktustranszformáció és a békeépítés kapcsolata 

 Az iszlám a „-sztánokban” – népi iszlám, iszlám fundamentalizmus, politikai 

iszlám 

 Közép-ázsiai politikai átmenetek 

 Migrációs trendek Közép- és Dél-Ázsiából 

 

 

 

Jakusné Dr. Harnos Éva 
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Vecsey Mariann 

 

 EU missziók Afrikában 

 A mali válság 

 Az EU Afrika stratégiája 

 Migrációs trendek Nyugat-Afrikából 
 

Budapest, 2022. január 13. 

 

 

Prof. Dr. Molnár Anna Éva 

  tanszékvezető sk. 


