
A katona felszerelései között a hagyományos elemek (fegyverzet, védõeszközök

stb.) mellett megjelennek a katona túlélõképességét, a precíziós harcképességét

segítõ rendszerek. A „digitalizált” katona felszerelése mindinkább egy olyan számí-

tógépes hálózat részét képezi, amely tartalmazza – egyebek mellett – a navigációs

rendszert, a rádiót, a harctéri azonosító rendszert, a vizuális megjelenítõ eszközt, az

energiaellátást. Mindezek lehetõvé teszik, hogy a katona, a korábbihoz képest jóval

nagyobb hatékonysággal harcoljon.

Nagyon komoly kihívást jelent a rádió-távvezérlésû, házi készítésû robbanóesz-

közök megjelenése. Ezen eszközök lefogása napjaink egyik komoly mûszaki problé-

mája. A harctéri robotokat eddig jobbára tûzszerész és felderítõ feladatokra használ-

ták, de azok alkalmazhatók kisalegységek szállítási feladatainak ellátására, fegyve-

rek, fegyverrendszerek hordozására.

Janza Frigyes

A hadtudomány és a rendészettudomány

mûvelõinek felelõsségérõl
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Janza Frigyes a belügyminiszter nevében köszöntötte a 25 éves hadtudományi társa-

ságot. „A belügyi tárca e fórumon is megköszöni a társaságnak, hogy annak idején befogadta a

rendvédelmi diszciplínákat és azok mûvelõit, egészen a Magyar Rendészettudományi Társaság

megalakulásáig” – kezdte hozzászólását. Köszöntötte a társszervezeteket, a Magyar

Hadijogi Társaságot, a GTTSZ-t, amelyekkel az elmúlt években számos, jól sikerült

rendezvényt szerveztek közösen.

A rendszerváltás megnyitotta az utat az állampolgárok önszervezõdése elõtt.

E lehetõség jegyében született meg – mások mellett – a Magyar Hadtudományi Tár-

saság. Megtörtént a fegyveres és rendvédelmi szervek „államtalanítása”, lehetõvé

vált azokon belül valódi érdekképviseletek létrehozása.

Sokan élték meg a jelenlévõk közül potens vezetõként ezeket az éveket. Bár

sokan elvesztették a jelenlévõk közül a hivatali potenciáljukat, de senki sem vehette

el tõlük tudásukat, felkészültségüket, aggodalmukat a haza megvédéséhez szüksé-

ges katonai képességek fenntartásáért. Igazi katonai erényeket mutattak azok, akik

egyéni sérelmeiket félretéve a tudományok területén szolgálták tovább hazájukat.

Sokan idegenkedtek az egyesületi formától, tartva attól, hogy az megbonthatja

a szervezetek belsõ fegyelmét, netán alkalmas a titoksértésre, a szolgálati út
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1 A Magyar Hadtudományi Társaság története, jelene és jövõje címmel a Nemzeti Közszolgálati Egyetem,

Ludovika téri kampuszában 2015. október 13-án megtartott közgyûlésen és tudományos konferencián

elhangzott nyilvános elõadás hanganyagának szerkesztett változata.
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megkerülésére, az oldalról történõ bekiabálásokra. Az MHTT léte és mûködése bizo-

nyította, hogy ezek a félelmek nem feltétlenül megalapozottak, hála a társaság min-

denkori vezetésének.

Nemritkán a szakmai vezetés kérte egy-egy probléma feltárását, megtárgyalását.

A jelenlegi, kisebb létszámú haderõ mellett megnövekedett a jelentõsége a hadtudo-

mány ápolásának. A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvéd-

tisztképzõ kara és a Magyar Hadtudományi Társaság megkerülhetetlen felelõsséggel

tartozik a hadtudomány teljes körû mûveléséért, a katonai képességek hátterét

érintõ tudományos háttér folyamatos mûködtetéséért, miként a Magyar Rendészet-

tudományi Társaság is felelõsséggel tartozik az összes, a rendészetet érintõ bizton-

sági probléma feltárásáért és a kapcsolódó diszciplínák mûveléséért.

Világszerte mindinkább elismerik, hogy e két szakterületnek egyre több, egy-

mást átfedõ területe van. Kockázati társadalmi viszonyok uralják mindennapjainkat.

Amíg korábban csak államok rendelkeztek mások megsemmisítésére alkalmas kapa-

citásokkal, ma már magánkézben is vannak óriási pusztítást lehetõvé tevõ eszközök,

technológiák és fegyverek. Biztonságunk megõrzése egyre szélesebb körû együtt-

mûködést igényel a biztonságért felelõs szervek részérõl is.

A társaságaink közötti jó együttmûködés visszavezethetõ arra az idõszakra, ami-

kor a belügyi tisztek katonai tanintézetekben szerezték tudományos fokozataikat.

A fegyveres erõk részét képezõ Határõrség részére a Zrínyi Miklós Katonai Akadé-

mia biztosította a színvonalas törzstiszti felkészítést, a vezérkari és a tudományos

képzést, a fokozatszerzési eljárást is. Természetesen szeretnénk megalapítani a ren-

dészettudományi doktori iskolát is, de erre még várni kell. Részint azért, mert a fõis-

kolának egyetemi karrá kell válnia, de szubjektív ellenérzések miatt is. Köszönet a

Hadtudományi Társaságnak, hogy ebben a munkában teljes szívvel mellettünk köte-

lezte el magát.

Kérte azokat a rendészeti szakembereket, akik mindkét társaságnak tagjai, hogy

a továbbiakban is képezzenek szoros kapcsot a két társaság között. A jövõbeni

együttmûködés legfontosabb szervezési feltétele: valamennyi korosztály harmoni-

kus egyesületi reprezentációja, a társaságok nemzetközi tevékenységének fejlesz-

tése. Ehhez a társaságok önereje nem elégséges, szükséges a kormányzati és az egye-

temi támogatás is.

A jubileumi tanácskozást megelõzõ napon ebben a teremben rendezte nyitóün-

nepségét az Európai Rendõrakadémia és a Nemzeti Közszolgálati Egyetem által szer-

vezett nyitó ünnepi ülés, ahol bejelentették az elsõ európai rendõr mesterképzés elsõ

szemeszterének elindítását nemzetközi menedzsment irányításával. Ebben a fejlesz-

tésben már benne volt az egyetem minden kara és az együttmûködõ tudományos

társaságok szerepe is.

A hadtudomány és a rendészettudomány között csak a két diszciplina saját

belsõ territóriumának határain belül szabad (ott viszont kell is) határvonalat húzni.

Minden más területen a szoros együttmûködés indokolt a két tudományág mûvelõi

között, függetlenül attól, hogy egyébként melyik minisztérium alárendeltségében

dolgoznak. Ehhez kíván kellõ motivációt, sikereket minden érintettnek.
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