
A nagy kérdés, hogy az MHTT és a különbözõ ifjúsági szervezõdések hogyan

tudnak együttmûködni tartalmi értelemben. Ennek részletei feltárására már eddig is

számos kísérlet történt. Amikor civil szervezetekrõl beszélünk, a menedzsmentnek

nemcsak vezetnie kell, hanem súlypontoznia is. A vezetés olyan innovációs folya-

mat, amelyben figyelembe kell venni, hogy a most az iskolai, egyetemi padokban ülõ

fiatal generáció naponta használja, alkalmazza a korszerû infotechnológiai eszközö-

ket, a közösségi média által adott lehetõségeket. A menedzsment hagyományos esz-

köztárát tehát feltétlenül ki kell egészíteni ezekkel.

A hallgatóságot illetõen fontosnak tartja, hogy azt hogyan, milyen módon lehet

megszólítani jó hatásfokkal. A különbözõ szervezeteknek – így az egyetemnek, az

MHTT-nek, a Biztonságpolitikai Szakkollégiumnak is – idõrõl idõre fel kell vállalnia

azt, hogy az adott hallgatóság számára az adott pillanatban megfelelõ eszközöket

alkalmazva, összehangoltan juttassa el üzeneteit a fontosságokkal kapcsolatban.

Ha nem sikerül megértetni társadalommal, hogy, hogy milyen jelentõsége van

például az MHTT vagy más szakmai szervezetek erõfeszítéseinek, akkor – a sikeres

rendezvények ellenére – nem sikerül elérni a szervezetek által kitûzött célokat.

Összefoglalva tehát a támogatást megköszönik, el is várják, csak úgy, mint a

türelmet, amely különösen fontos ebben a kihívásokban gazdag idõszakban.

Fórizs Sándor

Gondolatok hadtudomány és

a rendészettudomány jövõbeni

együttmûködésének fontosságáról
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„…katonai fõiskolát és katonai akadémiát végeztem és a hadtudományi doktori iskolában sze-

reztem tudományos fokozatot” – kezdte elõadását Fórizs Sándor. A tudomány az egyik

legnagyobb értéke az emberiségnek, amelynek felismeréseit sok-sok generáció hal-

mozta fel, és ami napjainkban is hihetetlen mértékben gyarapodik.

Sokszor eltöpreng azon a kérdésen, hogy neki jó tanárai voltak, akik „rávezet-

ték” a hadtudományra, de vajon õ és kortársai, – hozzájuk hasonlóan – tudnak-e

majd modern ismereteket átadni a következõ generációknak. Tud-e feldolgozni

modern ismereteket a Hadtudományi Társaság és a Rendészettudományi Társaság?
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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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2012-ben a Magyar Akkreditációs Bizottság tudományágnak ismerte el a rendé-

szettudományt. Megjegyzendõ, hogy késve, mert Nyugaton a „rendõrtudományo-

kat” már réges-régen elismerték.

És Nyugaton már látják azt is, hogy az emberiség egyfajta fordulóponthoz érke-

zett. Nagy kérdés, hogy a hadtudomány, a rendészettudomány és a többiek, vala-

mint az azokat gondozó, mûvelõ társaságok és egyes emberek tudnak-e alkalmaz-

kodni e helyzethez.

Megítélése szerint a következõ 20 évben hihetetlenül megnövekszik a rendé-

szettudomány jelentõsége. Az emberiség létszáma meghaladja a 7 milliárd fõt,

16 olyan város van jelenleg, amelynek a lakossága meghaladja a 20 millió fõt és

4 olyan, amelynek a lakossága 16 és 20 millió között van. 2020-ban 50 ilyen város lesz!

De ki fogja kezelni, kézben tartani ezeket a városokat? Vajon alkalmazhatók lesznek

e a régi megoldások az új problémákra? Ezt ma még nem lehet tudni. Valószínûsít-

hetõ, hogy a két tudománynak nagyon széles közös sávja lesz, mert e hatalmas váro-

sok problémáit nem lehet majd csak rendõri erõvel kezelni. A mai menekültügy csu-

pán egy kis „elõjátéka” annak, ami elõttünk áll.

A maga részérõl büszke a társaságra, az egyetemre, ahol tanulhatott, ahol a dok-

tori iskola kutatási programja jelenleg is lehetõséget ad a kutatásra, ahol lehetõség

kínálkozik a publikációra.

További eredményes munkát kíván mindkét társaságnak a közelebbi és a távo-

labbi jövõ kihívásainak feltárásához.
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