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ZÁRSZÓ

Tömböl László nyugállományú vezérezredes, a Magyar Hadtudományi Társaság

(MHTT) elnöke zárszavában örömét fejezte ki, miszerint a Hadkiegészítõ, Felkészítõ

és Kiképzõ Parancsnokság a Nemzeti Közszolgálati Egyetemre települ, hiszen ez

szinte felkínálja az együttmûködés lehetõségét az MHTT és a Parancsnokság között.

Ehhez felajánlja a Társaságban felhalmozódott tudást és tapasztalatokat.

A konferencia zárásaként köszönetet mondott a külsõs elõadóknak az itt közre-

adott értékes gondolatokért. Minden elõadásban volt valami, amit érdemes volt meg-

hallgatni, ami gondolatokat ébreszthetett a hallgatósában.

A mai konferencia szervezõinek nem az volt a szándéka, hogy bármit is lezárja-

nak, hogy itt és most eredményt „tegyenek le az asztalra”. Az eredmény valójában az,

hogy itt voltunk, leültünk, meghallgattuk egymást és eszmét cseréltünk. Az elhang-

zott szavak pedig – remélhetõleg – értõ fülekre találtak, találnak.

A két, feldolgozott téma – az emberi tényezõ, a humánerõforrás, másfelõl az alkal-

mazott haditechnika, technológia – elválaszthatatlanok egymástól. Egyik nem tud

létezni a másik nélkül és nem helyettesítheti a másikat. „Szeretnénk, ha e két témát a

Társaság szakosztályai továbbvinnék és szakmai körökben tovább foglalkoznának ezek-

kel a gondolatkörökkel. Bennünket a jobbító szándék vezet annak érdekében, hogy a

rendszer helyreálljon, hogy automatizmus legyen az, ami most nem az, hogy folytas-

suk a megkezdett párbeszédet és meg tudjuk egymást érteni, amikor hallgatjuk a mási-

kat” – hangsúlyozta Tömböl tábornok. Ennek reményében zárja a mai tanácskozást.

Köszönetet mond a szervezõknek, az elõadóknak, a hozzászólóknak és mindazoknak,

akik elfogadták a meghívást és jelenlétükkel tisztelték meg az MHTT-t. Megköszöni a

Honvéd Vezérkar fõnökének, hogy eljött, elmondta véleményét és meghallgatta a Társaság

szakembereinek gondolatait, kimondta azt, hogy fontosnak tartja az MHTT létezését,

annak munkáját és lát területeket, ahol lehetõség kínálkozik a Magyar Honvédség és a

Társaság közti együttmûködésre.

Végezetül megköszönte a mai tanácskozás két fõszervezõjének: dr. Krizbai János

nyugállományú ezredesnek és dr. Ráth Tamás nyugállományú mérnök ezredesnek,

szakosztályelnököknek és az általuk vezetett szakosztályok tagságának a mai tanácsko-

zás érdekében kifejtett erõfeszítéseiket.

AZ MHTT KONFERENCIÁJA
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Készül az új Hadtudományi Lexikon

A Magyar Tudományos Akadémia IX. Gazdaság- és Jogtudományok Osztályának

Hadtudományi Bizottsága kezdeményezésére tavaly nyáron mûhelymunka

indult, amelynek az volt a célja, hogy az 1995-ben megjelent Hadtudományi

Lexikon megújuljon. A kezdeményezéshez örömmel csatlakozott a Magyar

Hadtudományi Társaság. Ebben a munkában a Nemzeti Közszolgálati Egye-

tem, Hadtudományi és Honvédtisztképzõ Kar oktatóival és a Honvéd Vezérkar

Tudományos Kutatóhely szakértõivel dolgozhatunk együtt egy új 4000 szócik-

kes lexikon megalkotásában.

Az 1995-ben megjelent Hadtudományi Lexikon a maga korában, már túl

a Varsói Szerzõdésen, de még a NATO csatlakozás elõtt, meghatározó szakiro-

dalmi tudásbázisa volt a hadtudomány mûvelõinek az érdeklõdõ közönségnek

egyaránt. Azonban az eltelt 22 év, az azóta megváltozott biztonságpolitikai kör-

nyezet és a Szövetséghez és az Európai Unióhoz tartozás megköveteli egy

új tudásbázis megalkotását.

Napjainkra már összeállt a szócikkek javarésze, most folyik az egyeztetés

a tizenegy „fõcsoporton” belül és a hadtudomány fõbb szegmenseit képezõ

fõcsoportok között. A Szerkesztõ Bizottság ars poeticája szerint a készülõ lexi-

kon szemléletmódját már át fogja hatni, az ún. „államtudományi paradigma”,

mely szerint a katonai tevékenységek is csak az „összállami folyamatok” részeként

értelmezhetõek, ahol sokszor elmosódnak a határok a katonai és a szûken értel-

mezett állami szféra között és csak a hivatásrendek együttes mûködésével lehet

a feladatokat végrehajtani. A részvevõk jól érzékelik, hogy az új lexikonban

szintetizálódó tudásanyag csak úgy töltheti be a szerepét, ha egységes egészet

fog alkotni a korábbi lexikon „örökérvényû”, ma is aktuális és korszerû tudást adó

szócikkeivel és az azóta készült, hasonló jellegû és értékes tudásbázisokkal

(pl. Katonai terminológiai értelmezõ szótár, Katonai kislexikon, Katonai szó és

kifejezés gyûjtemény I., II.).

Az új lexikon készítésének anyagi feltételeit, a közeljövõben várhatóan

pozitív elbírálás alá esõ, a Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztési Operatív

Program - 2.1.2.-VEKOP-15: „A jó kormányzást megalapozó közszolgálat-fejlesztés”

címû projektben megpályázott „Tudást teremtünk" - Új Hadtudományi Lexikon

Ludovika Kiemelt Kutatómûhely biztosíthatja.


