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AZ MHTT KONFERENCIÁJA

A hadviselés generációi –

Generációváltás a hadviselésben

és ezek kihívásai, hatásai

a Magyar Honvédségre

A hadviselés generációi – Generációváltás a hadviselésben és ezek kihívásai, hatásai a Magyar

Honvédségre címmel szerveztek 2017. május 30-án szakmai-tudományos tanácskozást

a Magyar Hadtudományi Társaság, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudomá-

nyi és Honvédtisztképzõ Kara és a Honvéd Vezérkar Tudományos Tanácsa. A konfe-

rencia fõvédnöke dr. Benkõ Tibor vezérezredes, a Honvéd Vezérkar fõnöke volt. Az

egynapos rendezvény Tömböl László ny. vezérezredesnek, az MHTT elnökének

megnyitóját követõen a felkért elõadók prezentációival folytatódott és a hozzászólá-

sokkal, illetve az MHTT elnökének zárszavával fejezõdött be.

Dr. Orosz Zoltán altábornagy elõadását hallgatja az elnökség:

Dr. Horváth Tibor ezredes (levezetõ elnök), Tömböl László ny. vezérezredes,

Korom Ferenc vezérõrnagy és Takács Attila dandártábornok



Az MHTT elnökének megnyitója

Örömmel vállalta fel a rendezõ szerv szerepkörét a Magyar Hadtudományi Társaság –

együttmûködésben partnereivel: a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és

Honvédtisztképzõ karával és a Honvéd Vezérkar Tudományos Tanácsával – a jelen

tanácskozás kérdésköreinek a megvitatásához. A mai konferencia középpontjában napjaink

azon politikai, katonai, társadalmi stb. kihívásai állnak, amelyekkel szemben hazánknak,

a Magyar Honvédségnek helyt kell állnia annak érdekében, hogy az itt élõ emberek

biztonságban érezhessék magukat, másfelõl eleget tehessünk szövetségesi

kötelezettség-vállalásainknak. Ennek megfelelõen szükségképpen szót kell ejtenünk napjaink

Európájának szûkebb és tágabb biztonsági környezetérõl; az Európai Uniót keletrõl

és délrõl érõ biztonsági kihívásokról, azokkal szemben az közös biztonság- és

védelempolitikáról; NATO védelmi tervezési rendszerérõl és a transzatlanti

tehermegosztásról; a magyar védelempolitika és védelmi tervezés dilemmáiról

és természetesen a Magyar Honvédség meglevõ és fejlesztés alatt álló képességeirõl.

A véderõ felkészítése szempontjából meghatározó jelentõséggel bírnak a modern hadviselés

aktuális, immáron negyedik generációjának jellemzõ vonásai. Ezek vizsgálatának

középpontjában korunk sajátos hadviselése és azok a kihívások jelennek meg, amelyek

tükrében kell megfogalmazni a hadmûveleti követelményeket és fejleszteni a védelmi

képességeket. Ugyancsak fontos kérdés, hogy napjainkban – miközben a korszerû

hadviselési elveket formáló tudás és technológia rohamosan fejlõdik – hogyan képes

megfelelõ színvonalon helytállni a Magyar Honvédség vezetéstámogató rendszere,

amelynek jelentõs problémát jelent saját, magasan képzett szakemberei megtartása is.

Napjaink sajátos társadalmi mozgásai következtében egyre nagyobb gondot jelent

a kívánatos adottságokkal, képességekkel rendelkezõ személyi állomány megõrzése,

utánpótlásának biztosítása. Tekintve, hogy a munkaerõpiacon a honvédség

– a versenyszféra mellett – kénytelen rivalizálni a rendészeti szervekkel,

a büntetés-végrehajtással, érdemes bepillantani más, hasonló törekvéseket mutató

szervek, jelen esetben a határvadászok toborzási módszereibe. A jelzett problémák

avatott bemutatásának garanciája a felkért elõadók személye.

Eredményes tanácskozást kívánok!
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