A Biztonságpolitikai szakosztály beszámolója 2019-ről
A szakosztály 2019-ben végzett munkájáról szóló beszámolót a december 4-én tartott
szakosztály-ülés fogadta el.
2019 a Társaság életében fontos év volt, mert tavasszal tisztújító küldöttgyűlést
tartottunk. A megválasztott új vezető szervekben, elsősorban az intéző bizottságban a
szakosztály túlreprezentált (a 7 IB-tagból 3: Molnár Anna, Porkoláb Imre, Szenes Zoltán,
illetve az örökös tagok figyelembe vételével a 9-ből 4). Ráadásul a felügyelő bizottság elnökét
is a szakosztály adja Csery-Szücs Péter személyében. Küldötteink és szavazati joggal
rendelkező tagjaink egy kivétellel részt vettek a küldöttgyűlés munkájában, Vogel Dávid a
szavazatszámláló bizottság tagja volt.
Maga a szakosztály nem tartott tisztújítást, erre vonatkozóan nincs is előírás. Csak
minimális változás következett be a vezetőségben: Mező András szakosztály-titkár külföldi
szolgálata miatt megvált ettől a tisztségtől, de vezetőségi tag maradt. A titkári funkciót ez év
őszétől Vogel Dávid tölti be.
A létszámunk stabil, 2019-ben is több új, fiatal tag csatlakozott hozzánk, az év végére
elértük a 70 főt. Közöttük Pásztor László szlovák attasé és Igibájeva Madina doktorandusz,
kazah állampolgár. Ilyen módon a Társaság minden külföldi tagja (5 fő, az említetteken kívül
Kalityinszkij Volodimir ukrán, Savu Toma Stefan román és Zarudnyev Alekszej orosz
katonadiplomata) a mi szakosztályunkat erősíti.
2019-ben, ugyanúgy, mint a korábbi években tevékenységünk két fontos
rendezvénysorozathoz kötődött: változatlanul a mi szakosztályunk kezeli, szervezi a
„mindenki hadtudománya” szabadegyetemi jellegű előadás-sorozatot, illetve másik két
szervezővel rotálva menedzseljük a Kiss Károly hadtudományi klubban zajló rendezvényeket
(2019 éppen a „mi évünk” volt).
A „mindenki hadtudománya” előadásai a Honvéd Kulturális Központban kerülnek
megrendezésre. Kiemelkedő jelentőségű, hogy az ezévi előadások zömét (a kilencből öt
előadást) a NATO-évfordulóknak szenteltük, összhangban a Társaság NATO-20 elnevezésű
központi programjával. Az előadás-sorozatról és ezen belül az eddigi előadások témáiról
rövid beszámoló jelenik meg a Hadtudomány legfrissebb, 2019 decemberére tervezett
számában. Az év folyamán három előadó került ki a szakosztály állományából (Forgács
Balázs, Nagy László, Szenes Zoltán).
A Kiss Károly klub rendezvényeinek látogatottsága nagyon alacsony, előfordul, hogy
a résztvevők száma nem éri el a tízet sem. Korábban felmerült a gondolat, hogy a jelenlegi
szervezők mellé (rajtunk kívül a Nemzetbiztonsági szakosztály és a Biztonságpolitikai
szakkollégium) vonjuk be a Nemzetbiztonsági szakkollégiumot is, de erre nem került sor. A
2019 tavaszán megválasztott IB álláspontja szerint a Biztonságpolitikai szakkollégium sem
erősíti a klub vonzerejét, ezért célszerű a tíz éve megkötött megállapodást felülvizsgálni, a
Kiss Károly-rendezvényeket a Társaság saját hatáskörében, de más formában folytatni. A
szeptemberi rendezvénybe egyébként bekapcsolódott a Magyar Katonai Logisztikai Egyesület
tucatnyi tagja is, akkor mintegy harmincan voltunk. A novemberi rendezvény alkalmából – a
hagyománynak megfelelően – megkoszorúztuk Kiss Károly emléktábláját.
A NATO-évfordulók kapcsán még egy tevékenységi formában vettünk részt: a
Társaság kerekasztal-beszélgetéseket kezdeményezett több egyetem hallgatóival, a mi
szakosztályunk vállalta a szervezést a Corvinus Egyetemen. A beszélgetésre november 6-án
került sor, két előadás hangzott el (Kecskeméthy Klára elsősorban a Magyar Honvédség és a
Szövetség kapcsolatairól beszélt, Nagy László pedig a jugoszláviai válságsorozat kezelésében
vállalt szerepről). A mintegy 70 főnyi hallgatóság érdeklődéssel kísérte az előadásokat.
Tagjaink természetesen megjelentek a Társaság rendezvényein, konferenciáin, de jelen
voltak más rendezvények egész során is. A november 5-ei (kutatás-fejlesztéssel és

innovációval foglalkozó) valamint a december 2-ai (A magyar honvédelem az évfordulók
tükrében című) konferenciák szervező bizottságában szerepet vállalt Vogel Dávid.
A tagdíjfizetési fegyelem 2019-ben az elmúlt évekhez képest visszaesett, október 31éig több mint 20 szakosztály-tag volt elmaradásban. Ezeknek a tagjainknak körlevélben
küldtünk emlékeztető figyelmeztetést, hiszen a tagdíjakat április végéig kellett volna
befizetni.
Az információáramlás többé-kevésbé zökkenőmentesen zajlott. A szakosztály tagjai
rendszeresen kaptak előzetes tájékoztatót a várható saját rendezvényekről, és tájékozódhattak
a megtörtént eseményekről is. Hiányoljuk viszont, hogy a szakosztályok között semmiféle
információáramlás nincs, a tervezett eseményekről jobb esetben is csak utólag értesülünk.
A látogatottság viszont még a szakosztály-megbeszéléseken is eléggé foghíjas volt,
egyszer sem haladta meg a 15 főt. Egyébként az elfogadott beszámolót – a korábbi
gyakorlatnak megfelelően – postai úton eljuttatjuk majd azon tagjainknak, akik nem
rendelkeznek internet elérhetőséggel.
A vezetőség formális üléseket nem tartott, az információcserét, a döntések
előkészítését és meghozatalát elektronikus úton bonyolítottuk le.
Szakosztályunk tagjai közül 2019-ben többen is jelentős elismerésben részesültek:
Csery-Szücs Péter Életmű-díjat kapott, Csiki Tamás pedig Korponay János-díjat.
Szépséghiba, hogy Csiki Tamás elismerésére nem a szakosztály tett javaslatot, hanem a
Társaság elnöke (bár Szenes Zoltán egyidejűleg a szakosztálynak is tagja). Viszont a
szakosztály javaslatára kapott központi elismerést (a Honvédelemért Kitüntető cím első
fokozatát) Wagner Péter tagtársunk.
A 2020-as évre a szakosztály munkaterve egyszerű: továbbra is menedzselni fogjuk a
„mindenki hadtudománya” előadás-sorozatot, amely márciusban 10. évébe lép, és – esetleg
szervezeti változtatásokkal – továbbra is részt vállalunk a Kiss Károly-rendezvények
szervezésében. Különböző javaslatok merültek fel a klub látogatottságának javítására, többek
között például, hogy egy-egy rendezvényt tartsunk a Ludovika zászlóaljnál, vagy helyezzük át
a Honvéd Kulturális Központba. A szakosztály-megbeszélésen az alábbi elképzelés
kristályosodott ki (annak ismeretében, hogy az IB össze kívánja kombinálni a
klubrendezvényeket és a „mindenki hadtudománya” előadás-sorozatot):
- tartsuk meg a „mindenki hadtudománya” rendszert és elnevezést, annak
deklarálásával, hogy ezentúl (január elsejétől) azok a Kiss Károly klub rendezvényei,
- évente egyszer, általában májusban (de 2020-ban ősszel, mert a tavaszi programot
már közhírré tettük) az előadás helyett a szakosztály szervezésében tartsunk Kiss Károly
nevével fémjelzett konferenciát,
- alternatív elképzelésként a májusi előadás is megmaradhat, de május második
felében tervezzünk egy félnapos (9.00 és 12.30 között) konferenciát,
- 2020 szeptember vagy október második csütörtökjén a Kiss Károly konferencia
munkacíme a következő legyen: A hibrid hadviselés konkrét megnyilvánulási formái az egyes
válságkörzetekben.
A 2020 utáni évek Kiss Károly konferenciáinak témái közé tartozhat például: Európai
haderő-modernizációk (néhány ország helyzetének áttekintése) vagy Az önálló európai
védelmi képességek a Brexit után.
Be kívánunk továbbá kapcsolódni a Társaság 30. születésnapja kapcsán szervezendő
megmozdulásokba (kiadvány összeállítása, szerkesztése illetve konferencia rendezése). Ennek
keretében 2020 júniusáig megírjuk a Biztonságpolitikai szakosztály 30 éves történetét, amely
része lehet a kiadványnak.
A „mindenki hadtudománya” előadásaira az alábbi szakosztályi javaslataink vannak:
Február: Szatmári László: EBESZ válságkezelés, különös tekintettel a volt
Szovjetunió területén található „befagyott” konfliktusokra (már programban van).

Ősszel:
Csiki Tamás: Katonai kiadások nemzetközi trendjei
Tálas Péter: A magyar biztonságpercepció változásai 1999-2019
Etl Alex: A NATO „megerősített előretolt jelenlét” koncepciója.
Vállalja a szakosztály, hogy – amennyiben a Társaság vezetése támogatja a javaslatot
– aktívan bekapcsolódik a különböző egyetemeken szervezendő kerekasztal-beszélgetések
megszervezésébe és lebonyolításába (a Corvinuson szervezett rendezvény mintájára).
Saját javaslatunk a 2020. év központi rendezvényeire nincs.
Elismerések:
Javasoljuk az Idősek világnapja alkalmából központi elismerésben részesíteni Kassai
László tagtársunkat.
A szakosztály kezdeményezi – az intéző bizottsággal egyetértésben – Nagy László
tagtársunk elismerését, az Életmű-díj odaítélését.
A szakosztály az alábbi személyeket választotta küldöttnek a 2020 márciusában
tartandó küldöttgyűlésre: Boda József, Forgács Balázs, Héjja István, Kaiser Ferenc,
Tömösváry Zsigmond, Vajkai Edina, Vogel Dávid, Wagner Péter. (Megjegyzés: hivatalból
szavazati joggal rendelkeznek Szenes Zoltán, Molnár Anna, Porkoláb Imre, Csery-Szücs Péter
és Nagy László).
Budapest, 2019. december 5.
A vezetőség

