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A konferencia befejezéséül néhány értékelõ gondolat

A konferencia nemcsak a hadtudománnyal foglalkozó magyar szakmai közvéle-

mény látókörét bõvítette, hanem hozzájárult ahhoz is, hogy erõsödjenek a témakör-

rel foglalkozó szakemberek emberi és professzionális kapcsolatai.

A konferencia záróaktusaként a ZMNE rektora nevében Siposné dr Kecskeméti

Klára rektorhelyettes asszony köszöntötte a résztvevõket, pozitívan értékelve a kon-

ferenciát, hangsúlyozva annak szerepét a Nemzetvédelmi Egyetem tudománypoliti-

kai küldetésének megvalósításában.

Fontosnak tartjuk annak kiemelését, hogy – a szervezõk eredeti szándékának

megfelelõen, de annál ha lehet még szélesebb körben – az elõadások tematikájában és

az elõadók személyében egyaránt érvényesült a multidiszciplináris megközelítés. Az

elõadók között volt, aki a politikatudomány, volt aki a logisztika és informatikai, volt

aki a makrogazdasági összefüggések oldaláról elemezte a vizsgált témakört. A konfe-

rencia célkitûzései között fontos szerepet kapott annak vizsgálata, hogy a missziós te-

vékenységben és a missziós területen milyen mértértékben és mélységben kaphat sze-

repet a vállalkozásorientált szemlélet, de ennek kifejtésével a konferencia adós maradt.

A találkozó kedvezõ lehetõséget nyújtott ahhoz is, hogy a különbözõ területe-

ken dolgozó szakemberek között tovább szélesedjenek és mélyüljenek a kapcsola-

tok, és ezzel újabb kutatások induljanak. A tanácskozás munkájában résztvevõ kül-

földi résztvevõkkel folytatott két- és többoldalú megbeszélések lehetõséget nyújta-

nak a nemzetközi együttmûködésben folytatandó kutatások indítására is.

A szervezõk arra törekedtek, hogy minél szélesebb körben váljék megismerhe-

tõvé és felhasználhatóvá a tanácskozás anyaga. Ezért 2008 októberében a tudomány

és a gyakorlat közelítése érdekében Székesfehérváron az MH Összhaderõnemi Pa-

rancsnokság érdeklõdõ állományával az MHTT elõadói ismertették a konferencia

fõbb tanulságait. Ezen a „kihelyezett” rendezvényen Barát István ezredes, az MH

ÖHP logisztikai fõnöke tartott színvonalas elõadást a 2008. évi missziós feladatok

(váltások) gazdasági feltételeinek és logisztikai támogatásának tapasztalatairól.

Mindezeken túl szûkebb szakmai körben mûhelyvitában elemezzük a tanulságok

gyakorlati alkalmazhatóságát.

* * *

A konferencián elõadásukkal, korreferátumaikkal hozzájárultak még a közös gondolkodáshoz

Kereki László ezredes, dr. habil Horváth Attila alezredes, Nyitrai István alezredes, Panteleev

Demeter százados, Petróczy-Farkas Gábor, Tonelli Pál és a HM Currus Zrt. képviselõje. Írás-

beli hozzászólást nyújtott be dr. Ébert László PhD., védelemgazdasági szakértõ.

* * *

Az MHTT 2008. évi kiemelt rendezvényét a HM Kommunikációs és Toborzó Fõosz-

tály pályázati úton támogatta.

* * *

Dávid Ferenc a Dél-dunántúli tagozat vezetõjének rendezésében hadtörténeti kiállí-

tás színesítette a konferenciát.

MISSZIÓS FELADATOK VÉDELEMGAZDASÁGI NÉZÕPONTBÓL



44 HADTUDOMÁNY 2008/3–4

MHTT-KONFERENCIA

A rendezvényen résztvevõk egy csoportja

A konferencia elnöksége


