
AZ MHTT KONFERENCIÁJA

Humánerõforrások és

a technikai, technológiai fejlõdés

kihívásai a honvédségben

Humánerõforrások és a technikai, technológiai fejlõdés kihívásai a honvédségben címmel ren-

dezett közös szakmai-tudományos konferenciát 2016. november 4-én a Nemzeti

Közszolgálati Egyetem Hungária körúti kampuszának dísztermében a Magyar Had-

tudományi Társaság (MHTT) Humánerõforrás-fejlesztési Szakosztálya és Haditech-

nikai Szakosztálya. A rendezvény fõvédnöki tisztségét dr. Benkõ Tibor vezérezredes,

a Honvéd Vezérkar fõnöke vállalta. A tanácskozás az MHTT elnökének köszöntõjét

és a fõvédnöki megnyitót követõen két, egymást követõ szekcióban folytatódott. Az

elsõ szekció A katonai hívatás értéktartalma az önkéntes haderõben, a második A haderõ, a

tudomány és a technológia kapcsolatrendszere (kitekintés 2030-ra) címet viselte. A folyta-

tásban a hozzászólásokat, végezetül az elnöki zárszót hallgathatták meg a jelenlévõk.
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A rendezvény keretében történt meg a Magyar Hadtudományi Társaság

Tanárky Sándor nevét viselõ díjának átadása,

amellyel a Társaság Elnöksége ezúttal Siposné prof. dr. Kecskeméthy Klára ezredes asszony

tudományszervezõ munkáját, sokrétû tudományos-közéleti és publikációs tevékenységét ismerte el



KÖSZÖNTÕ

Tömböl László nyugállományú vezérezredes, a Magyar Hadtudományi Társaság (MHTT)

elnöke a Tudomány Napja alkalmából köszöntötte a jelenlévõket.

Rátérve a Társaság mai tanácskozásra, elmondta, hogy az rendkívül fontos té-

mákkal foglalkozik: egyrészt a humán-erõforrással, melynek középpontjában a legfõbb

érték, az ember áll; másrészt a technika, a technológia fejlõdésével.

Igen fontos kérdés, hogy vajon tud-e egy ország, egy hadsereg elõregondolkodni,

hogyan tudunk megfelelni már most azoknak a kihívásoknak, amiket a technológiai fej-

lõdés hoz, és amit felhasználhatnak akár ellenünk is.

A konferencián a szakmai célok mellett legalább olyan fontos átgondolni, hogy

azok a változások, amelyek a rendszerváltás óta eltelt közel három évtizedben bekövet-

keztek, milyen eredményeket hoztak és milyen gondokat vetettek fel a Magyar Hon-

védség életében.

Nagyon fontos, hogy épüljön újjá az a generációk közötti párbeszéd, ami – a vélhe-

tõen a változások dinamizmusának köszönhetõen – valahol elveszett vagy elszürkült.

A generációváltások értékvesztésekkel jártak. A párbeszéd hiánya miatt értékek vesz-

nek el, vagy éppen nem találunk rá azokra, amelyek másutt már megszülettek.

A Magyar Hadtudományi Társaságnak megalakulása óta deklarált célja, hogy keretet

biztosítson a párbeszédhez, amire elengedhetetlenül szükség van ahhoz, hogy eredmé-

nyesen tudjunk dolgozni.

A Magyar Honvédség tagjai közt sokan vannak olyanok, akik megjártak külön-

bözõ NATO-beosztásokat, teljesítettek szolgálatot misszióban. Ugyanakkor az általuk

hazahozott tudás, tapasztalat nem tudott beépülni a katonai gondolkodásba, mert

ennek az információnak az összegyûjtésére nincs meg a szervezeti keret. Ezért is lassú

az átalakulás és szükségtelenül veszítünk idõt. Szeretnénk generálni az újjáépítését

annak a rendszernek, amelyben mûködtek a folyamatok, amikor természetes, hogy

„ismerem az információforrásokat problémáim megoldásához”.

4 HADTUDOMÁNY 2016/KÜLÖNSZÁM

AZ MHTT KONFERENCIÁJA



HADTUDOMÁNY 2016/KÜLÖNSZÁM 5

Fontos az is, hogy NATO-tagságunk elnyerését követõen szakadtak ránk olyan

feladatok, (l. békemissziók, tömeges migrációból fakadó feladatok), amelyek újabb és

újabb kihívásokat jelentenek, és amiknek meg kell tudni felelni, de amelyekre a csök-

kenõ létszámú személyi állomány, apadó szürkeállomány mellett nem voltunk és nem

is lehettünk felkészülve. De hogyan tud ennek megfelelni a szervezet, hogyan tudnak

megfelelni a parancsnokok, ha ehhez hiányzott a tapasztalat, a párbeszéd? Nos, ezt a

párbeszédet szeretnénk újjáépíteni úgy a humánerõforrás, mint a technológiai fejlesz-

tés érdekében. Ehhez a munkához szeretne a Magyar Hadtudományi Társaság keretet

biztosítani, illetve felajánlani azt a szürkeállományt, amit a 600 fõs tagság képvisel.

A Társaság létének akkor és csakis akkor van értelme, ha használni tud a Magyar

Honvédségnek, a magyar társadalomnak. Szeretnénk, ha ez a mai tanácskozás a kez-

dete lenne ennek a folyamatnak. Szeretnénk, ha mûhelymunkák kezdõdnének, folyta-

tódnának, ahol az itt felvetett vagy felvetendõ kérdéseket vinnénk tovább. E gondola-

tok jegyében kívánt jó munkát a mai konferencia elõadóinak és közremûködõinek.
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