
Az MHTT elnökének zárszava

Amikor néhány hónappal korábban a levezetõ elnök úr ismertette a konferencia tervezett

programját, akkor valaki megkérdezte, hogy hány napra tervezik a konferenciát. Mindig

ügyelnünk kell arra, hogy ne próbáljunk meg túl sokat markolni, mert akkor semmit nem

tudunk fogni. Amit ma megtettünk, az csak az elsõ lépés volt. A téma aktualitását,

ti. a generációváltást a hadviselésben és az ahhoz kapcsolódó résztémákat mi sem igazolja

jobban, mint az, ami a mai tanácskozáson elhangzott. Mindegyik elõadásban benne volt,

hogy ezzel a témával foglalkozni kell. Nem feltétlenül szükséges, hogy egyetértsünk abban,

mit is kell érteni a megváltozott hadviselési formákon, de mindenképpen foglalkoznunk kell

ezekkel kérdésekkel. Számunkra az a fontos, hogy a Magyar Honvédség transzformációja

olyan módon menjen végbe, ami lehetõvé teszi, miszerint megfelelõ idõben és tartalommal

választ tudjunk adni az ország biztonságát érõ kihívásokra. Olyan hadseregre van

szükségünk, amely mindenkor eleget tud tenni a politika által meghatározott feladatoknak.

Ehhez hozzátartoznak a képességek, a haditechnikai eszközök, és legfõképpen a katona,

a hadsereg humán alkotórésze. Hiszen hiába vannak csodálatos eszközeink, bármit

elõállítani képes hadiiparunk, ha mindezt nem tudjuk alkalmazni, üzemeltetni ott és akkor,

amikor erre szükség van. Köszönöm az elõadóknak a Magyar Hadtudományi Társaság

vezetése nevében, hogy elvállalták a felkérést és megosztották velünk azokat a gondolatokat,

amelyeket a témában fontosnak tartottak. Ezt a konferenciát elsõ lépésnek szántuk,

mert úgy ítéljük meg, hogy ezekkel a témákkal foglalkozni kell, különben az idõ „elrohan

mellettünk”. Jelenleg a fejlesztéseket már nem a katonai védelmi tervezések diktálják,

hiszen azok inkább a civil életben zajlanak. Mi, katonák pedig azt keressük, hogy ezekbõl

mit és hogyan tudunk hasznosítani saját területünkön. Ezen ugyan változtatni

nem tudunk, de kellõ ráérzéssel kezelni tudjuk e helyzetet. Ehhez gondolkodnunk kell,

elõre kell látnunk még akkor is, ha a világban végbemenõ változások nagyon sokszor

nem prognosztizálhatóak. Ismételten köszönöm a szervezõknek a konferencia elõkészítését,

amelynek légköre, szellemisége beváltotta az ahhoz fûzött várakozásokat. Szeretnénk

folytatni a Magyar Honvédség transzformációja feltételeinek vizsgálatával kapcsolatos

elemzõ munkát és ebben a Társaság elkötelezett. Végezetül felajánlom államtitkár úrnak

azt, ami a Zrínyi 2026 programmal kapcsolatos beszerzésekhez, fejlesztésekhez,

értékelésekhez a Társaság mintegy 600 tagjában, 60 szakértõjében „benne van”.

A Társaság és annak tagjai által nap, mint nap végzett kutatások módot adnak arra,

hogy ilyen kérdésekhez kellõ felkészültséggel tudjunk hozzászólni.
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