
Mindenkinek

a Mindenki Hadtudományáról

A Magyar Hadtudományi Társaság (MHTT) Alapszabálya megfogalmazza a Társaság

rendeltetését az alábbiak szerint: „… a védelmi képesség fenntartása érdekében végzett

társadalmi tevékenység összefogása”. A részletesebb kifejtés pedig ezt mondja: „… a hadtu-

domány és más kapcsolódó tudományágak iránt érdeklõdõ… személyek összefogása; a hadtu-

domány fejlõdésének szolgálata; a tudományos eredmények gyakorlatban való alkalmazásának

segítése”.

Az Alapszabályt értelmezve megállapíthatjuk, hogy Társaságunk egyik legfon-

tosabb feladata a szélesen értelmezett hadtudomány kutatási eredményeinek közzé-

tétele, eljuttatása a társadalom (ezen belül a védelmi szféra) érdeklõdõ rétegeihez.

A tudomány önmagában ugyanis kevéssé tudja kifejteni áldásos hatását, ha meg-

marad egy nagyon szûk csoport (szélsõséges esetben néhány tudós) „zártkörû” ered-

ményének. Akkor válik igazán dinamizáló erõvé, ha sikerül közkinccsé tennünk.

Fenti megállapítások természetesen a hadtudományra is érvényesek. Éppen

ezért kerül tevékenységünk fókuszába a kiadványok gondozása, a különféle tanács-

kozások (konferenciák, szemináriumok, kerekasztal-beszélgetések stb.) rendezése,

és nem utolsó sorban, a Mindenki Hadtudományához hasonló, úgynevezett szabad-

egyetemi jellegû elõadás-sorozatok szervezése. (Az elõadás-sorozat tételes listáját

lásd jelen cikk végén.) Rendeltetésük egy és ugyanaz: közkinccsé tenni a (had)tudomá-

nyos eredményeket.

Jelenleg a Magyar Hadtudományi Társaság három elõadás-sorozat gazdája

önállóan vagy más szervezetekkel, intézményekkel együttmûködésben. A követke-

zõkben ezeknek a rendezvényeknek a jellemzõit hasonlítom össze attól a szándéktól

is vezérelve, hogy „tiszta vizet öntsek a pohárba”. A nem kellõen tájékozott kollégák

ugyanis olykor keverik mind a megnevezéseket, mind a tartalmakat.

A Társaság „külsõ” megjelenését tekintve szerintem a legjelentõsebb az a 2011

márciusában indult sorozat, amelyet akkor – éppen a széleskörû érdeklõdésre

számítva – elneveztünk Mindenki Hadtudományának. Több mint egy évtizeddel korábban

már volt egy hasonló kezdeményezése a Hadtudományi Társaságnak, akkor még

a Kiss Károly Hadtudományi Klub keretében, ugyancsak a Honvéd Kulturális

Központ bázisán. Annak a korábbi elõadás-sorozatnak az volt a sebezhetõ pontja,

hogy heti egy elõadásra vállalkozott. Ezt a vállalást eleinte képesek voltunk teljesíteni

elõadókkal, témákkal és érdeklõdõ közönséggel is, de idõk során a rendezvények
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fokozatosan elveszítették vonzerejüket (és közönségüket), a sorozat ellaposodott,

végül abbamaradt.

Figyelembe véve az elõzmények tapasztalatait, 2011-ben a Társaság vezetése

abban állapodott meg a Kulturális Központ vezetõivel, konkrétan Szászvári Lajos

ezredessel, hogy kísérleti jelleggel havi egy alkalommal indítjuk a sorozatot. Mind-

járt meg is beszéltük, hogy a nyári hónapok kivételével minden „aktív” hónap

második csütörtökjén, 17 órakor kezdõdnek az elõadások, amelyek idõtartamát egy

szûk órában, a kérdésekkel, hozzászólásokkal és válaszokkal együtt mintegy másfél

órában határoltuk be. (A szabadegyetem elnevezés akkor még nem merült fel, fokoza-

tosan került be a köztudatba.) A Társaság vállalta a program összeállítását, a témák

megbeszélését, az elõadók felkérését, maguknak az elõadásoknak a megszervezését, a

Honvéd Kulturális Központ pedig a háttér biztosítását, tehát a terem és a technikai

felszerelés biztosítását. Az elsõ években a Gobelin-teremben zajlottak a rendezvények.

2011 augusztusában értékeltük az elsõ tapasztalatokat. A megbeszélésen a Kultu-

rális Központ részérõl Gulácsi Antal és Szabados Csilla vett részt, az MHTT részérõl

jelen cikk írója és Csontos András, a felügyelõ bizottság elnöke. Ezen a megbeszé-

lésen a folytatás mellett döntöttünk. Szóba került vidéki elõadások megszervezé-

sének lehetõsége is, de végül ilyenekre nem került sor. Az elõadók honoráriuma

érdekében levelet fogalmaztunk meg a Kulturális Központ igazgatójának, de a

kérdés függõben maradt majd lekerült a napirendrõl.

A kezdeti idõszak egyik sajátossága volt, hogy sikeresen próbáltunk építeni az

akkor frissen megalakult Ludovika zászlóalj személyi állományára. Ismételten adtam

tájékoztatást zászlóalj-sorakozón a Mindenki Hadtudománya sorozat mibenlétérõl,

programjáról, ösztönözve a tisztjelölteket az elõadások látogatására. Ugyancsak

zászlóalj-sorakozón adtam át jutalom-könyveket a legaktívabb tisztjelölteknek, akik

közül többen az egyetem elvégzése után is megjelentek a rendezvényeken. Sajnos, a

zászlóalj aktivitása fokozatosan csökkent, és végül elérte a nulla szintet.

A témák kiválasztásában a kezdetektõl arra törekedtünk, hogy azok a hadtudo-

mány minél szélesebb spektrumát átfogják. (A teljesség kedvéért jelen áttekintés

zárásaként felsorolom az eddig napirenden szerepelt témákat, az Olvasó meggyõ-

zõdhet, mennyire volt sikeres a törekvésünk.) Gyorsan meghonosodott az elképzelés,

hogy az egyes szakosztályok éves beszámolójukban megadták azokat a témákat,

amelyekbõl a szervezõk válogathattak. (Ez a mai napig élõ gyakorlat.) Ugyanakkor

egyéni kezdeményezéseknek is teret adtunk: ha valaki megkereste a szervezõket

egy épkézláb ötlettel, igyekeztünk „helyet szorítani” az önként jelentkezõ elõ-

adónak. Az elõadás-sorozat népszerûsítésének egyik fontos elemeként a következõ

félév tematikáját mindig idõben állítottuk össze ahhoz, hogy megjelenhessen a

Hadtudomány címû folyóirat elõzõ félévi utolsó számában (például a 2020. év tavaszi

programját a folyóirat 2019 végén megjelenõ számában ismertetjük, jelen áttekin-

téssel egy idõben). Párhuzamosan a program felkerült, illetve felkerül a honla-

punkra is.

Természetesen a Hadtudományi Társaság által kiválasztott szakértõk elõadásai

belekerültek a Kulturális Központ havi rendszerességgel megjelenõ programfüze-

teibe is, ami további lehetõséget jelentett a Társaságról kialakult kép színesítésére.

A Központ minden elõadáshoz megtervezett egy plakátot, amelyet általában mi is
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elõre megkaptunk. A rendezvényekrõl nagyon gyakran jelentek meg fényképekkel

illusztrált ismertetések a honvédelem.hu honlapon.

A látogatottság az elsõ években változatosan alakult. Elõfordult, hogy a megje-

lentek száma nem haladta meg a tizenötöt, de olykor elérte a harmincat is. Fokoza-

tosan vált a rendezvény-sorozat közismertté és közkedveltté. Ehhez segítséget nyúj-

tott az a gyakorlat, hogy (majdnem) minden alkalommal jelenléti ívet adtunk körbe,

egy névsort a korábbi látogatók neveinek és e-mail címének feltüntetésével, valamint

a kéréssel, hogy az új látogatók iratkozzanak fel és ugyancsak adják meg e-mail

címüket is. Az ily módon egyre bõvülõ névsort pedig arra használtuk, hogy néhány

nappal az aktuális rendezvény elõtt egy körlevélben hívjuk fel az érdeklõdõk

figyelmét a Mindenki Hadtudománya soron következõ elõadására. Meg még arra is

használtuk – körülbelül az elõadás-sorozat harmadik évétõl –, hogy a legaktívabb

látogatók igyekezetét és szorgalmát egy oklevéllel ismerjük el, amelyet a Honvéd

Kulturális Központ igazgatója és a Magyar Hadtudományi Társaság elnöke (vagy

örökös tagja), tehát a két társ-szervezõ képviselõje írt alá.

A névsor egyre bõvült, az évek során meghaladta az ötszáz fõt, és lassan kezel-

hetetlenné vált. Ezért egy-egy egyetemi év zárásakor körlevélben kérdeztem meg

azokat, akik az adott évben egyetlen elõadást sem látogattak: fenn kívánják-e tartani

„helyüket” a listán? Akik nem válaszoltak igennel, azokat töröltem a listáról. Jelenleg

a névsor több mint 200 személyt tartalmaz, mindig akadnak újak, és persze rend-

szeres a lemorzsolódás is.

Körülbelül 2015-re a látogatottság mintegy negyven-ötven fõ körül stabilizáló-

dott. A szabadegyetemi jellegû rendezvény-sorozat szervesen beépült a Kulturális

Központ mindenkori programjába, egyértelmûen sikeres program-elemként.

2016-ban aztán „kinõttük” a Gobelin-termet, már pótszékeken sem fértek el az érdek-

lõdõk a korábbi helyszínen, és a sorozat átköltözött a tágasabb Pódium-bárba. Az

utóbbi években alig-alig fordult elõ olyan eset, hogy a jelenlévõk létszáma ne érte

volna el az ötven fõt.

Engedtessék meg nekem, hogy idézzek néhány sort Katona M. István nyugállo-

mányú alezredes 2019-ben megjelent A kultúra szolgálatában címû mûvébõl (alcíme:

A Honvéd Kulturális Központ története 1979–2019): „A szintén sikeres Mindenki hadtudo-

mánya szabadegyetemi elõadásokat elsõsorban aktív és nyugállományú katonák, a Nemzeti

Közszolgálati Egyetem hallgatói, valamint a hadtudomány iránt érdeklõdõ civilek látogatják.

A… programot a Magyar Hadtudományi Társasággal közösen szervezik. Terítékre kerülnek a

hadtudomány és a hadtörténelem kialakulásával, fejlõdésével kapcsolatos témák, több alka-

lommal is vizsgálták az elmúlt évszázadok geopolitikai és geostratégiai modelljeit, fegyver-

nemek és haderõnemek fejlõdését. Emellett számos aktuális hadtudományi és biztonságpoli-

tikai kérdést igyekeztek megvilágítani.”

Az elõadás-sorozat bõ nyolc éve alatt egyetlen egyszer sem maradt el rendez-

vény. Mindössze két esetre emlékszem, amikor az utolsó pillanatban kellett –

váratlan akadályozó tényezõ miatt – témát, és vele együtt elõadót „cserélni”. A 2019

õszi hónapjaira tervezett elõadások nagy részét viszont menetközben mi magunk

módosítottuk, „NATO-sítottuk”, tekintettel az aktuális jubileumokra, a Szövetség

megalakulásának 70. és Magyarország NATO-tagságának 20. évfordulójára.

(Az eredetileg beütemezett témákat átszerveztük 2020 elsõ félévére.)
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A Magyar Hadtudományi Társaság tehát sikeresen újította meg és új név alatt

folytatta a Kiss Károly Hadtudományi Klub által jóval korábban szervezett rendez-

vény-sorozatot, átvette a klub ilyetén szerepét. Ugyanakkor azonban a Kiss Károly

klub is törekedett a megújulásra, és a hagyomány tisztelete is kötelezett bennünket

arra, hogy ne fosszuk meg funkcionális szerepkörétõl a Társaság 1983-ban alakult

jogelõdjét. Ezt a célt szolgálta és szolgálja ma is a második elõadás-sorozat.

A 2010-es évek elején a Magyar Hadtudományi Társaság egy sor együttmûkö-

dési megállapodást írt alá különbözõ intézményekkel (például a Magyar Rendészet-

tudományi Társasággal vagy a Felderítõk Társaságával). Egy ilyen együttmûködési

megállapodás született az NKE Hadtudományi és Honvédtiszt-képzõ Karának

könyvtárával is, ráadásul háromoldalú megállapodás, mert az együttmûködéshez

csatlakozott az egyetem Biztonságpolitikai szakkollégiuma is. A megállapodás szelle-

mében és betûjének megfelelõen a Kiss Károly Hadtudományi Klub rendezvényeit

ettõl kezdve három szervezeti egység menedzselte felváltva, éves rotációban:

a Társaság Biztonságpolitikai Szakosztálya, illetve Nemzetbiztonsági Szakosztálya,

valamint a már említett Biztonságpolitikai szakkollégium. Az infrastruktúrát

(a Tudós Kávézó elnevezésû helyiséget és a számítógépes-vetítõs hátteret) a könyvtár

biztosította.

A rendezvényeket minden hónap utolsó szerdáján, 15.30-kor tartottuk (ha

semmi nem jött közbe). Kivételt képeztek a téli vizsgaidõszak hónapjai (december-ja-

nuár) valamint a nyári vizsgaidõszak és a szabadságolás hónapjai. Ilyen módon

átlagban évi hét témát tudtunk megvitatni. (Ezzel már azt is elárultam, hogy nagy

reményeket fûztünk az egyetemi hallgatók rendszeres részvételéhez, beleértve

egyébként a Ludovika zászlóaljat is.) És természetesen a klub rendezvényei teljes

mértékben nyitva álltak a Társaság – és nem csupán a két közvetlenül érintett szak-

osztály – minden tagja elõtt.

A lebonyolítás módja nagyon hasonlított a Mindenki Hadtudománya elõadá-

saira: 45–50 perces elõadásokat követett a kérdések, válaszok, hozzászólások, kiegé-

szítések 20–40 perces idõszaka.

Meg kellett azonban állapítanunk, hogy a látogatottság nem a várakozása-

inknak megfelelõen alakult. A tisztjelöltek eleve nem tanúsítottak érdeklõdést, és

fokozatosan visszaesett a Biztonságpolitikai Szakkollégium aktivitása is. A Hadtudo-

mányi Társaság szakosztályai lényegében érdektelennek bizonyultak, illetve csak

szórványosan jelentek meg a rendezvényeken (annak ellenére, hogy esetenként

szerény büfét is tudtunk biztosítani). Az alacsony létszám miatt visszahúzódtak az

elõadók is, illetve neves személyiségeket nem igazán mertünk meghívni.

Felmerült a gondolat, hogy próbáljuk meg szervezetten bevonni a valamikori

együttmûködési megállapodásba az egyetem Nemzetbiztonsági Szakkollégiumát,

de ennek intézményes kereteit végül nem teremtettük meg. A 2019 tavaszán hiva-

talba lépett új Intézõ Bizottság amellett foglalt állást, hogy új megállapodást kell

aláírni a könyvtárral, de csak a Hadtudományi Társaság szakosztályainak bevoná-

sával.

Viszont éppen a 2019. szeptember 25-ei rendezvény szolgált egy újítással, amely

az elõadó, Porkoláb Imre ezredes (a Társaság egyik elnökhelyettese, a Biztonságpoli-

tikai szakosztály tagja) elfoglaltságának volt köszönhetõ. A kutatás-fejlesztés és innováció
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témakörében ugyanis máshová is kapott meghívást, és javasolta, hogy a másik

meghívó fél csatlakozzon a Kiss Károly Klubhoz. Így történt, hogy ezen a rendezvé-

nyen a saját meghívottainkon kívül részt vett a Magyar Katonai Logisztikai Egyesület

tucatnyi tagja is. Az újítás mindannyiunknak megtetszett, és úgy döntöttünk, hogy a

jövõben a Klub rendezvényeirõl elõzetes tájékoztatást kap a Katonai Logisztikai

Egyesület is.

Végül a harmadik elõadás-sorozat nagyobb múltra visszatekintõ testvéreinél

jóval fiatalabb (azt is mondhatnám, hogy a Mindenki Hadtudománya rendezvény-

sorozat kisöccse). Ráadásul lokális kezdeményezés keretében született, a kõbányai

önkormányzattal kialakult együttmûködés egyik megnyilvánulási formájaként.

Történt ugyanis, hogy a polgármesteri hivatal pozitívan fogadta a Társaság kezde-

ményezését, és tekintettel a kerületben szép számmal megtalálható nyugállományú

katonára, helyet biztosított a mûvelõdési házban elõadásaink számára. (A történelmi

hûség kedvéért elárulom, hogy a kezdeményezés eredetileg Kocsis László tagtár-

sunk, a Légierõ Szakosztály tagjának nevéhez fûzõdik.)

A „kõbányai” sorozatban is a hadtudomány szélesen értelmezett témaköreibõl

tartottak szakértõink – a másik két sorozathoz hasonló struktúrájú – elõadásokat.

Ezek többségérõl rövid összefoglalókban számoltak be a Budapesten és Pest megyében

szolgáltató Centrum 10 Tv valamint a kerületi Kõbánya Tv. A hallgatóság részére

minden alkalommal a Hadtudomány címû folyóirat korábbi számaiból biztosítot-

tunk elvihetõ példányokat.

Kicsit zavaró módon a 2017 óta rendszeresen megszervezett elõadások összefog-

laló elnevezése megtévesztõre (összetéveszthetõre?) sikeredett, ugyanis a Hadtudo-

mány Mindenkinek névvel vívta ki helyét a kõbányai kulturális intézmények program-

jában. Éppen ezzel szolgált rá a jelen cikk elején megfogalmazott elképzeléshez,

miszerint érdemes mindhárom elõadás-sorozat jellemzõivel tisztába jönnünk. És még

inkább érdemes látogatnunk is az ismertetett rendezvényeket.

Nagy László
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A Mindenki Hadtudománya címû

szabadegyetemi elõadás-sorozat programjai 2011–2019 között

2011

Az elõadás címe Elõadó(k)

Március Az információs hadviselés
Haig Zsolt mk. ezredes és

Kovács László mk. alezredes

Április A hadtudomány új kutatási irányai Nagy László ny. ezredes

Május
A pszichológiai hadviselés és

a hadtudomány
Bolgár Judit ny. ezredes

Október
Az ûrkutatás és a hadtudomány – a világûr

katonai felhasználása
Szabó József ny. vezérõrnagy

November
A közel-keleti régió jelenlegi

biztonságpolitikai értékelése
Kis-Benedek József ny. ezredes

December
A robothadviselés jelene és jövõje – tények

és dilemmák
Ványa László mk. alezredes

2012

Január
A NATO és Oroszország kapcsolatainak

hatása a nemzetközi biztonságra
Nagy László ny. ezredes

Február
A magyar részvétel tapasztalatai

az afganisztáni misszióban
Boldizsár Gábor ezredes

Március
Közép-Ázsia és a Sanghaji

Együttmûködési Szervezet
Nagy László ny. ezredes

Április
A NATO 2010. évi stratégiai

koncepciója
Szenes Zoltán ny. vezérezredes

Május
Az EU biztonságpolitikai

szerepvállalása
Tálas Péter

Szeptember
A modern fegyveres küzdelem humán

vonatkozásai, a katonai hivatás sajátosságai
Krizbai János ny. ezredes

Október
A katasztrófa-védelem aktuális

problémái Magyarországon
Muhoray Árpád pv. vezérõrnagy

November A NATO partnerségi kapcsolatai
Siposné Kecskeméthy Klára

ezredes

December
A nemzetközi biztonság és

a Kínai Népköztársaság
Rácz Lajos ny. ezredes

2013

Január
A magyar részvétel tapasztalatai

a békemissziókban, Grúzia
Székely György alezredes

Február
A kulturális antropológia szerepe

a katonai feladatok végrehajtásában
Kolossa Sándor ny. alezredes

Március Közszolgálat és etika Gligor János ny. alezredes

Április Magyar részvétel afrikai békemissziókban Besenyõ János alezredes

Május
A modern háború sajátosságai – III. világ-

háborús teóriák
Szenes Zoltán ny. vezérezredes
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Szeptember
Milyen lesz a világ 2030-ban – biztonság-

politikai trendek
Kis-Benedek József ny. ezredes

Október A mûveleti logisztika idõszerû kérdései Baráth István dandártábornok

November
Harckocsik szerepe a modernkori

hadviselésben
Turcsányi Károly ny. ezredes

December
Pilóta nélküli repülõgépek katonai

alkalmazása
Makkay Imre ny. ezredes

2014

Január
A katonai és védelmi infrastruktúra

aktuális kérdései
Kovács Ferenc ny. mk. ezredes

Február Kína, a feltörekvõ nagyhatalom Nagy László ny. mk. ezredes

Március
Új elemek az orosz katonai stratégiai

gondolkodásban
Deák János ny. vezérezredes

Április
Honvédelem 2014 – Pártpolitikai

programok a haderõ-átalakításról
Szenes Zoltán ny. vezérezredes

Május
Az elsõ világháború kitörésének

100. évfordulója
Kovács Vilmos ezredes

Szeptember
Az afrikai (Mali) EUTM misszió

katona-orvosi tapasztalatai
Kiss Adrienn o. fõhadnagy

Október
Harci helikopter-e a felfegyverzett

helikopter?
Óvári Gyula ny. ezredes

November
A légideszantok modernkori alkalmazása

a légi gépesítés tükrében

Turcsányi Károly ny. mk. ezredes,

Hegedûs Ernõ mk. õrnagy

December
Katonai repülõgépek összehasonlítása

mérnöki szemmel
Kavas László mk. alezredes

2015

Január
Az I. világháború haditengerészeti

hadviselése
Solymos András ny. mk. alezredes

Február A vegyifegyverek leszerelésének kérdése Meglécz Miklós ny. ezredes

Március
Az al-Kaida és a globális dzsihád

új tendenciái
Kis-Benedek József ny. ezredes

Április A NATO átalakuló partnerkapcsolatai
Siposné Kecskeméthy Klára

ezredes

Május
Az MH humánerõforrás-gazdálkodása

a rendszerváltástól napjainkig
Hegedûs Henrik ny. alezredes

Szeptember

A második világháború befejezésének

évfordulója – stratégiai végelszámolás

az európai hadszíntéren

Számvéber Norbert

Október
Implóziós detonáció – lehetõség a robbanó

harcanyagok hatékonyságának növelésére
Molnár László

November
Az EBESZ

kézi- és könnyûfegyver-koncepciója
Szatmári László alezredes

December
A háború antropológiája – törzsek

háborúja, gerilla-háború
Jobbágy Zoltán alezredes
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2016

Január
A tüzérség avagy jelenkorunk

fõnix-madara
Gulyás Géza alezredes

Február A magyar katonai szaknyelv megújítása
Mezõ András alezredes,

Bakos Tamás õrnagy

Március

A személyi kiegészítés az állandó hadse-

regek korától a tömeghadseregek

kialakulásáig – 1648–1870

Turcsányi Károly ny. mk. ezredes,

Molnár Gábor

Április
Geoinformációs támogatás

a Magyar Honvédségben
Tóth László mk. ezredes

Május

Robotrepülõgépek: az olcsó mûcéltól

a (halálosan) megbízható csapásmérõ

eszközig

Palik Mátyás mk. ezredes

Szeptember Elsõ világháborús évfordulók Kovács Vilmos ezredes

Október
A kritikus infrastruktúra,

mint korunk aktualitása
Kovács Ferenc ny. mk. ezredes

November
A készülõ Hadtudományi Lexikon és

a magyar hadtudomány jelenlegi helyzete
Nagy László ny. mk. ezredes

December Légijármûvek vészelhagyási lehetõségei Óvári Gyula ny. mk. ezredes

2017

Január Európa terror-fenyegetettsége Kis-Benedek József ny. ezredes

Február A Sanghaji Együttmûködési Szervezet Nagy László ny. mk. ezredes

Március
Fegyvernemek és alkalmazásuk az

elöltöltõ fegyverek korában
Turcsányi Károly ny. mk. ezredes

Április
Geopolitikai gondolkodás és geopolitikai

modellek a 21. században
Szilágyi István

Május
Zrínyi-Újvár feltárásának térképészeti

munkái
Kállai Attila alezredes

Szeptember

A Magyar Honvédség Hadkiegészítõ,

Felkészítõ és Kiképzõ Parancsnoksága,

és amivé válhat

Takács Attila dandártábornok

Október Irányított energiájú fegyverek Ványa László mk. ezredes

November
Az Észak-atlanti Szövetség egységes

légvédelmi rendszere
Tömböl László ny. vezérezredes

December
Globális édesvíz-szûkösség és az ebbõl

eredõ konfliktusok
Kaiser Ferenc

2018

Január Magyar katonai repülõk Afganisztánban Koller József dandártábornok

Február Nagyhatalmi pengeváltás a Közel-Keleten Kis-Benedek József ny. ezredes

Március

A magyar parlamenti pártok választási

programokban megfogalmazott védelem-

politikai elképzelései

Szenes Zoltán ny. vezérezredes

Április
Haditechnikai kutatás-fejlesztés –

van-e jövõje?
Ráth Tamás ny. mk. ezredes

Május Európa válaszúton – az integráció kérdései Tálas Péter
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Szeptember Afganisztán kibontakozási esélyei Wagner Péter

Október
A nagyhatalmak haditengerészete az

elöltöltõ fegyverek korában, 1648–1866
Turcsányi Károly ny. mk. ezredes

November Oroszország mint globális szereplõ
Tömösváry Zsigmond

ny. dandártábornok

December
Ûrrepülõgépek és ûrállomások katonai és

polgári alkalmazása
Óváry Gyula ny. mk. ezredes

2019

Január
A Honvéd Határõrség felállítása és

tevékenysége 1945–1950 között

Fórizs Sándor

ny. r. dandártábornok

Február
A nagyvárosokban folytatott irreguláris

harc elmélete, történetisége és tanulságai
Forgács Balázs százados

Március A katasztrófavédelem mûveleti lehetõségei
Muhoray Árpád

ny. pv. vezérõrnagy

Április
A NATO 70 éve,

Magyarország 20 éve a Szövetségben

Siposné Kecskeméthy Klára

ezredes

Május
Az amerikai–orosz viszony: új fegyverke-

zési hajsza?
Nagy László ny. mk. ezredes

Szeptember
A NATO megalakításának körülményei

(az eredeti cím ugyanaz, mint az áprilisi elõadásé)
Tömböl László ny. vezérezredes

Október
A NATO bekapcsolódása a jugoszláv

válságsorozat kezelésébe
Nagy László ny. mk. ezredes

November A NATO és a válságkezelés
Isaszegi János

ny. mk. vezérõrnagy

December A NATO jövõje az évfordulók tükrében

Siposné Kecskeméthy Klára

ezredes,

Szenes Zoltán ny. vezérezredes
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