Felhívás konferencia előadás megtartására
Társadalom és Honvédelem
Budapest, 2017. november 8-9.
Az állam területi szuverenitásának legfőbb letéteményese annak mindenkori
fegyveres ereje. A durkheimi társadalomszemlélet értelmében a béke tekinthető a
patológus állapotnak a társadalomban, a konfliktusok pedig a normálisnak. Ezért
ennek fényében minden országnak kiemelt figyelmet kell szentelnie fegyveres
erejére. A történelem során az államokat számos belső és külső hatás (kihívás) érte
– technikai, népesedési, gazdasági, stb. –, amelyek következményeként eltérő
mértékű és hatásfokú védelmi, valamint támadó képességre tettek szert. Európa
esetében megemlíthetjük a banderiális hadseregeket, a tömeghadsereget, vagy a
hivatásos, professzionális haderő létrejöttét.
A konferencia célja, hogy a honvédelem támogatottsága a civil lakosság
körében erősödjön, ezért olyan történelmi, társadalmi folyamatok feltárására
törekszik, amelyek hatással vannak a jelenkori magyar társadalomra, ezekre
igyekszik minél relevánsabb válaszokat adni. Bemutatja többek között a
professzionális haderőre történő áttérés következményeit, a toborzási rendszert, az
önkéntes tartalékos rendszert, a Honvédség társadalmi kapcsolatait, a hazafias,
honvédelmi nevelés feladatait, valamint a közösségi média térnyerését a honvédségi
kommunikáció során. A konferencia távlati célja, hogy a különböző területek művelői,
kutatói, szakemberei – legyenek azok katonák, vagy civilek – jobban megismerjék
egymás tevékenységét, annak a civil társadalomra gyakorolt hatását, és ezen
ismeretek fényében jobban, még összehangoltabban támogathassák egymás
munkáját.
A Honvéd Vezérkar Tudományos Kutatóhely a Magyar Tudományos Akadémia
Veszprémi Területi Bizottságának a Történettudományi Szakbizottságával
együttműködve konferenciát szervez, mely az alábbi főbb témák köré
csoportosítható:
Társadalmi elkülönülés
A fegyverforgatás professzionalizációjával kialakul a fegyverviselők csoportjának egy
sajátos normarendszere és szakmai szókincse. Az egyenruha integrál és fragmentál:
egyrészt viselőit uniformizálja, másrészt elválasztja a többségi társadalom egyéb
csoportjaitól. Különböző belső „szakterületek” – pl.: könnyű lövész, tüzérség,
harckocsizók – jöttek létre, amelybe a civil lakosság már nem képes oly mértékben
belelátni, mint korábban, ezáltal teremtve egy misztikus világot a kívülállók számára.
A Magyar Honvédség presztízsének alakulása
A társadalomban minden tevékenység rendelkezik egyfajta presztízzsel, amellyel a
közösség felruházza, így a katona is. Ezért a konferencia kitér a Magyar Honvédség
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Vesztes háborúk a magyar történelemben
A szimpózium számba veszi azon történelmi sokkhatásokat, vesztes háborúk
sorozatát – többek között a Rákóczi-szabadságharc (1703-1711), az 1848-as
szabadságharc, az I. világború, a II. világháború, valamint az 1956-os forradalom –,
amelyek hatást gyakoroltak a lakosságra és áttételesen annak fegyveres erejére.
A professzionális haderőre való áttérés
Magyarországon a tömeghadseregből a professzionális (hivatásos) haderőre való
áttérés számos változást hozott magával. Hazánk 2004-ben felfüggesztette a
kötelező sorkatonai szolgálat intézményét, fegyveres erőit szerződéses és hivatásos
katonákból szervezi. Az elmúlt több mint tíz év megmutatta az új szervezési elvek
előnyeit, de felfedte hátrányait is. A konferencia igyekszik feltárni a sorkatonai
szolgálat felfüggesztésének pozitív és negatív társadalmi, valamint katonai hatásait.
Toborzási rendszer
A konferencia kitér a jelenkori toborzási rendszerre, annak javuló hatásfokára és
nélkülözhetetlenségére, valamint azon kihívásokra, melyekkel a toborzók a jelenkori
magyar társadalomban szembesülnek.
Önkéntes tartalékos rendszer és a versenyszféra viszonya
Az önkéntes műveleti tartalékos rendszer felállítása nagy előrelépést jelent a haza
védelmi rendszerében. Ahhoz, hogy hosszútávon működőképes és fenntartható
legyen, meg kell nézni, hogy mely pontokat kell a későbbiekben optimalizálni a
hatékonyságnövelés érdekében. Például a versenyszféra milyen mértékben tolerálja
a behívásokat.
A Honvédség társadalmi kapcsolatai makro- és mikroszinten
A Magyar Honvédség mind a stratégiai, mind a harcászati szinten kapcsolatban áll a
társadalom szinte minden szegmensével. Stratégiai szinten a HM Társadalmi
Kapcsolatokat Koordináló Főosztály, harcászati szinten a CIMIC képesség
gondoskodik az összeköttetéséről.
Közösségi média megjelenése és hatása
A webes alapú modern kommunikációs eszközök - és azon belül is a közösségi
média - nagy hatással van korunk fiataljaira, akik a jövő haderőgerincét fogják
képezni, ezért megszólításuk az általuk használt csatornákon keresztül – pl.
Facebook, Twitter, Instagram, Tumblr – válik lehetővé, így eszközt adva a hazafias
nevelés és a toborzási rendszer számára.
PR és kommunikációs technikák a versenyszférában
A versenyszférában a piac diktálta igények miatt a szereplők a legmodernebb
technikák alkalmazására törekszenek, hogy termékeik, szolgáltatásaik a
fogyasztókhoz eljussanak. Ezen technikák figyelemmel kísérése a Honvédség

számára hasznos, mind a kifelé, mind a befelé történő kommunikáció, mind a
toborzás, mind pedig a humántőke (katona) megtartása során.
Magyar Honvédség a Mikrocenzus tükrében (társadalmi feedback)
A KSH lefolytatta a Magyar Honvédség társadalmi megítélésének „Mikrocenzus
2016” vizsgálatát, mely hasznos információkat nyújt a szervezet számára.
Honvédelmi nevelési programok
Azoknak a különböző oktatási programok, rendszerek, szervezetek, projektek
eredményeinek hatásainak bemutatása, melyek a fiatal generációk hazafias,
honvédelmi nevelését segítik elő, így lehetővé teszik, hogy a diákok betekintést
nyerjenek
a
honvédelemmel
kapcsolatos
ügyekbe,
könnyebben
bekapcsolódhassanak a honvédelem feladataiba.
Társadalmi ellenállóképesség/rugalmasság (national resilience)
A társadalom milyen mértékben képes egy megváltozott helyzethez alkalmazkodni,
például egy természeti katasztrófa okozta stresszhelyzetben mennyire tud
összefogni, legyen az akár a 2010-es vörösiszap katasztrófa, vagy a 2013-as
árvízvédelem.
Az Ideiglenes Biztonsági Határzár családokra gyakorolt hatása
Az Ideiglenes Biztonsági Határzár nemcsak az ország védelmében tevékenykedő
katonák számára jelent kihívást, hanem az őket nélkülöző családtagjaik számára is,
amely így visszahat a katonák teljesítményére.
Bár a konferenciát a Honvéd Vezérkar Tudományos Kutatóhely szervezi, de
annak témája hangsúlyozottan nem csak a katonai szakterületet fedi le.
Ellenkezőleg, a szervezők számítanak a különböző társadalomtudományok
művelőire, a közigazgatás és a politikai élet irányítóira, véleményformálókra,
egyetemi hallgatókra, fiatal tudósokra és karrierjük derekán álló kutatókra is. A cél új
és a szokványostól eltérő gondolatok bemutatása, vita kezdeményezése.
A szervezők ezúton hívják fel azon elméleti és gyakorlati szakemberek figyelmét,
akiknek érdeklődési köre vagy szakterülete valamilyen módon érinti a konferencia
témáját, hogy osszák meg kutatásuk eredményeit, tapasztalataikat vagy különleges
ismereteiket. Előadás tartására a szerzők egy 200-400 szavas magyar nyelvű
absztrakt – a Honvédségi Szemle formai követelményei szerint – és egy rövid CV
benyújtásával jelentkezhetnek. Az absztraktokat a hvk.tkh@hm.gov.hu e-mail címre
kérjük elküldeni.
Fontos dátumok és határidők:
2017. 09. 15.
2017. 09. 22.
2017. 09. 29.
2017. 10. 03.

absztraktok és CV-k beküldése
kiválasztott szerzők értesítése
szerzőknek hivatalos felkérő levél kiküldése
konferencia program megjelentetése

2017. 11. 01.
2017. 11. 8-9.
2018. 01. 12.
2018. 03. 01.

diasorok beküldése
konferencia
konferencia tanulmányok beküldése
konferencia kiadvány megjelentetése

A konferencia nyelve magyar.
A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Regisztrálni a hvk.tkh@hm.gov.hu email címen lehet.
További részleteket (konferencia programja, helyszíne, stb.) a kutatóhely honlapján
(http://www.hvktkh.hm.gov.hu/) fogunk közzétenni.

