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Budapest, 2017. május 9-10
Közel hét évtizeden át a NATO szövetség politikai kohéziója és katonai ereje
garantálta a nyugat számára kedvező világrendet. Ezt a világrendet most feltörekvő
államok és nem-állami entitások támadják agresszívan. Olyan eszközöket
alkalmaznak, amelyek ugyan távolról sem mondhatóak békésnek, de a hagyományos
háború küszöbét nem érik el. Grúzia veresége 2008-ban, a Krím Oroszországhoz
csatolása, a konfliktus Ukrajna keleti körzeteiben, Kína szigetépítése a Csendesóceánon, az „Iszlám Állam” szívóssága mutatja a “szürke zóna” kihívások sikerét.
Történelmi példák sora támasztja alá, hogy a konfliktus a szürke zónában korántsem
új jelenség. A történelmi tapasztalatok ellenére a modern nemzetállamok (de a NATO
szövetség is) nehezen tudják kezelni ezen kihívásokat, mert politikai és katonai
struktúráik és válságkezelési mechanizmusaik nemzetközi hagyományos
konfliktusokra optimalizáltak.
A Honvéd Vezérkar Tudományos Kutatóhely nemzetközi konferenciát szervez,
melynek célja megvitatni e jelenséget, a szürke zóna kihívások spektrumát, valamint
a lehetséges nemzetállami és szövetségi válaszokat. A téma három fő motívum köré
csoportosítható:
- A biztonsági környezet. Milyen irányba fog változni a biztonsági környezet a
következő 20 évben? Egy egyre szélesebb szürke zóna, több zavarral és
bizonytalansággal? Visszatérés a hagyományos háborúkhoz? Egy robotokkal
benépesített harctér? A fentiek keveréke? Teljes káosz? Hogyan tud az egyes
államok jogrendszere alkalmazkodni a szürke zóna kihívásokhoz? Hogyan tud a
nemzetközi jog lépést tartani a változásokkal?
- Politikai / társadalmi / közigazgatási válasz a kihívásra. Hogyan tud egy állam
(vagy szövetség) hatékonyan válaszolni egy szürke zóna kihívásra? Mi teszi az
államot támadhatóvá a szürke zónában? Hogyan tudja az állam csökkenteni
sebezhetőségét? Hogyan tudja megerősíteni polgári intézményeit és
közigazgatási struktúráját? Hogyan tudja növelni a társadalmi ellenállást és
állóképességet hibrid kihívásokkal, terrorizmussal, kíber-támadásokkal és hasonló
szürke zóna támadásokkal szemben?
- Katonai válasz a kihívásra. Hogyan lehet a fegyveres erőket felkészíteni, hogy
szembenézzenek a szürke zóna kihívásokkal és felülkerekedjenek? Hogyan tudja
egy szürke zóna támadás alatt álló nemzet magához ragadni a kezdeményezést?

Hogyan lehet elérni, hogy az állam fegyveres erői készen álljanak akár
hagyományos nemzetközi háború, akár szürke zóna, akár belbiztonsági kihívások
kezelésére? Mik a védelempolitikai, kiképzési és doktrínális követelmények?
Bár a konferenciát a Honvéd Vezérkar Tudományos Kutatóhely szervezi, de
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 21. századi biztonsági kihívásokkal kapcsolatos
gondolkodás formálása.
A szervezők ezúton hívják fel azon elméleti és gyakorlati szakembereket, akinek
érdeklődési köre vagy szakterülete valamilyen módon érinti a konferencia témáját,
hogy osszák meg kutatásuk eredményeit, tapasztalataikat vagy különleges
ismereteiket. Előadás tartására a szerzők egy 300-500 szavas angol nyelvű absztrakt
és egy rövid CV benyújtásával jelentkezhetnek. Az absztraktokat a
hvk.tkh@hm.gov.hu e-mail címre kérjük elküldeni.
Fontos dátumok és határidők:
2017. 02. 27.
2017. 03. 13.
2017. 03. 17.
2017. 03. 24.
2017. 04. 03.
2017. 05. 03.
2017. 05. 08.
2017. 05. 9-10.
2017. 05. 22.
2017. 07. 31.
2017. 11. 01.

absztraktok és CV-k beküldése
kiválasztott szerzők értesítése
szerzők megerősítik részvételi szándékukat
szerzőknek hivatalos felkérő levél kiküldése
konferencia program megjelentetése
diasorok beküldése
nemzetközi szerzők beérkezése
konferencia
konferencia következtetések és javaslatok megjelentetése
konferencia tanulmányok beküldése
konferencia kiadvány megjelentetése

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

