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Oroszország, mint a világgazdaság és a nemzetközi kapcsolatok meghatározó
szereplője, jelentős gazdasági, politikai és geostratégiai átalakuláson megy keresztül a
hidegháború óta. Oroszország geopolitikai attitűdjének várható alakulása, transzformációjának
kérdései és stratégiai környezetének változásai kihívások elé állítják az egész euro-atlanti
térséget, így a kérdéskör vizsgálata megkerülhetetlen a magyar Nemzeti Biztonsági Stratégia
szempontjából.
A téma nemzetközi súlyára való tekintettel a MH Hadkiegészítő, Kiképző és Felkészítő
Parancsnokság HVK Tudományos Kutatóhely (HVK TKH) - együttműködve a Nemzeti
Közszolgálati Egyetemmel - konferenciát szervez a tudományos kutatók, a minisztériumok és
a fegyveres testületek szakértői számára az aktualitások és a legfrissebb kutatási eredmények,
az esetlegesen felmerülő ellentmondások és következtetéseik megvitatására. A konferencia
további célja egy, Oroszország transzformációs kérdéseivel foglalkozó nemzetközi kutatói
hálózat megteremtése.
A konferencia hivatalos nyelve a magyar, a külföldi előadók angol nyelvű
prezentációinak szinkrontolmácsolása biztosított.
Konferencia panelek:







Az orosz katonai reform irányai, stratégiai alapjai, hatékonysága, fenntarthatósága;
Oroszország geopolitikai érdekérvényesítő képességeit meghatározó társadalmi,
gazdasági, politikai, tényezők;
Az ország gazdasági fejlődését meghatározó belső és külső folyamatok;
Oroszország valós gazdasági helyzete és teljesítőképessége;
Az orosz politikai rendszer struktúrája, működése, alapvető mintázata;
A politika és a társadalom viszonya;

A fenti kutatási területeken kívül eső témajavaslatokat is várunk, melyek befogadásáról
a Szervezőbizottság dönt.
Előadás tartására a szerzők 300-500 szavas angol és magyar nyelvű absztrakt, egy rövid
CV és a csatolt jelentkezési lap benyújtásával jelentkezhetnek a hvk.tkh@hm.gov.hu e-mail
címen. Az absztraktok leadásának határideje 2019. március 08.

További információ: Miletics Péter tanácsos, HVK TKH vezető kutató
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