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1, A szakosztály taglétszáma a 2019. 11.30-i állapotnak megfelelően 33 fő. A 2019-ben 

felvett tagok száma 3 fő, amelyben nagy szerepe volt dr. Bányász Péter tagtársunknak, 

aki bár nem tagja szakosztályunknak, a fiatalok között toborzó munkát végzett.  

Törlését nem kérte senki, de a tagdíjfizetés tartós elmaradása miatt kizárásra került 

Bakosné, Zsoldos Katalin és Katona László. 

A vezetőség a jelentési időszakban nem került megújításra.  

Elnök: Dr. Kis-Benedek József 

Titkár: Simon László 

A tagság kormegoszlása (hozzávetőleges adat): 

35 év alatt: 8 

35-62 között: 18 

62 fölött: 7 fő. 

A 2019-ben megtartott szakosztály rendezvények száma 6. Tagjaink a központi 

rendezvények zömén részt vettek.  

A részvétel statisztikája: átlagban 20 fő (összevont szakosztály rendezvény esetében, de 

előfordult, hogy csak öten voltak a négy szervezet részéről (Biztonságpolitikai 

Szakosztály, Biztonságpolitikai Szakkollégium, Nemzetbiztonsági Szakosztály, 

Nemzetbiztonsági Szakkollégium). Meg kell jegyezni, hogy szakosztályunknál 

tapasztalható, hogy a fiatalok, akik vagy az egyetemi oktatásban, vagy a doktori iskolán 

tanultak, tanulmányaik befejezése után kevésbé, vagy egyáltalán nem vesznek részt a 

rendezvényeken. Ez főként azoknál tapasztalható, akik főállásban dolgoznak. A 

Biztonságpolitikai Szakkollégium részéről felmerült, hogy a rendezvényeinket át kellene 

helyezni a jelenlegi Zrínyi Kampusz Tudósklubjából a Ludovika kampuszra, mert oda a 

hallgatók könnyebben el tudnának jutni. Ezt az illetékes szakosztályokkal megbeszéljük.  
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2, A szakosztály 2019. évi tevékenységének középpontjában továbbra is a tagság 

érdeklődési körének megfelelő előadások, viták megtartása állt. Kiemelt figyelmet 

fordítottunk az évfordulós rendezvényekre. Konferenciát nem szerveztünk, de mások 

által szervezett konferenciákon részt vettünk, illetve előadást is tartottunk. Igyekeztünk 

aktuális, az érdeklődésre számot tartó témákat napirendre tűzni. Rendezvényeinket a 

2009-ben aláírt megállapodás szerint többnyire közösen szerveztük a Biztonságpolitikai 

Szakosztállyal, a Biztonságpolitikai Szakkollégiummal és a Nemzetbiztonsági 

Szakosztállyal. A rendezvényekre februártól májusig, illetve szeptembertől novemberig 

került sor. A mentorálási tevékenység keretében kapcsolatban állunk a Nemzetbiztonsági 

Szakkollégiummal, a Kiss Károly Hadtudományi Klub keretében. A Hadtudományi Kar 

Könyvtára a Tudós Klubot továbbra is biztosítja rendezvényeink helyszíneként. A 

rendezvényeket az aktivitás, érdeklődés és vita jellemezte. Igyekeztünk az oktatási 

tananyaghoz is kapcsolódó témákat kiválasztani. Az előadók kiválasztásakor igyekeztünk 

a fiatalok meghívására úgy, hogy a diplomamunkát készítők és a doktoranduszhallgatók 

is lehetőséget kapjanak előadások megtartására. Mindemellett törekedtünk a szakterületet 

legjobban ismerő előadók meghívására.  A meghívókat időben kiküldtük és minden 

esetben felkerült a Hadtudományi Társaság honlapjára, illetve a tagságot E-mailben is 

értesítjük.  

A beszámolási időszakban az alábbi témákban szerveztünk előadásokat:  

 

Hónap Előadás címe Előadó neve 

Február 70 éves a NATO. 

Válságban a Szövetség? 

Dr. Szenes Zoltán 

Március  Hogyan válhat  sikeresebbé 

a közép-európai védelmi 

együttműködés? 

 Dr. Csiki Tamás 

Május Az EBESZ válságkezelő 

tevékenysége Ukrajnában 

Dr. Szatmári László 

   

Szeptember A védelmi kutatás- Dr. Porkoláb Imre 
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fejlesztés és innováció 

nemzetközi és hazai 

trendjei, a hadviselésre 

és a szervezeti kultúrára 

gyakorolt hatása 

November Észak-iraki tapasztalatok, 

közel-keleti helyzetkép 

Dr. Dávid Ferenc 

December A védelemgazdaság 

struktúrájának matematikai 

modellezése különleges 

jogrend idején 

Dr. Kiss Dávid 

 

A szakosztály tagdíjfizetési fegyelme: a 33 nyilvántartott tagból 2019-ben az alábbi 

személyek nem fizettek tagdíjat a 2019. decemberi nyilvántartás szerint: Laufer Balázs, 

Sziroti Attila, Nagy Bianka, Margitics József, Kiss Álmos Péter, Margitics József,  

Csákány Edina, Szaládi Tamás. Továbbra is fontosnak tartom figyelmeztető jelzés 

küldését azoknak, akik nem fizettek tagdíjat, mert néhány tagtársunk feledékenységből 

nem fizet.   

 A szakosztály tagjai több publikációt jelentettek meg, főként katonai folyóiratokban. A 

szakosztályelnök előadást tartott az MHTT által szervezett Mindenki Hadtudománya 

előadás sorozatban a Stefánia Palotában, a X. kerületi Zrínyi Miklós Gimnáziumban, a 

GTSZ Társaságban, a Karc és a T rádiókban pedig kétheti gyakorisággal az MHTT 

képviseletében 25 perc műsoridőben biztonságpolitikai témákban szakértői véleményt 

mond.   

 

3, 2020-ban a Szakosztály igyekszik az aktuális témáknak megfelelő rendezvényeket 

szervezni a nyári hónapok és a téli vizsgaidőszak kivételével, havi gyakorisággal, a Kiss 

Károly Hadtudományi Klub keretében a megállapodásnak megfelelően. Más 

szakosztályok rendezvényén a tagság érdeklődési körének megfelelően vesz részt, a 

központi rendezvényre pedig ebben a jelentésben teszek javaslatot.    
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A 2020-as rendezvények kialakítása még folyamatban van, az első rendezvény időpontja 

február utolsó szerdája.  

A 2019-es évet illetően a szakosztály tevékenységében lényeges változás nem történt, a 

létszámot illetően kevés ingadozás tapasztalható, ugyanakkor az is megállapítható, hogy a 

Szakkollégiumokkal való együttműködés fiatalítást hozott a szakosztály életében is. A 

beszámolóban említett lemorzsolódás az egyetemről történő kiválásnak is tulajdonítható. 

A témákat illetően tapasztalat, hogy érdekes előadások nagyobb hallgatói kört vonzanak. 

Az is megállapítható, hogy szükség lenne az előremutatásra és nem a múltba való 

révedésekre. A fiatalokat inkább a jövő érdekli, illetve tanulmányaikat segítő témák 

tárgyalása.   

4, A Társaság 2020 évi központi rendezvényére a Haditechnikai és a Légierő 

Szakosztályokkal közösen a „Pilótanélküli légijárművek katonai, rendészeti és 

közszolgálati hasznosítási lehetőségei, drónelhárítás” elnevezésű konferenciát javasoljuk. 

Aktualitását adja az eszközök gyors terjedése, valamint a drónok alkalmazására 

vonatkozó magyar törvényi szabályozás elfogadása, várhatóan 2020 tavaszán. A 

tervezetet a beszámoló mellékleteként terjesztem fel.  

  

5, Központi elismerésre javaslom Dr. Jávor Endre ny. ezds-t, aki ugyan nem a mi 

szakosztályunk tagja, de kérésemre a Társaság nevében több alkalommal készített 

elemzést, amit a NATO Tanszformációs Parancsnokság részére küldtünk meg az MHTT 

nevében.  

 

A küldöttgyűlésre az alábbi személyeket javasoljuk: Simon László, Dr. Újházi Lóránd, 

Talián István.    

Melléklet: központi rendezvény tervezet 

 

Budapest, 2020. január 6.  

 

                                                                                      Dr. Kis-Benedek József 

                                                                                        szakosztály elnök,s.k. 


