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Jegyzőkönyv 

A Magyar Hadtudományi Társaság Küldöttgyűléséről 

 

Küldöttgyűlés ideje:   2014. február 28. 9.00 

Küldöttgyűlés helye:   NKE Díszterem  

    1101 Budapest Hungária krt 9-11 

Résztvevők:   A csatolt jelenléti ív szerint (1. számú melléklet) 

 

A Küldöttgyűlést Nagy László, az MHTT elnöke nyitja meg, köszönti a jelenlévőket és 

megállapítja a Küldöttgyűlés határozatképességét.  

Az elnökség a levezető elnök személyére Király Lászlót javasolja.  

A Küldöttgyűlés egyhangúlag, ellenvélemény és tartózkodás nélkül Király Lászlót választja 

meg levezető elnöknek.   

Király László megköszöni a bizalmat és köszönti a megjelenteket. A következő ügyrendi 

határozatként a küldöttek egyhangúlag megválasztják jegyzőkönyv vezetőnek Kiss Petrát, a 

jegyzőkönyv hitelesítőinek Orbók Ákost és Felházi Sándort. 

A küldöttgyűlésen titkos szavazásra nem került sor, a nyílt szavazás eredményét a levezető 

elnök állapította meg.  

A levezető elnök a napirend szerinti kérdések megtárgyalása előtt megkéri a jelenlévőket, 

hogy egy perc néma felállással emlékezzenek meg Dr. Varga Imre mk. pv. ezredesről, az 

MHTT Polgári Védelmi Szakosztályának egykori elnökéről, aki a közelmúltban hunyt el. 
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Az ügyrendi kérdések lezárása után a levezető elnök az előzetesen írásban kiküldött napirend 

(2. melléklet) elfogadását kéri a küldöttektől.  

Más javaslat, illetve hozzászólás nem érkezik a jelenlévők részéről. A napirendet a küldöttek 

egyhangúlag elfogadták. 

A levezető elnök az első napirendi pont szerint felkéri a Társaság elnökét, Nagy Lászlót, hogy 

a kiküldött írásos beszámolóhoz (3. melléklet) tegye meg szóbeli kiegészítését. 

Nagy László röviden összefoglalja a Társaság 2013. évi beszámolóját, illetve említést tesz a 

2014. évi munkatervről és pályázati kiírásról. A részletes beszámoló – amelyet az intéző 

bizottság és az elnökség előzetesen megvitatott, korrigált és kiegészített – elérhető a Társaság 

honlapjáról, de a küldöttek előzetesen megkapták. 

Az elnök úr felszólalásában kiemeli a Társaság 2013-ban megtartott rendezvényeit (30 év 

a hadtudomány szolgálatában c. konferencia, Mindenki Hadtudománya c. rendezvénysorozat), 

a 2013-ban hét szervezettel aláírt együttműködési megállapodást (így jelenleg már 16 

megállapodás van érvényben), valamint Király László kezdeményezésére a Tanárky 

emlékhely létrehozását, amely a Tanárky-díjjal kitüntetettek adományaiból valósult meg. A 

Hadtudomány folyóirat az elmúlt évben az MTA Hadtudományi Bizottság és a Társaság 

közös kiadványává vált. A Társaság részt vesz a Vezérkarfőnök úr helyettesének 

kezdeményezése alapján 2014 szeptemberében megvalósuló katonai terminológiai 

konferencia előkészítésében, illetve a Társaság tagjai lehetőséget kaptak, hogy 

hozzászólásaikkal, javaslataikkal elősegítsék egy katonai terminológiai szótár összeállítását. 

Nagy László felhívja a megjelentek figyelmét, hogy a javaslatok megtételére 2014. március 

25-ig van még lehetőség. A Társaság mindkét folyamatban aktív szerepet kíván játszani. 

A 2013-as évben a Társaság egyik rendezvénye (egy humánpolitikai témakörű központi 

rendezvény) pénzügyi támogatás híján elmaradt, azonban az MHTT a 2014-es évben is 

napirenden tartja a rendezvényt és újra beadja (korrigált) pályázatát a rendezvény 

finanszírozására. 
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Az előzetesen megküldött éves beszámolóban nem szerepel a Katasztrófavédelmi Szakosztály 

beszámolója, ugyanis az későn érkezett be. Az elnök úr itt hívja fel a jelenlévők figyelmét, 

hogy négy szakosztály egyáltalán nem készített beszámolót az éves tevékenységéről. 

Az egyik szakosztály ismételten felvetette az ideiglenes tagság vagy póttagság, mint 

intézményesítendő kategória kérdését (nem ezzel a megnevezéssel). Azt a választ kapták, 

hogy ezt a tagsági jogviszonyt nem kívánják intézményesíteni, az MHTT minden 

rendezvénye nyílt, a szakosztály munkájába azt vonnak be akit szeretnének, és olyan 

ideiglenes jelleggel, amilyennel tetszik. 

A 2014-es munkatervre áttérve Nagy László két eseményt hangsúlyoz:  

1. Az első világháború 100. évfordulójára egy kibővített együttműködés keretében 

megvalósuló rendezvényt tervez a Társaság 2014-ben. A közreműködő szervezetek az 

NKE, az MTA Hadtudományi Bizottsága, a Debreceni Egyetem, a debreceni MH 5. 

Bocskai István Lövészdandár, az MHTT debreceni tagozata és a Hadtörténelmi 

Szakosztály, illetve a Hadtörténeti Intézet és Múzeum.  

2. A második nagyobb rendezvényre novemberben kerül majd sor. A konferencia témáját 

illetően azonban az elnökség részéről nem történt egyértelmű állásfoglalás, bár a 

munkatervben található felsorolás tekinthető prioritási sorrendnek is (tehát első helyen 

az aszimmetrikus hadviselés legújabb típusai téma szerepel). Fontos a mihamarabbi 

döntés ebben a kérdésben, ugyanis a központi rendezvényeket minden évben egy-egy 

szakosztály patronálja. Ennek megfelelően erre a Szárazföldi Műveleti illetve a Civil-

katonai Kapcsolatok Szakosztályokat kérjük fel.  

Az elnök úr örömmel tudatja, hogy a Mindenki Hadtudománya rendezvénysorozat az NKE 

tudományos munkatervében is helyet kapott, az őszi program is pontosításra került: 

Szeptember 11: Kiss Adrienn o. főhadnagy: Az afrikai (Mali) EUTM misszió katona-orvosi 

tapasztalatai 

Október 9: Óvári Gyula ny. ezredes: Harci helikopter-e a felfegyverzett helikopter? 
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November 13: Turcsányi Károly ny. mk. ezredes, Hegedűs Ernő mk. őrnagy: A légideszantok 

modernkori alkalmazása a légi gépesítés tükrében. 

 

December 11: Kavas László mk. alezredes: Katonai repülőgépek összehasonlítása mérnöki 

szemmel. 

Kiemelendő, hogy az előadások látogatói között mindig ott vannak a Ludovika zászlóalj 

képviselői is. 

A 2014-es pályázati kiírásban korrekció történt. A két utolsó helyen megjelölt témához a 

NATO és EU tagsággal kapcsolatos évfordulókat is beemelték a témakiírásokba. 

Nagy László köszönetet mond a 2013-ban pályázóknak. A Társaság Hadtudományi 

Lexikonnal kívánja jutalmazni azokat a pályázókat, akik nem kerültek díjazásra. A lexikonok 

átvehetők a Társaság irodájában. 

Elnök úr szintén köszönetet mond az adójuk 1%-át az MHTT számára felajánlóknak és a 

jövőben is erre bíztatja a Társaság tagjait. 

Megkezdődött egy kronológia adatainak összegyűjtése a Társaság életéről, a központi 

rendezvények címétől és időpontjától kezdve a tagdíj összegének alakulásán át a szervezeti 

egységek megnevezésének változásáig és elnökének személyéig. Addig kell ezeket az 

adatokat összeszedni, amíg az egyéni és a kollektív emlékezet rostáján ki nem hullanak. 

Mindenkinek módja lesz megismerni és javítani, kiegészíteni az adathalmazt, amelyet Németh 

András elnökhelyettes kezel. 

Az elnökség megbízásából a Magyar Hadtudományi Társaság elismerő oklevelet adományoz: 

Czene Grétának, Horváth Attilának, Huli Gábornak, Zámbó Péternek, Csuzda Norbertnek és 

Kolarovszki Zoltánnak. 

A levezető elnök a beszámoló és munkaterv feletti vitát megnyitja. Felszólalás, észrevétel 

nem érkezik. 
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A levezető elnök határozat meghozatalára kéri fel a Küldöttgyűlést a beszámolóról, beleértve 

a munkatervet is. A Magyar Hadtudományi Társaság 2014. évi Küldöttgyűlése egyhangúlag 

elfogadta az elnökség beszámolóját (az elnök szóbeli kiegészítésével együtt) és a 2014. évi 

munkatervet. (9. melléklet 1. számú határozat) 

 

A Küldöttgyűlés egyhangúlag elfogadja az elnökség javaslatát, és a szervezeti egységek által 

2014-ben visszaigényelhető keretösszeget az előző évi tagdíj-befizetés 25%-ában határozza 

meg. (9. melléklet  2. számú határozat) 

A második napirendi pontban az Alapszabály (4. számú melléklet) módosítását tárgyalják 

meg a küldöttek. Nagy László, a Társaság elnöke ismerteti a módosítás okát. Minthogy a 

törvényi előírások szerint a civil szervezeteknek bíróság elé kell terjeszteni az alapszabályukat 

érintő változásokat, nem szerencsés az MHTT esetében, hogy minden alacsonyabb rendű 

szabályzat az Alapszabály mellékletét képezi. Eszerint minden szabályzati módosítást bíróság 

elé kell terjeszteni. Az elnökség ezért azt a javaslatot teszi, hogy a Küldöttgyűlés vonja saját 

hatáskörébe a Társaság Szervezeti és Működési Szabályzata (SzMSz) feletti döntéseket és 

minden egyéb szabályzat annak mellékleteként kerüljön elfogadásra. Ezáltal a bíróság elé 

valóban csupán az Alapszabály módosításait kell majd felterjeszteni, minden mást az 

elnökség hagy jóvá. 

Mindezek megvalósítása érdekében szükség van arra is, hogy a Küldöttgyűlés módosítsa a 

2013. évi határozata végrehajtási határidejét, amely határozat az elnökség feladatául szabta, 

hogy még a 2013-as év folyamán tekintse át és szükség szerint korszerűsítse az MHTT 

működésének szabályzóit, az SZMSZ mellékleteit. 

A módosítások közül kiemelendő a vezető tisztségviselők hivatali idejének korlátozása, 

vagyis ugyanazt a pozíciót egy személy maximálisan három cikluson keresztül (3x3 évig) 

töltheti be.  
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Nagy László összefoglalásként hangsúlyozza, hogy ezekkel a módosításokkal a Társaság 

szabályzói hosszútávon működőképessé válnak. 

A levezető elnök megnyitja a vitát az Alapszabály módosításáról. Hozzászólás, javaslat nem 

érkezik. Király László ezt követően határozat meghozatalára kéri fel a Küldöttgyűlést.  

A Küldöttgyűlés az Alapszabályban javasolt módosításokat illetve az Alapszabályt egységes 

szövegbe foglalva egyhangúlag elfogadja. (9. melléklet  3. számú határozat) 

Harmadik napirendi pontként a Küldöttgyűlés megtárgyalja a Társaság Szervezeti és 

Működési Szabályzatát (5. számú melléklet). Nagy László kifejti, egy korábbi mulasztást 

pótol ezzel a Küldöttgyűlés, ugyanis ezt megelőzően csak az elnökség rendelkezett SzMSz-

szel. 

A Társaság elnöke kiemel néhány fontosabb pontot az előterjesztett SzMSz-ből:  

Új szakosztály minimum 10 fővel alakítható, meglévő szakosztályok pedig, amennyiben 

tagságuk 5 fő alá csökken, megszűnnek.  

Fontos a szakosztályok nyilvántartása. Egy személy csak egy szakosztálynak lehet tagja, de 

többen is tevékenykedhet. 

A szervezeti egységek nevükről saját hatáskörben döntenek, azonban nem vehetnek fel 

személyneveket (a későbbi viták elkerülése érdekében). 

A tagfelvételről a szakosztályok saját hatáskörükben döntenek. 

Ha egy szakosztály egymást követő két évben elmulasztja éves beszámolójának leadását, 

akkor az Intéző Bizottság kezdeményezi a szakosztálynál új vezetőség választását. 

Az elfogadásra javasolt SzMSz mintaként szolgálhat a többi szabályzó módosításához, 

amennyiben a Küldöttgyűlés elfogadja a felülvizsgálat határidejének kiterjesztését. 
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A levezető elnök megnyitja a vitát a Társaság Szervezeti és Működési Szabályzatáról. 

Hozzászólás, javaslat nem érkezik. Király László ezt követően határozatok meghozatalára 

kéri fel a Küldöttgyűlést.  

A Küldöttgyűlés egyetért az elnökség javaslatával és egyhangúlag elfogadja, hogy az MHTT 

működésének szabályzói (gazdálkodási szabályzat, Etikai Kódex stb.) az SZMSZ 

mellékleteként kerüljenek felsorolásra, jóváhagyásukat pedig az elnökség hatáskörébe utalja. 

(9. melléklet  4. számú határozat) 

A Küldöttgyűlés egyhangúlag elfogadja és jóváhagyja a Magyar Hadtudományi Társaság 

Szervezeti és Működési Szabályzatát (SZMSZ). (9. melléklet  5. számú határozat) 

 

A Küldöttgyűlés egyetért, és egyhangúlag elfogadja a 2013. évi határozata végrehajtási 

határidejének módosításával, és az elnökség feladatául szabja, hogy 2014-ben tekintse át és 

szükség szerint korszerűsítse az MHTT működésének szabályzóit, az SZMSZ mellékleteit. (9. 

melléklet  6. számú határozat) 

A levezető elnök rövid szünetet rendel el. 

A levezető elnök felkérte Gáspár Tamás gazdasági elnökhelyettest, hogy a 2013. évi 

közhasznúsági jelentéshez és a Társaság 2014. évi gazdasági tervéhez (6. számú melléklet) 

tegye meg szóbeli kiegészítését.  

Gáspár Tamás leszögezi, a Társaság gazdasági helyzete stabil és köszönetét fejezi ki a három 

legjelentősebb támogatónak, a Honvéd Vezérkar alapítványának, a Magyar Tudományos 

Akadémiának és a Honvédelmi Minisztériumnak A 2013-as évben a Társaság pályázati úton 

sajnos nem jutott többletforrásokhoz. 
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A 2013-as évben a Társaság bevétele összesen 7.572 ezer forint volt, a kiadások 

összességében 8.120 ezer forintot emésztettek föl. A különbözetet a Társaság az előző évi 

tartalékból fedezte. 

Az MTA felé január hónapban megtörtént az elszámolás, a Honvédelmi Minisztérium felé 

pedig március hónapban számol el a Társaság. 

2014-re a Társaság hasonló nagyságrendű bevételekkel számol. Különösen fontos, hogy az 

1%-ok felajánlásának lehetőségét a Társaság több fórumon hirdesse, ezzel ugyanis növelhetők 

a bevételek. Jelentős szerepe van a Társaság költségvetésében a tagdíjakból származó 

bevételnek, bár a 2014-es év első két hónapjában a befizetések elmaradtak a várttól. 

A 2014-es évre a Társaság 7.150 ezer forintos bevétellel számol, kiadásait pedig 7.120 ezer 

forintra tervezi. 

A levezető elnök megnyitja a vitát a közhasznúsági beszámolóról és a Társaság 2014. évi 

gazdasági tervéről. Hozzászólás, javaslat nem érkezik. Király László ezt követően határozat 

meghozatalára kéri fel a Küldöttgyűlést.  

A küldöttgyűlés egyhangúlag elfogadja a 2013. évi közhasznúsági jelentést az alábbi 

sarokszámokkal:  

Bevételek összesen 7.572 ezer forint, kiadások összesen 8.120 ezer forint. A többletkiadások 

fedezetére elegendőnek bizonyult a 2012. évi maradvány. A küldöttgyűlés egyidejűleg 

egyhangúlag elfogadja a 2014. évi pénzügyi terv sarokszámait: bevételek összesen 7.150 ezer 

forint, kiadások összesen 7.120 ezer forint. (9. melléklet  7. számú határozat) 

A levezető elnök felkéri Csontos Andrást, a Felügyelő Bizottság elnökét, hogy tegye meg 

szóbeli kiegészítését a Felügyelő Bizottság beszámolójához. (7. számú melléklet) 

Csontos András elmondja, hogy a Felügyelő Bizottság (FB) az Alapszabály szerint végezte 

működését és olyan okot nem látott, ami miatt rendkívüli küldöttgyűlést kellett volna 

kezdeményeznie a 2013-as évben. Együttműködésük a Társaság elnökségével, az Intéző 

Bizottsággal rendszeres volt, részt vettek az üléseken és rendszeres kapcsolatban voltak.  
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Munkájuk során állásfoglalással, véleményezéssel igyekeztek a Társaság munkáját segíteni. 

Javaslatokat dolgoztak ki, problémákat igyekeztek megoldani az eltelt időszak folyamán. FB 

két tagja közül Csery-Szücs Péter a jogi kérdésekben, Markal Marietta a pénzügyi 

kérdésekben, gazdálkodással kapcsolatos ellenőrzésekben segítette a bizottság munkáját. Az 

elmúlt egy évben sikeres könyvelőváltás történt a Társaságnál, azonban problémák merültek 

föl a kötelezettségvállalások ellenjegyzésében. Ezért a gazdálkodási szabályok módosítására 

is szükség van annak érdekében, hogy a szabályzat elősegítse a napi ügyintézést. 

Csontos András is egyetért azzal, hogy nagyobb figyelemfelkeltésre van szükség az 1% 

felajánlásával kapcsolatban. A FB beszámolóját elfogadásra javasolja. 

A levezető elnök megnyitja a vitát a Felügyelő Bizottság beszámolójáról. Hozzászólás, 

javaslat nem érkezik. Király László ezt követően határozat meghozatalára kéri fel a 

Küldöttgyűlést.  

A küldöttgyűlés egyhangúlag elfogadja a Felügyelő Bizottság 2013. évi jelentését. (9. 

melléklet  8. számú határozat) 

A levezető elnök felkéri Gligor Jánost, az Etikai Bizottság elnökét, hogy az Etikai Bizottság 

beszámolójához megtegye (8. számú melléklet) a szóbeli kiegészítését. 

Gligor János kifejti, az Etikai Bizottság a működési szabályzatának értelmében 2013-ban is 

folyamatosan dolgozott, őrködött a Társaság etikai életének tisztasága felett, együttműködött 

az MHTT vezető szerveivel. Ebben az évben nem érkezett etikai vizsgálatot igénylő 

bejelentés a Bizottsághoz. A Bizottság saját SzMSz-ét formai-tartalmi szempontok alapján 

átdolgozta. Három kérdésben fogalmaztak meg módosításokat:  

Megváltoztatták a határozatképesség, illetve az etikai eljárás kezdeményezésére vonatkozó 

szabályokat és belefoglalták a szabályzatba Bizottság kibővült feladatkörét. Ezen túl a 

dokumentum nevét SzMSz-ről Ügyrendre változtatták. 
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A jövőben továbbra is elsődleges lesz a Társasággal való együttműködés és munkájának 

figyelemmel kísérése, illetve a Bizottság megkezdi az MHTT Etikai Kódexének 

felülvizsgálatát. Gligor János az Etikai Bizottság beszámolóját elfogadásra javasolja. 

A levezető elnök megnyitja a vitát az Etikai Bizottság beszámolójáról. Hozzászólás, javaslat 

nem érkezik. Király László ezt követően határozat meghozatalára kéri fel a Küldöttgyűlést.  

A küldöttgyűlés egyhangúlag elfogadja az Etikai Bizottság 2013. évi jelentését. (9. számú 

határozat) 

A levezető elnök a Küldöttgyűlés napirendi pontjainak megtárgyalása után megnyitja a vitát a 

napirenden túli hozzászólások és észrevételek előtt. 

 

Ráth Tamás, mint az AFCEA (Armed Forces Communications and Electronics Association) 

magyarországi szervezetének elnöke szólal fel annak érdekében, hogy újra bemutassa és 

felkeltse a figyelmet a szervezet iránt, amelynek az elnökség 2013. decemberi határozata 

alapján Társaságunk kollektív tagja lesz. A szervezet 2014. végén Magyarországon szervezi 

meg „Technology Network” rendezvényét, amely magában foglal egy konferenciát, kiállítást 

és védelmi ipari cégek találkozóját. Az MHTT tagsága számára is kiemelten hasznos lehet a 

részvétel. Ráth Tamás elmondja, az NKE HHK részéről is megvan az érdeklődés a tagság 

iránt, és lehetőség van egyéni tagságra is.  
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A levezető elnök, Király László zárszóként megköszönte mindenkinek a részvételt és bezárta 

a Küldöttgyűlést. 

Budapest, 2014. február 28. 

 

Mellékletek: 

1: Jelenléti ív 
2: Napirend 
3: Beszámoló 
4: Alapszabály 
5: Szervezeti és Működési Szabályzat 
6: Közhasznúsági jelentés 
7: Felügyelő Bizottság beszámolója 
8: Etikai Bizottság beszámolója 
9: Határozatok: 1-8-ig 
 
 
 

………………………….    ………………………………… 

        Király László        Kiss Petra 

       levezető elnök          jkv. vezető 

 

A jegyzőkönyv hitelesítői: 

 

…………………………..    …………………………………… 

       Felházi Sándor      Orbók Ákos 


