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1, A szakosztály taglétszáma a beszámoló elkészítésének időpontjában: 25 fő 

2016-ban törölt tagok száma: 1 

2016-ban felvett tagok száma: 0 

A vezetőség a jelentési időszakban nem került megújításra.  

Elnök: Dr. Kis-Benedek József 

Titkár: Simon László 

A tagság kormegoszlása (hozzávetőleges adat): 

35 év alatt: 3 

35-62 között: 17 

62 fölött: 5 fő. 

A 2016-ban megtartott szakosztály rendezvények száma: 7. Tagjaink a központi 

rendezvényeken zömében részt vettek.  

A részvétel statisztikája: átlagban 30-35 fő (összevont szakosztály rendezvény: 

Biztonságpolitikai Szakosztály, Biztonságpolitikai Szakkollégium, Nemzetbiztonsági 

Szakosztály). Megjegyzendő, hogy a rendezvényeken a legnagyobb létszámot a 

Biztonságpolitikai szakkollégium biztosítja, ami jó az utánpótlás oldaláról, de nem 

szerencsés a tagság részvétele szempontjából vizsgálva. Meg kell jegyezzük, hogy 

szakosztályunknál tapasztalható, hogy a fiatalok részéről, akik vagy az egyetemi 

oktatásban, vagy a doktori iskolán tanultak, a tanulmányok befejezését követően kevésbé, 

vagy egyáltalán nem vesznek részt a rendezvényeken. Számunkra nem kedvező, hogy a 

Nemzetbiztonsági Intézetnél megalakult a Nemzetbiztonsági Szakkollégium, ami a 

fiatalok többségét „felszívja”.  

 

2, A szakosztály 2016. évi tevékenységének középpontjában továbbra is a tagság 

érdeklődési körének megfelelő előadások, viták megtartása állt. Konferenciát nem 

szerveztünk, de mások által szervezett konferenciákon részt vettünk, illetve előadást is 
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tartottunk. Meg kell állapítani, hogy rendezvényeinken a tagság részvétele változatos. 

Nem hagyható figyelmen kívül az sem, hogy igyekeztünk aktuális, az érdeklődésre 

számot tartó témákat napirendre tűzni. Rendezvényeinket a 2009-ben aláírt és megújított 

megállapodás szerint minden esetben közösen szerveztük a Biztonságpolitikai 

Szakosztállyal és a Biztonságpolitikai Szakkollégiummal. A rendezvényekre februártól 

májusig, illetve szeptembertől novemberig került sor. Az együttműködés gyakorlata 

ennek ellenére bevált, szóban megállapodtunk mindkét társszakosztállyal, hogy az ilyen 

jellegű együttműködést 2016-ban is folytatjuk. A Központi Könyvtár a Tudós Klubot 

továbbra is biztosítja. 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 Környező országok 

együttműködési 

lehetőségei, azaz 

szomszédság a 

titkosszolgálatok között 

Benedek Márta 

(doktorandusz hallgató, 

Alkotmányvédelmi Hivatal) 

Március Kettészakítva Kelet és 

Nyugat között: az ukrán 

konfliktus 

 Dr. Kaiser Ferenc egy. 

docens 

Április Egy Félsziget a háború 

árnyékában. Az Észak-és 

dél-koreai konfliktus 

legújabb eseményei 

Dr. Csoma Mózes (ELTE 

Korea tanszék vezetője) 

Május Kritikus infrastruktúrák 

terrorfenyegetettsége 

Dr. habil. Kis-Benedek 

József c. egyetemi tanár 

Szeptember Kutatók éjszakája 

nemzetbiztonsági előadás 

Simon László szakoktató 

Október Az orosz-amerikai Fekete Csanád HDI 
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szembenállás geopolitikai 

vetületei 

doktorandusz 

November Édesvíz-biztonság Dr. Kaiser Ferenc egy. 

docens 

 

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

 

3, 2017-ben a Szakosztály igyekszik az aktuális témáknak megfelelő rendezvényeket 

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

Biztonságpolitikai Szakkollégiummal és a Biztonságpolitikai Szakosztállyal közösen, a 

megállapodásnak megfelelően. A más szakosztályok rendezvényén a tagság érdeklődési 

körének megfelelően vesz részt, a központi rendezvényeket pedig természetesen 

propagáljuk.   

Újdonságként kívánjuk bevezetni, hogy a Hadtudományi Doktori Iskolán 

nemzetbiztonsági témában kutató doktoranduszok számára, igény esetén szűk fórumot 

szervezünk, amelyen a műhelyvitához hasonlóan, de kötöttség nélkül megvitatjuk, 

véleményezzük az elkészített anyagot. Ezt próbaként eddig egy alkalommal valósítottuk 

meg és sikeresnek értékeltük. 

A 2017-es rendezvények kialakítása még folyamatban van, a 2017 első rendezvényét 

rendhagyó módon, február 16-án 17.30-kor rendezzük közösen a Felderítők Társaságával, 

helye a Ludovika 1-es előadó terem, előadó Jeszenszki Géza ny. nagykövet, a téma az 

euro atlanti együttműködés.  

A küldöttgyűlésre az alábbi személyeket javasoljuk: Simon László, Dr. Vida Csaba, Dr. 

Tóth Gyula. 

 

Budapest, 2017. január 13. 

 

                                                                                      Dr. Kis-Benedek József 

                                                                                        szakosztály elnök,s.k. 


