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MAGYAR HADTUDOMÁNYI TÁRSASÁG 
                                                                                                                                           Iktatószám: 1568/56/2019 

                                                                               

                                                                 

Jegyzőkönyv 

a Magyar Hadtudományi Társaság elnökségének  

2019. október 1-ei üléséről 

 
            Az MHTT elnöke az ülést a fenti napon 14.00 órára hívta össze az A. épület 8. emelet 

Bolyai teremben. A meghirdetett időpontban az elnökség határozatképes volt. A jelenléti ívet 

az 1. melléklet tartalmazza. 

            A jegyzőkönyvet Petró Emese vezette. 

            A meghívóban szereplő napirendet a sorrend megváltoztatásával és a napirendi pontok 

összevonásával (2. melléklet) tárgyalta az elnökség. 

 

 A napirend előtt Haiszky Edina (Biztonságpolitikai Szakosztály) tájékoztatta az elnökséget az 

október 7-i workshop szervezésének jelenlegi állásáról. A „Kibervédelem a NATO-ban. Lesz-e 

kiberháború?” című előadás és szakmai vita előadója Vass Sándor mérnök dandártábornok lesz. 

A plakát elkészült, a felhívás megjelent az MHTT weboldalán és a közösségi médiában. 

 

 

1. napirend  
            Szenes Zoltán, a Társaság elnöke tájékoztatta a megjelenteket az elmúlt időszak 

feladatairól, eseményeiről: 

 A Társaság szerződést kötött az egyetemmel, gyakornoki hellyé vált. E program 

keretében elsőként Varga Olivér NKE NETK NBVP szak harmadéves hallgatót 

fogadtuk, aki rendezvények szervezésében, belső munkákban, a pályázati anyagok 

rendezésében segíti a Társaság munkáját júliustól októberig.  A cél, hogy mindig legyen 

egy-egy diák a Társaságnál gyakornokként.  

 Október 11-12. között kerül sor a NATO konferenciára és szimulációs gyakorlatra több 

egyetem részvételével az Egyetemen és az Újvárosházán.  

 4 fős lengyel delegáció érkezett a Társasághoz a „Három tenger kezdeményezés (3SI)” 

kutatási témában. A Társaság részéről a témában Tóth László ömt. százados, 

doktorandusz tartott előadást.  

 A németországi  Essenben  megrendezésre kerülő JAPCC  konferencián 2 fő képviseli a 

Társaságot a Légierő Szakosztályból ( Hegedűs Ernő, Hennel Sándor),  

 Sok meghívás érkezik a Társasághoz, amelyeket a Társaság vezetése és/vagy a témához 

kapcsolódó szakosztályok képviselője igyekszik teljesíteni: 

- Czetz János lovasszobrának avatására október 4-én pénteken kerül sor. A 

Társaságot Szenes Zoltán és Madina Igibayeva (Biztonságpolitikai Szakosztály) 

képviseli. 

- Szeptember 30-án Koszorús Ferenc ezredes, posztumusz vezérezredes 

emlékhelyének koszorúzásán vett részt az elnök. 

- Az aradi vértanúk emlékére szervezett központi megemlékezésre október 6-án kerül 

sor. A Társaságot az elnök képviseli.  

- A BEOSZ által szervezett katonanemzedékek találkozójára október 8-9. között kerül 

sor Balatonakarattyán. A Társaságot Hajós Dezső képviseli. 
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2.  napirend  

 

            A Társaság elnöke beszámolt az elnökségnek arról, hogy a „Hadtudomány ifjú tudósa” 

(HIT) pályázatot ismét kiírta a Társaság. A meghívott középiskolák száma bővült, a korábbi 

évek 6 iskolája helyett 12 olyan iskolának küldtük ki a pályázati felhívást, ahol a „Honvéd 

Kadét Program” fut. Az öt ajánlott témakör közül kettő a NATO-val kapcsolatos. A határidő 

2020. január vége. Az intézmények vezetői mellett az ÖTT kapcsolattartók figyelmét is 

felhívjuk a pályázatra. A pályázat gondozására munkacsoport alakult. 

 

            Az elnökség egyhangúan  jóváhagyta a „Hadtudomány ifjú tudósa” programot.  

 

3.  napirend  
           

            NATO szakkönyv anyaga összeállt, elbírálása alatt áll, a két lektor, Csiki Varga Tamás 

és Matus János már dolgozik rajta. Várhatóan október 15-én adjuk át a Zrínyi Kiadónak. 

Mintegy 200 oldalnyi anyag jött össze, amelyből egy karcsú könyv előállítható.  Az olvasó 

szerkesztő (Kiszeli Piroska) is várja az anyagokat, mert eredetileg október 1-ig kellett leadni a 

kiadónak a beérkezett 11 cikket. A cél, hogy minden évben kiadjon egy könyvet a Társaság. 

 

Egyetemi NATO – roadshow a partner egyetemek bevonásával szervezés alatt áll.  A  

feladat teljesítése feszes ütemezést kíván az őszi szemeszterben. Az egyetemek belső 

munkatársaira és a szakosztályok bevonására van szükség. 

 Gödöllőn november 6-án lesz NATO-rendezvény Király László és Horváth Attila 

szervezésében, a kapcsolattartó  Szilágyi Tivadar, előadók: Gáspár Tamás, Horváth 

Attila, Szabó Árpád. 

 Corvinus Egyetemen november elején lesz a kerekasztal-megbeszélés, konkrét időpont 

még nincs. Nagy László szervezésében, a kapcsolattartó Gálik Zoltán, előadók: 

Kecskeméthy Klára, Nagy László. 

 A Veszprémi Egyetemen még szervezés alatt van a rendezvény, időpont és előadó még 

nincs. Szervezője Szente- Varga Mónika (Biztonságpolitikai Szakosztály) , 

kapcsolattartó Kalmár Zoltán. 

 

            NATO 70 konferencia és szimulációs gyakorlat lesz október 11-12. között a Ludovikán 

illetve az Újvárosháza dísztermében számos egyetem részvételével. A szervezők és az előadók 

között több MHTT tag szerepel. A szimulációs gyakorlat zsűrijében Szenes Zoltán mellett 

Hajós Dezső képviseli a Társaságot. A gálavacsorán a szponzori tevékenységet is ellátó 

társaságot 5 fő képviselheti. 

 

            A „Mindenki Hadtudománya” programsorozat előadásai a NATO-évfordulóra 

tekintettel módosultak, a szeptemberi előadás már lezajlott. Előadó Tömböl László volt.  

A tavaszi évadra az előadások szervezése megkezdődött.  Minden évben azok az érdeklődők, 

akik a legtöbbet látogatták az előadásokat, emléklapot kapnak.  (Nagy László, programfelelős) 

 

Kiss Károly Klub programsorozatában is célszerű folyamatosan bemutatni az  

HM s MHP újdonságokat. Meg kell hívni csoportfőnökségeket és a szemlélőket. 

 

November 5-én a Stefánia palotában kerül sor  a  „Kutatás – Fejlesztés - Innováció  a  

Hazáért” című konferenciára. A délelőtti plenáris ülés után, ahol tervek szerint az egyik  

Tanárky-díj is átadásra kerül, öt szekcióban folyik majd a munka. Szekcióvezetők: Molnár 

Anna (biztonságpolitika), Babos Tibor (hadászati, hadműveleti), Ráth Tamás (K+F, hadiipar) 

Krizbai János (humán), Hajós Dezső (média és honvédelem). A rendezvény szervezője Molnár 

Anna. 
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            A szekcióvezetők feladata nem csak az egyes szekciók előadóinak felkérése, hanem a 

hallgatóság mozgósítása is. A konferencia publikálásra érdemes anyaga megjelenik a 

Hadtudomány folyóirat következő számában. 

             

           November 26-án rendezi a Társaság a küldöttgyűlés által megszavazott, az éves tervben 

szereplő „2019- jubileumok éve a hadtudományban” című konferenciát. A rendezvényt az 

MTA Hadtudományi Bizottsággal közösen szervezzük. A nyitó előadást követően három 

modulban – katonai, védelmi egészségügyi és EU közös biztonság- és védelempolitika szerint – 

emlékezik meg a Társaság a különböző évfordulókra. 

 

           November 28-án lesz a logisztikai konferencia, amely nem kerül ki az internetre, csak 

meghívóval látogatható. Konferenciaszervezők között a Védelemgazdasági és logisztikai 

szakosztály tagja is megtalálhatóak. (Szervező: Horváth Attila szakosztályelnök) 

           

          A Katasztrófa – és polgári-védelmi szakosztály december 5-én tartja a  Magyar 

Tudomány Ünnepe és Magyarország NATO tagságának 20. valamint a Genfi Egyezmények 

ratifikálásának 30. évfordulója alkalmából szervezett tudományos konferenciát.(Szervező: 

Zellei Gábor, a szakosztály titkára) 

 

           A két programmal (logisztikai konferencia, katasztrófa- és polgári-védelmi konferencia) 

kiegészített munkatervet az elnökség egyhangúan jóváhagyta. 

 

4. napirend  

 

           Krizbai János, a díjbizottság elnöke tájékoztatta az elnökséget, hogy a díjbizottsághoz 

ebben az évben a Tanárky-díj odaítélésére a megadott határidőig három javaslat, Korponay –

díjra két javaslat érkezett a szakosztályoktól, illetve a Társaság elnökétől. Ez utóbbi díj 

esetében az egyik jelölt már májusban betöltötte a 35. évet). (3. melléklet). 

           Németh András az Alapszabályban foglaltak betartására, a Társaság elnöke pedig a 

rugalmasságra hívta fel az elnökség figyelmet. Az elnökség rövid vita után elfogadta, hogy a 

Korponay-díjra javasolt mindkét jelölt szerepeljen a szavazólapon.    

          Tanárky-díj: A díjbizottság erősorrend kialakítása szempontjából értékelte a 

felterjesztéseket, ennek során figyelembe vette a jelöltek hadtudományi kutatómunkában elért 

teljesítményét, az új eredményeket tartalmazó, magas színvonalú hadtudományi tevékenységét, 

az utolsó öt évben nyújtott kiemelkedő hadtudományi alkotómunkát, továbbá a huzamos ideig 

végzett kiemelkedő tudományszervező tevékenységet. Mind ezek alapján a díjbizottság az 

intéző bizottságnak, továbbá az elnökségnek az alábbi javasolt sorrendet alakította ki: Horváth 

Attila, Óvári Gyula, Zellei Gábor.  

  Korponay-díj: A díjbizottság által kialakított erősorrend: Kiss Dávid, Csiki Varga Tamás 

  Intéző Bizottság azt javasolja az elnökségnek, hogy ebben az évben — figyelembe véve a 

 Társaság jelenlegi pénzügyi helyzetét — két Tanárky-díjat és két Korponay-díjat ítéljen oda. 

  

 Az elnök felkérte az elnökséget a szavazásra. A díj odaítéléséről az elnökség 2/3-os 

többségű titkos szavazással dönt. Amennyiben az első körben a jelöltek közül senki sem kapja 

meg a szavazatok 2/3-át, akkor a legkevesebb szavazatot kapott jelölt kiesik, és újabb 

szavazásra kerül sor. Ha két jelölt marad, a szavazást már nem kell megismételni. 

 

         Szavazatszámláló bizottság tagjai: Hajós Dezső (elnök), Bertalan György, Petró Emese   

 

         A titkos szavazás eredményét a szavazatszámláló bizottság elnöke ismertette (4 és 5. 

melléklet).  
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         Tanárky-díjra összesen 17 érvényes szavazat érkezett: Dr. Óvári Gyulára 17 igen, Dr. 

Horváth Attilára 12 igen, Dr. Zellei Gáborra 5 igen.  

         Korponay-díjra összesen 17 érvényes szavazat érkezett: Dr. Kiss Dávidra 17 igen, Dr. 

Csiki Varga Attilára 16 igen. 

             

Az elnökség 2019-ban a Tanárky-díjat 17 igen szavazattal Dr. Óvári Gyulának és 12 igen  

szavazattal  Dr. Horváth Attilának ítélte oda.   

 

Az elnökség 2019-ban a Korponay-díjat 17 igen szavazattal Dr. Kiss Dávidnak és 16 igen  

szavazattal Dr. Csiki Varga Attilának ítélte oda.             

 

       A Társaság elismerési rendszerének előkészítő szerve a díjbizottság. A bizottság 3 főből 

áll, akiket az elnökség három évre bíz meg. A díjbizottság, a távozó Kovács László helyett 

Papp Andreát javasolja a bizottság harmadik tagjának, Krizbai János és Fóris Sándor mellett. 

       Az elnökség egyhangúan elfogadta, hogy a távozó Kovács László helyett Papp Andrea 

legyen a díjbizottság harmadik tagja. Felkéri az elnököt, hogy Kovács Lászlónak írásban 

köszönje meg a díjbizottságban huzamos időn keresztül végzett munkáját.  

         

5. napirend 

            Dénes László, gazdasági elnökhelyettes ismertette a Társaság anyagi helyzetét. A 

NATO támogatást november 30-ig el kell számolni, a kapott összeg felhasználását a Társaság 

megtervezte. (könyv, rendezvények, megbízási díjak, konferenciák) Az éves „alap” támogatás 

fedezi a Társaság normál működésének feltételeit (elismerések, pályázatok díjazása, 

Hadtudomány, további konferenciák, megbízási díjak, tiszteletdíj, munkabér, járulékok, stb.), a 

tartalék 0,5 millió Ft. 

           Az elnök tájékoztatta az elnökséget, hogy a HVK Hadtudományi Alapítvány 

kuratóriuma lemondott. Az Alapítvány létrehozójának (jelenleg a Magyar Honvédség 

Parancsnoksága) újra kellene gondolni az alapítói szándékot. A közel 30 éve létrehozott, 17 

millió Ft-os tőkével rendelkező alapítvány éves kamatait használhatja fel a Társaság, ami 

évente 60-70 ezer Ft. Mindenképpen szükség lenne az alapítvány működésének, forrásai 

felhasználásának újraszabályozására.    

 

6. napirend 

            Egyebek: 

           Az év végére elkészül az új Hadtudományi Lexikon, amit az NKE Dialóg Campus 

Kiadó fog kiadni Közös könyvbemutató szervezését határozta el a Társaság a Magyar Katonai- 

Katasztrófaorvostani Társasággal kötött megújult megállapodás szerint. 

 

          A Társaság elnöke megköszönte a jelenlévők munkáját és bezárta az ülést.  

   

Budapest, 2019. október 01. 

 

 

 

Dr. Szenes Zoltán                                                                                             Petró Emese 

         elnök                                                                                                 jegyzőkönyv-vezető                                                      



5 

 

                                                                

 

 


