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Választott a MTA HB köztestületi tagsága
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2014 õszén, a korábbi hároméves ciklus lezárása keretében, új összetételû bizottságot
választott a Magyar Tudományos Akadémia IX. Gazdaság- és Jogtudományok Osz-
tályának Hadtudományi Bizottsághoz (HB) tartozó köztestületi tagság. A több mint
300 fõs köztestületi tagság magas részvétel mellett választott új összetételû bizottsá-
got. A Hadtudományi Bizottság 33 fõs, amelynek – a PhD-fokozattal rendelkezõk
mellett – tagja lett három akadémikus és 15 MTA doktora is.

A vonatkozó szabályok értelmében az elnökség és a bizottság vezetõ funkcióit
betöltõ személyek kétszer hároméves ciklust dolgozhatnak az adott szerepkörben.
Erre való tekintettel, a választás eredményeként megváltozott a Hadtudományi
Bizottság elnökségének és tisztségviselõinek személyi összetétele.

Az új összetételû bizottság 2014. november 11-én tartotta alakuló ülését, amelyet
– az Akadémia szabályai szerint – az MTA IX. Osztályának elnöke, Bélyácz Iván aka-
démikus vezetett. Az ülés legfontosabb napirendi pontja a bizottság elnökének és
alelnökeinek, valamint titkárának megválasztása volt.

A bizottság tagjai titkos szavazással Padányi Józsefet elnöknek, Boda Józsefet, Orosz
Zoltánt és Solymosi Józsefet alelnököknek, Kovács Lászlót pedig titkárnak választotta meg.

A Hadtudományi Bizottság tevékenységét ügyrendje alapján végzi. Ennek meg-
felelõen képviseli a hadtudományt az MTA IX. Osztály keretében és ellátja az Akadé-
mia feladataiból, valamint az Osztály megbízásából az illetékességébe (a hadmûvészet;
a katonai kiképzés és felkészítés; a katonai vezetés; a mûszaki építés; a hadmûvészet története;
a haditechnika; a hadijog; a védelemgazdaság és katonai logisztika; a katonai egészségügy; a
katonai földrajz és térképészet; a katonai szociológia) tartozó teendõket. Mindezeken túl
figyelemmel kíséri a hadtudomány hazai helyzetét, értékeli annak hazai és nemzet-
közi fejlõdését, javaslatokat tesz az Osztálynak a szükséges továbbfejlesztés érdeké-
ben. A bizottság tudományos üléseket és rendezvényeket szervez, állást foglal a
tudományág körébe tartozó vagy a tudományág szempontjából jelentõs tudomá-
nyos, tudománypolitikai, kutatásszervezési és személyi kérdésekben, véleményt
nyilvánít a szakterületén mûködõ kutatócsoportok tevékenységérõl, a pályázatokról,
valamint véleményezi a szakterület képviseletében az Osztály könyv- és folyóirat-ki-
adási tervét. A bizottság további kiemelt feladata az MTA számára a hadtudományi
doktori ügyekkel kapcsolatos feladatok ellátása.

A Hadtudományi Bizottság rendszeresen beszámol a honlapján rendezvényeirõl,
eseményeirõl, illetve egyéb híreirõl.
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