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2017 õszén került sor a Magyar Tudományos Akadémia IX. Gazdaság- és Jogtudományi Osztály Hadtudományi Bizottsága új tagjainak megválasztására. A háromévenkénti akadémiai tisztújítás részeként, a 3 éves ciklus leteltével a választás az MTA választási rendszerébe illeszkedve, az Akadémia többi osztálya tudományos bizottságaihoz hasonlóan történt meg, az MTA alapszabály vonatkozó rendelkezései alapján.
Az MTA Alapszabálya szerint a bizottságok következõ három esztendõre szóló
összetételérõl az egyes szakterületekhez tartozó köztestületi tagok titkos szavazással
dönthettek. A tudományos bizottságok tagjainak megbízatása három évre szól, és
korlátlan alkalommal újraválaszthatók.
A Hadtudományi Bizottság 30 fõs tagságára – a Bizottsághoz tartozó – több mint
310 fõ köztestületi tag 2017. szeptember 30-ig az Akadémia elektronikus rendszerén
keresztül adta le szavazatát.
A IX. Osztály határozata és a Hadtudományi Bizottság 2017. július 6-ai döntése
alapján a választást négytagú Elõkészítõ- és Választási Bizottság szervezte meg,
amelynek elnöke Szenes Zoltán, tagjai pedig Gõcze István, Haig Zsolt és Kovács László
voltak. Az Elõkészítõ- és Választási Bizottság – figyelembe véve a köztestületi tagok
tudományos közéleti munkálkodását, a Hadtudományi Bizottság tevékenységében
végzett aktivitását, továbbá számos köztestületi tag véleményét – külön levélben fordult a köztestületi tagsághoz a Hadtudományi Bizottság 30 tagjának megválasztása,
valamint a választáson való aktív részvétel elõsegítése érdekében.
A választás során kiemelt szempont volt az, hogy minél több MTA doktora fokozattal rendelkezõ köztestületi tag kerüljön be a Bizottságba, mert az önálló bizottsági
léthez, valamint az MTA doktori cím minõsítéshez minimum 10 fõ MTA doktora
szükséges egy bizottságban.
A választás eredményes volt, amely során a köztestületi tagság a Hadtudományi
Bizottságba a következõ tagokat választotta be:
Ács Tibor, a hadtudomány doktora;
Balla Tibor, az MTA doktora;
Boda József, PhD;
Csikány Tamás, az MTA doktora;
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Deák János, PhD;
Felházi Sándor, PhD;
Gõcze István, PhD;
Haig Zsolt, PhD;
Halász László, a kémia tudomány doktora;
Harai Dénes, a hadtudomány kandidátusa;
Horváth Miklós, az MTA doktora;
Kaiser Ferenc, PhD;
Kende György, az MTA doktora;
Kis-Benedek József, PhD;
Kiss Zoltán László, PhD;
Kovács László, PhD;
Krajnc Zoltán, PhD;
Matus János, az MTA doktora;
Munk Sándor, az MTA doktora;
Nagy László, az MTA doktora;
Óvári Gyula, a hadtudomány kandidátusa;
Padányi József, az MTA doktora;
Resperger István, PhD;
Solymosi József, a hadtudomány doktora;
Szabó Miklós, az MTA rendes tagja;
Szabó Péter, az MTA doktora;
Szenes Zoltán, a hadtudomány kandidátusa;
Szternák György, a hadtudomány kandidátusa;
Svéd László, PhD;
Tömösváry Zsigmond, PhD;
Ványa László, PhD.
Akadémiai választási ciklusban a 2017. májusi rendes évi MTA közgyûlés keretében
került sor az Akadémia vezetõinek tisztújítására, és ezen belül a IX. Osztály új tisztségviselõinek megválasztására. Az Osztály vezetésére – a két ciklusban elnöki tisztséget
betöltõ Bélyácz Iván akadémikus után – Lamm Vanda akadémikus kapott megbízást.
Ennek megfelelõen az új összetételû Hadtudományi Bizottság alakuló ülését – szintén
az Akadémia szabályainak megfelelõen – az új osztályelnök hívta össze, amelyre 2017.
november 20-án az MTA-székház elnöki tanácstermében került sor.
Az ülésen megválasztásra kerültek a Bizottság új tisztségviselõi, azaz az elnök,
az alelnökök és a titkár. A Bizottság elnöknek Padányi Józsefet újabb 3 évre megválasztotta, alelnököknek pedig Boda Józsefet, Solymosi Józsefet és Tömösváry Zsigmondot
választották. A Bizottság titkári tisztségére – az elõzõ kétszer 3 éves ciklusban titkári
teendõket már ellátó, és ezért az Akadémia szabályai szerint újabb ciklusra erre a
tisztségre már nem jelölhetõ Kovács László után – Ványa Lászlót választotta a Bizottság.
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Az új összetételû Hadtudományi Bizottság az MTA IX. Osztály elnökével
az alakuló ülést követõen az MTA székházban

Az új összetételû Hadtudományi Bizottság 2017 december elején megtartotta
elsõ munkaülését. Az elsõ rendes ülésén a Bizottság többek között döntött arról,
hogy megújítja internetes elérésének felületét, elõsegítve ezzel azt, hogy a köztestületi tagság, illetve a hadtudományok iránt érdeklõdõk egyszerûbben és könnyebben
találjanak információkat az Akadémia követelményeirõl, a Bizottság életérõl, illetve a
területet érintõ hírekrõl.
Ennek érdekében a Bizottság kezdeményezte egy új weblap kialakítását, amely
a http://hadtudomanyibizottsag.hu internetes címen lesz elérhetõ. Erre az oldalra
2018 tavaszától folyamatosan feltöltésre kerülnek az aktuális információk, szabályzók, hírek és események.
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